
DE TOEKOMS 
T HOORT AAN 
WIE OOK OP 
ANDERE DAG 
EN RADIKAA 
L MARSJEREN 

Vijttigduizend ? ZeventiRdiii-
zend '.' Honderdduizenü .' j_.aat 
OU» de ijdele laad-^elspelletjes, 
vlug voorbijgaan om \a^t te stel
len dat de opkomst te Antwerpen 
overwtldigend wa«. De grote be
togingen \an tienduizenden zijn 
sinds, jaren — en ook op ogen
blikken dat de zeer sterke psi-
chische prikkels ontbreken — het 
monopolie geworden van de 
\laamse beweging . 

Er is iets verbazingwekkends 
aan die massale opkomst. Wie de 
dingen \an nabij gevolgd heeft, 
zal het er o\er eens zijn dat de 
propagandamotor voor de beto
ging slechts zeer laat op toeren 
gekomen is — en dan nog op een 
betrekkelijk laag toerental, ver
geleken bij vorige gelegenheden. 
We durven daar alvast één kon-
kluzie uit halen : organizato-
rische feilen en tekortkomingen 
worden opgevangen door het feit 
dat er over gans Vlaanderen per
manent een stevig net bestaat dat 
wij de « infrastruktuur van de 
strijdende vlaamse beweging » 
zouden willen noemen. Men ver-
gisse zich niet : die infrastruk
tuur wordt hoofdzakelijk gele
verd door de Volksunie. Een ge
lukte betoging van tienduizenden 
is het rezultaat van enkele grote 
impulsen en daarnaast van heel 
veel klein werk : voorbereidende 
vergaderingen, adressen schrij
ven, meetings beleggen, autoka
ravanen inrichten, affiches plak
ken en strooibriefjes verspreiden. 
Neem dat kleine werk weg en er 
blijft alleen een kleine betoging 
over. Onze Volksuniemensen zijn 
eens te meer de allergrootsten in 
het kleine, essentiële werk ge
weest. 

De grote impulsen verdienen 
ook even nader belicht te wor
den. Er is op de eerste plaats een 
blijvende impuls : de vlaamse re-
fleks is bij heel ons volk sterker 
geworden dan hij het ooit ge
weest is. Wie gaat betogen, is in 
zijn omgeving geen absurde zon
derling meer en 's avonds wordt 
door honderdduizende thuisblii-
vers met belangstelling én met 
simpatie naar de tiendaizende 
marsjeeiders gekeken. 

Er waren ook direkte impul
sen. Het P.V.V.-kongres te Knok-
ke heeft een belangt ijke rol ge

speeld : de bedreiging van het 
tiduKOtone unitarisme werd in
eens veel duidelijker en tastbaar
der. De belangrijkst^ rol werd 
wellicht gespeeld door de Echter-
nach-processie van de vlaamse 
C.V.P. Het totaal gebrek aan psi-
chologisch aanvoelingsvermogen, 
de wereldvreemde afgeslotenheid 
van de vlaamse C.V.P.-leiding 
heeft voor rezultaat gehad dat 
de betoging drie weken lang de 
eerste en de tweede pagina kreeg 
ook in kranten die op dat ogen
blik nog niet zinnens waren de 
betoging te steunen. Een maneu
ver dat eigenlijk bedoeld was om 
de betoging te kelderen, sloeg om 
in het tegendeel ! 

Het is belangrijk, zich dat voor 
ogen te houden ! Inderdaad, wij 
zijn tevreden over het feit dat 
de vlaamse eendracht verleden 
zondag zo massaal tot uiting 
kwam. Inderdaad, wij verwach
ten rezultaten van de vlaamse 
eendracht. Maar het weze ons 
toegestaan, temidden van al die 
eendrachtigheid er even op te 
wijzen dat het dertigtal C.V.P.-
ers aan de kop van de stoet — op 
een paar uitzonderingen na — 
niet voorop gingen, doch gestuwd 
werden door de tienduizenden 
achter hen. Gijzelaars van een 
vlaamse beweging die hun kie
zers al lang veroverd had, toen 
zij nog onthoudingskommunikee's 
goedkeurden. « Sie denken zu 
schieben und sie weiden gescho-
ben ». 

Rr moet overigens op gewezen 
worden dat niet alleen kwantita-
tiet, doch ook kwalitatief (en we 
willen hiermee niet onhoffelijk 
zijn tegenover aanwezigen) de 
vlaamse C.V.P. zeer slecht ver
tegenwoordigd was : de mannen 
met invloed en gezag, de minis-
trabelen. de kombinards en de 
machtigen die het partij-appa
raat in handen hebben, waren 
thuis gebleven. De katolieke dag
bladpers heeft deze week haar 
best gedaan om de goegemeente 
ervan te overtuigen, dat « de » 
C.V.F, meegedaan heeft. Dat is — 
zacht gezegd — méér dan onjuist! 

De waarheid heelt haar rech
ten : geen P.V.V.-ers, een half 
handvol vlaamse liberalen, dertig 
C.V.P.-parlementairen met een 
aanhang die steeds saeer het 

« Vlaanderen eerst » gaat belij
den, vier socialistische mandata
rissen, een aantal linksen die in 
de B.S.P. niet meetellen, en op 
één na alle Volksuniemandataris
sen en de tienduizenden die skan-
deerden voor federalisme — zie
daar de samenstelling van de be
toging, de marsjeerders voor een
dracht. 

Wie ogen had om te kijken en 
oren om te luisteren is er van 
doordrongen, dat de eendracht 
der vlaamse betogers samenge-
bald is rond veel radikaler te-
ma's en oplossingen dan die van 
het officieel programma en dan 
die waarvoor een minderheid in 
de vlaamse C.V.P. uiteindelijk 
toch op straat kon worden ge
dreven. 

Wat verwachten wij pozitiefs 
van deze betoging ? Ten eerste, 
dat de vlaamse refleks bij hon
derdduizenden weer sterker is 
geworden. En vervolgens : dat 
door die versterkte vlaamse re
fleks de opmarsj in de richting 
van het federalisme weer ver
sneld kan worden. En tenslotte : 
dat de belgische krizissituatie 
weer zal toegespitst worden. 
Want een aantal vlaamse C.V.P.-

ers en zelfs socialisten kunnen 
niet meer achteruit inzake een 
programma dat voor ons mini
maal maar voor Ie tout Bruxelles 
onaanvaardbaar is. 

De vlaamse eendracht is voor 
ons geen toverformule, geen 
hokus-pokus-pats waarmee ko
nijntjes uit een hoed getoverd 
worden. De vlaamse eendracht iSt 
voor ons zeer konkreet de een
dracht rond het enige program
ma dat onze problemen kan op
lossen : federalisme. We geloven 
dat we verleden zondag een stap 
vooruit in die richting hebben 
kunnen zetten. 
Voor ons mag zelfs de bestge-
slaagde betoging maar een etappe 
zijn. Betogen is een hulpmiddel, 
kan zelfs een uiterst belangrijk 
hulpmiddel zijn. Maar tenslotte 

zal het er altijd op aan komen, in 
hoeverre wij de vlaamse mass» 
kunnen stuwen in de richting 
van de enige oplossing : het fede
ralisme. Wie het anders ziet, doet 
aan zelfberoezing ; voor zo ie
mand wordt zelfs de meest suk-
sesrijke marsj tenslotte eett 
nederlaag. 

Een betoging ontleent uiteinde-
lijk slechts haar zin aan de re
zultaten die zij konkreet en tast
baar afwerpt. De broze eenheid 
van gijzelaars én overtuigden éa 
tactici rond een minimaal pro
gramma is het feit van één dag. 
De toekomst hoort aan hen die 
staag naar een vast doel marsje-
ren, zowel de vierde als de zesde 
november en de dagen voordien 
en nadien : de vlaams-nationalis-
ten. 
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dus, door het ondemokratisclie 
optreden van De Valera en zijn 
aanhangers, is de burgeroorlog 
begonnen. In dit geval was De 
Valera echter de verliezer, daar 
hij na meer dan een jaar kapitu-
leerde in het voordeel van hen 
die voor de aanvaarding van het 
verdrag waren. 

B.T.S., Zelük. 

VOLKSUNISTEN 

BOEREN IN HET SLOP 

De E.E.G.-ministers geraken 
niet akkoord over de prijzen der 
landbouwprodukten. Vooral de 
Italiaanse minister is tegen de 
verhoging. Hoe hij door de boe
ren in ziin land ontvangen wor.lt 
weet ik niet ; misschien hebben 
ze daar ook een boerenbond die 
ze kan in slaap wiegen. Bij ons 
gaat dat zo goed niet meer. De 
boeren alhier beginnen wakker 
te worden. Volgens de heer Mans-
holt mogen de prijzen van de 
producent niet meer verhogen, 
maar de landbouwbevolking zou 
moeten verminderen. Dan kun
nen de boeren, in plaats van een 
halve nacht te werken, er maar 
de ganse nacht bijnemen ; er is 
reeds de pil uitgevonden voor 
krn(ieri>eperking, ze zullen er 
ook wel een vmden tegen de 
slaap. De anderen moeten dan 
maar het leger der werklui ver
sterken. Maar ware het niet be
ter de landbouwbedrijven te na-
tionalizeren ? Dan zouden ze de 
prijzen kunnen verlagen, nie
mand zou er bezwaren in vinden, 
de Ijoeren zouden dan acht uur 
per (lag werken, \ijf dagenweek 
hebben, dubbel loon voor zon-
dagwerk zoals onze T.V.-mensen, 
vier weken verlof, een behoorhjk 
pensioen en kinderbijslag. Ge
daan dan met die aalmoes van 
tegenwoordig. Onze ministers en 
volksvertegenwoordigers zouden 
ze gedurende het verlof kunnen 
vervangen om de koeien te mel
ken en te voederen. 

R.B., Torhout. 

voeren : eventueel in samenwer
king met bestaande nationale or-
gani/aties. 

D.L.K., Burcht. 

DE DERDE BELGEN 

Ik ben er me van bewust dat 
wij niet teveel hooi op onze vork 
kunnen nemen, vooral niet in de 
hüi'dige (drukke) omstandighe
den. Maar zoals Walter Luyten 
het in zijn interessant artikel van 
voor enkele weken schreef, moe
ten wij ons het lot san de « derde 
Belgen » aantrekken. Zij zijn nog 
veel meer dan wij het slachtof
fer van het frans imperialisme. 

Graag vernamen waarschijnlijk 
sommige lezers nog nee r over 
het lot, de politieke wereld, de 
mentaliteit en de situatie van 
deze mensen. Ligt hier soms 
geen taak voor de Volksunie ? 
Kunnen wij geen kontakten leg
gen ? (Zoals enkele tijd geleden 
in deze ruljriek ook iemand voor
stelde te doen met de waalse fe
deralisten ; maar ook al is dit 
wat anders, men ziet het alle
maal beter in het l)reed dan in 
het klein !). Wat heeft de \.V. 
terzake al eens betracht ? Het 
zijn allemaal vragen die eens 
door onze hardwerkende redak-
tie bij gelegenheid verdienen uit
gelegd te worden. Interesse zal 
er wel genoeg zijn, meen ik. 

E.M., Evere. 

EENSGEZINDHEID 
BANKIERSPARTIJ 

De Vlaamse eensgezindheid 
komt tot uiting in de « 5 novem-
ber-komitees ». Het ware jam
mer dat ze zou verloren gaan en 
wij niet zouden trachten ze te 
bestendigen en te verruimen. 

De idee om de « 5 nosember-
komitees » om te vormen in « 11 
juli-komitees » dient ernstig on
derzocht en eventueel uitgewerkt, 
terwijl het ijzer nog heet is. 

In de gemeenten waar reeds 
« bevlaggings »- of « 11 juli-ko
mitees » werkzaam zijn, zouden 
die in het vlaanis belang moeten 
verruimen door samensmelting 
met de huidige 5 november-komi-
tees. 

Aan de gewestelijke komitees 
zou de opdracht toevertrouwd 
•worden te waken over de ver
draagzaamheid, vooral in \ erkie-
zingstijd ; te éénzijdige komitees 
uit te breiden tot alle filozofische 
en politieke strekkingen ; oprich
ten van komitees in de gemeenten 
waar het plaatselijk initiatief te 
kort schoot. 

De nationale en pro\inciale ko
mitees zouden de werking koör-
dineren en de nodige richtlijnen 
ge\en om een degelijke aktie te 

Het weze mij toegelaten even 
een vergissing recht te zetten. 
Uw blad schreef : « Wil de brus-
selse P.V.V. klaarblijkelijk een 
soort belgische uitgave van de 
N.P.D. zijn... ». 

Ongetwijfeld moeten we stel
ling nemen tegen het terecht aan
geklaagde fascisme van de P.V.V., 
dat een nauwe verwantheid ver
toont met de strekking van het 
vooroorlogse rexisme en de be
ruchte « Legion Nationale ». 

Maar nu de N.P.D. van von 
Thadden vereenzelvigen met de 
bankierspartij van Vanaudenho-
ye is grondig fout. Onvermijde
lijk zitten in alle duitse partijen 
vroegere nazis, maar dan voorze
ker het minst in de N.P.D.. Vast 
staat o.m. dat het jongste elekto-
raal sukses van de N.P.D. te Bre
inen in ruime mate te danken 
is aan stemmenwinst in de arbei
derswijken ten koste \an de so
cialistische S.P.D. 

Begrijpelijkerwijze wordt de 
Volksunie niet graag als fascis
tische organi/atie bestempeld. 
Laat ons dan deze zelfde zonde 
niet bedrijven t.a.v. een buiten
landse politieke partij. 

A.V.B., Antwerpen. 

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

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Jr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

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

EN 76.820 LOTEN 
van 400 tot 200.000 (r. 

SPECIALE 

^ Irekkii 

+ 50 Trooitloten 
van 20.000 fr. 

72 MÏlJbEN Ir. Ih loten 

ng op 20 november 

HET t lUET: 3 0 0 l r . 
HET TIENDE: 22 Ir. 

DE VALERA 

Als een lor die tijdelijk in uw 
land verblijft, was ik zeer geïn
teresseerd in het lezen van het 
profiel over onze prezident 
Eamon De Valera, dat in « WI,f -
Vlaams Nationaal » op 28 okto
ber verscheen. 

Ik hel) geen enkele politieke 
binding in mijn eigen land. Toch 
zou ik graag willen aantonen dat 
de referentie van onze burger
oorlog en de rol die De Valera 
hierin gespeeld heeft, in uw ar
tikel pijnlijk verwaarloosd wer
den. 

Volgend op het verdrag met 
Engeland, waarover onderhan
deld werd in het Verenigd Ko
ninkrijk door Michael (^lollins, 
Arthur Griffith en anderen (in 
afwezigheid van E. De Valera), 
heeft de voorlopige regering van 
Ierland de inhoud van het ver
drag met meerderheid van stem
men goedgekeurd. E. De Valera 
weigerde de beslissing van de re
gering te aanvaarden. Daarom 
werd de hele zaak in een alge
mene verkiezing (juni 1922) als 
hoofddoel voorgesteld (men zou 
het met een referendum kunnen 
vergelijken). De meerderheid van 
de kiezers aanvaardde de inhoud 
van het verdrag. Opnieuw wei
gerde De Valera de wil van de 
meerderheid aan te nemen. Al-

In uw zeer degelijk artikel « ,5 
november » in « WIJ » van 28 
okt. gebruikt u met welgevallen 
het woord « Volksuniemensen ». 

Senator L. Elaut in zijn flinke 
bijdrage « De Meikevers » van de 
week ervoor geeft de voorkeur 
aan het woord « Volksunist-
Volksunisten », afgeleid van 
« Volksunisme », net als « kapi
talist » van « kapitalisme », enz. 

Vindt u niet dat de laatste 
woordkeus meer in de lijn ligt 
van de politieke terminologie ? 
In elk geval, zij schi^jnt mij alles
zins niet een armzalig pis-aller, 
roef-roef aaneengeflanst ! 

P.D.P., Erèmhüdegem. 

DE LAMPIST 

Naar aanleiding van het spoor
wegongeval nabij Luik en recen
te gebeurtenissen in Nederland 
lijkt het mij gewenst na te gaan 
in hoeverre het juridisch moge
lijk is te beletten dat onderne
mingen hun verantwoordelijk
heid tegenover derden afwente
len op lagere personeelsleden. 
Het komt mij onaanvaardbaar 
voor dat de leiding van een be
drijf de gevolgen van een foutie
ve planning, kwalitatief of kwan
titeit onvoldoende personeelsbe
zetting, onduidelijke instruklies 
of een niet-waterdicht \eilig-

lieidssisteem kan afschuimen oj» 
een arbeider met een uitsluitend 
uitvoerende taak. Deze laatste 
heeft uiteraard ook zijn verant
woordelijkheid, maar een pre-
ciese omschrijving en het wette
lijk vastleggen van de grenzen 
van die verantwoordelijkheid is 
zeer wenselijk. 

K.A., Geleen (Ned.). 

« REPUBLIEK VLAANDEREN » 

Onlangs was ik in hollands ge. 
zelschap in de buurt van Meche-
len en zag ook daar de vers ge
kalkte republikeinse leuzen. De 
dietse broeders die toevallig niet 
overliepen van monarchistische 
gevoelens, genoten ervan tot op 
het moment dat ze het runeteken 
ontwaarden. Toen was de lol er 
af. Zoiets konden alleen maar 
nazis gedaan hebben. De VMO-
rune vertoont inderdaad een in 
het oog lopende gelijkenis met 
het hakenkruis en een ongeoe
fend F.D.F.-schildertje kan deze 
rune in een handomdraai omto
veren in het teken van Adolfs 
duizendjarige rijk. 

Bunetekens zijn bovendien in 
de politiek niet meer bruikbaar. 
Natuurlijk is de odal-rune op 
zichzelf een respektabel teken, 
evenals trouwens het hakenkruis 
dat een oud joods sj mbool is. 
Maar ik zie de soldaten van Mos-
je Dajan voorlopig nog geen ha
kenkruisen kalken op de muren 
van .leruzalem. De V.M.O. moest 
wijzer wezen. 

V.ll., Warmond (Nederland). 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefvi^isseling ge
voerd. 

van de redaktie 
3russe l , 7 november 1967. 

B e t r . : k l a p l o p e r i j . 
J o e m a l i s t e n genieten vaak de toch n ie t zo hee. 
benijdensva'^^rdije tsism. dat ze "kl.aplopers" ofte 
"peezuigers" zouden z i jn i knapen die een pe r s -
konferentie vooral i n t e r e s san t vinden oiidat er 
een gin of een glas f r j i t s a p t e kri jgen i s . Ten 
onrechte I De t i j d dat pennen t e koop varen voor 
een whisky, l i g t a l lang achter de r ag . 
Toen ve na de betoging verleden zondag op de 
perskonferentie in "Century" een har tver ja rmer t je 
én informatie gingen ophalen, konden we eens t e 
meer v a s t s t e l l e n dat de klaplopers en peezuigers 
doorgaans n i e t t o t het gild der ink tkoe l ies beho
ren . 
Iemand die daar ook zi jn graant je l-r̂ -ara meepikken, 
was prof. Derine, De i n r i c h t e r s zullen het hera 
graag geg^and hebben : de prof-schepen heeft hemel 
en aarde bewogen om een aan ta l C.V.F.-ers naair d e ' 
betoging te k r i jgen . Laat ons dus n ie t naar s p i j 
kers zoeken in zi jn g i n - g l a s . De k lap loper i j zat 
hem e l d e r s . 
3 . 7 .P , - e r Derine bleek de mening toegedaan te z i jn 
dat de enige nog v r i j e s t o e l in heel de reusach
t ige h o t e l - h ^ l l net diegene was die met een t i k 
ke l t j e handigheid t o t op de l inkerf lank van de be
s t u u r s t a f e l kon geschoven worden. En daar zat de 
prof dan i zelfgeproraoveerde en ongevraagde mede-
inr icht ingsccsni tard, enige ' p a r t i j p o l i t i e k e eend 
in de a -po l i t i eke bi.1t van de v o o r z i t t e r s der k u l -
tuur^.^erenigingen. 
De dag voordien had h i j heel s t r i j dend Vlaanderen 
via "De Standaard" bezworen, toch vooral n i e t aan 
p a r t i j p o l i t i e k te doen op 5 november. Blijkbaar 
had h i j z i jn ,eigen arti ' - '^l v é l geschreven, maar 
'".iet felezen . . . r̂  i,7 
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• PARLEMENTAIREN EN 5 NOVEMBER 

thuisblijvers 

en 
mar sjeerders 

(led.) Op de peiskonfeientie die door de 
inrichters na de betoging gehouden werd, 
ging de aandacht van de binnenlandse pers-
hii in de eerste plaats naar de pailcmentai-
len die meegemarsjeerd hadden. We komen 
hier nog eens even op dit lijstje terug. 

Van de Volksunie was iedereen aanwe 
zig, behalve senator Ballet die ziek is. On
ze 12 kamerleden en vier van de vijf sena
toren liepen dus mee in de betoging. 

Van de P.V.V. was er niemand. Herinne 
ren we er aan dat er in de Kamer 20 vlaam-
se P.V.V.-ers zetelen en in de senaat 14. 

De socialisten waren met vier : de ka
merleden Van Hooiick (Aalst), Cools 
(Turnhout), Vanderhaegen (Ronse) en de 
senator Vanopbroecke (Ronse). Er zetelen 
in de Kamer 29 vlaamse B.S.P.-ers; in de 
Senaat zijn het er 25. De antwerpse burger
vader Lode Craeybeckx was op reis en 
schijnt er bij de inrichters de nadruk op 
gelegd te hebben dat hij zich officieel liet 
vertegenwoordigen door zijn dochter. 

Voor de C.V.P. zullen we andersom te 
werk gaan. De namen van de 34 C.V.P.-ers 
die meemarsjeerden, hebben in alle kranten 
gestaan. Het lijkt ons minstens even nuttig 
en leerzaam, de afwezigen eens bij name 

te noemen. Hier gaan we dan. 

Afwezige kamerleden : Bertrand (minis
ter), Bijnens (Hasselt), Callebert (Roese-
lare-Tielt), Claeys (Veurne-Oostende-Diks-
muide), Cooreman (Dendermonde), d'Al
cantara (minister). De Gryse (Roeselare-
Tielt), Delwaide (Antwerpen). De Paepe 
(minister), Dequae (Kortrijk), mevr. De 
Riemaecker (minister). De Saeger (minis 
ter), Dewulf (Gent-Eeklo), Eneman (Brug
ge), Foncke (Gent-Eeklo), Goeman (St. 
Niklaas), Hei mans (Leuven), Kiebooms 
(Antwerpen), Lavens (Antwerpen), Van-
damme (Veurne-Oostende-Diksmuide), Van 

Dessel (Mechelen), Van Elslande (minis
ter). Van Hamme (Mechelen), Van Herre-
v\eghe (Gent-Eeklo), Van Lindt (Hasselt), 
Verroken (Oudenaarde). 

Afwezige senatoren : Belaen (West-Vlaan-
deren), Bogaert (Brugge), Coppens (Oude-
naarde-Aalst), Coucke (West-Vlaanderen), 
Custers (Limburg), De Baeck (Antwerpen), 
De Boodt (Mechelen-Turnhout), De Clerck 
(Kortrijk-leper), De Clercq (Mechelen-
Turnhout) , De Man (Roeselare-Tielt), De-
marneffe (Hasselt-Tongeren-Maaseik), De 
Ryck (Brabant), De Schaetzen (Hasselt-
Tongeren-Maaseik), De Winter (Brussel), 

Dua (Gent-Eeklo), Eyskens (Leuven), Hey< 
len (Hasselt-Tongeren-Maaseik), Houben 
(Brabant), Hulpiau (minister), Lecluyse 
(Roeselare-Tielt), Leemans (Antwerpen), 
Leynen (Limburg), Martens (gekoöpteerd), 
Mondelaers (Hasselt-Tongeren-Maaseik), 
Pede (Oost-Viaanderen), Philips (gekoöp
teerd). Piers (minister), Robyns (Lim
burg), Scheire (Gent-Eeklo), Segers (ge
koöpteerd), Simoens (Brugge), Smedls 
(Antwerpen), Struye (Brussel), Van Bulck 
(Antwerpen), Vandekerckhove (gekoöp» 
teerd), Vandenberge (West-Vlaanderen)_^ 

(Lees door op blz. 4) 

DE BETOGING 
Het zal nog een tijd duren voor

aleer men de betoging te Antwerpen 
op haar juiste w^aarde zal kunnen 
schatten. De parlementaire zittijd 
die volgende dinsdag begint zal o.a. 
aantonen in hoever bij voorbeeld de 
aanwezigheid van een dertigtal 
vlaamse C.V.P.-parlementsleden een 
voor deze personen meer bindende 
betekenis heeft gehad dan hun r.an-
wezigheid op de brusselse marsen. 
Welke laatste aanwezigheid niet 
verhinderde dat ze Hertoginnedal 
1963 goedkeurden, in een taaibe
stand toestemden en de volmachten 
goedkeurden waardoor het de hui
dige regering mogelijk is, een een
zijdige Waalse ekonomische politiek 
te voeren... Wel Is er een duidelijke 
klimaatsverandering, die het moge
lijk maakte dat 4 socialistische man
datarissen mee opstapten (een vijf
de liet zich door zijn dochter verte
genwoordigen), al is het zo dat het 
uiteindelijk, partijpolitiek gezien 
een Volksunie-C. V.P.-aangelegen-
heid werd, wat verruimd werd door 
de samenwerking van links naar 
rechts van partijpolitiek niet zo uit
drukkelijk gebonden leidende figu
ren. 

De alles overheersende vraag is, 
of men nu te Brussel meer rekening 
zal houden met de minimum-vlaam-
se eisen. Want waarvoor op 5 no
vember jl. te Antwerpen werd be
toogd is voor alle vlaams-nationa-
listen het uiterste minimum. Niet 
voor niets stemde de overgrote 
meerderheid in met de buiten de be
toging gestelde doch rondvliegende 
eis « federalisme » en droegen de 
meeste betogers ook het niet-offi-
cieel geel-zwart kaartje « federalis
me » mee, om van de gesproken en 
geroepen slagzinnen te zwijgen. 
Nuchter bekeken betwijfelen we dat 
Brussel daarmee zal rekening hou
den. Het volstaat de franstalige pers 
te lezen. Als zodanig is 5 november 
dan ook slechts een etape in de vele. 
Een lichte vooruitgang in de strijd, 
niet tegen Frankofonië dan wel om 
de eigen vlaamse machtsvorming te 
bewerken. Dat kan en moet uitein
delijk slechts neerkomen op een ver
sterking van de Volksunie in het 
parlement, wat we trouwens na 
deze novemberzondag niet betwijfe
len. Dat betekent dan meteen de ver
steviging van de zuurdesem en een 
begin van het nieuwe doel van de 
Volksunie : de uitgroei tot een vol
waardige partij. Elk zinnig mens 
zal geen ander middel zien voor de 
vlaamse gemeenschap dan deze ver
sterking en uitgroei, om de andere 

partijen onder een steeds zwaardere 
druk te kunnen stellen. Het ligt 
toch bij vb. voor de hand, dat nau
welijks een derde van de vlaamse 
C.V.P. is meegekomen louter uit 
elektorale schrik en zonder geest
drift ; dat de vlaamse B.S.P. zich om 
de zelfde reden van een stellingna-
me tegen de betoging onthield en 
dat de brusselse druk op de vlaamse 
P.V.V. zo groot is, dat er niet één 
van deze blauwe beunhazen naar 
Antwerpen durfde komen. Indien 
nog moest bewezen worden dat de 
P.V.V. een brusselse partij is dan 
kregen we dit bewijs jongstleden 
zondag. Om bondig te besluiten : 5 
november was een nieuwe start in 
de strijd, die zich zeer hevig afte
kent. Noch min, noch meer. 

SCHRAMME OUT 
Zij die in Schramme en zijn huur

lingen een mogelijkheid zagen om 
de kongolese moeilijkheden een 
« belgische » oplossing te geven en 
er diensvolgens zo in hun kranten 
over schreven, zijn er aan voor hun 
moeite. Schramme en Denard zijn 
ten slotte toch bezweken voor het 
kongolese leger. We hebben nooit 
in dit avontuur geloofd, vooral om
dat het elke politieke realiteitszin 

tijdens de verwarring die bij het 
binnenrukken van Denard ontstond 
heeft weliswaar een nieuw span
ningsveld ten opzichte van Kongo 
doen ontstaan, doch het is nu reeds 
duidelijk dat dit incident van gerin
ge invloed op de lopende onderhan
delingen zal zijn. Er is trouwens 
een nieuw element : tegen het on
loochenbaar falen van de belgische 
diplomatie in Kongo besloten de 
twee grote belgische vakbonden hun 
topfiguren (Cools en Major) naar 
Kinsjasja te sturen, om met Moboe-
toe persoonlijk te gaan onderhande
len over de te verstrekken waarbor
gen aan de belgische technici. Geen 
kompliment noch voor Harmei, noch 
voor Bihin. De sindikalisten zijn 
wellicht beter geplaatst om vanuit 
een sociaal standpunt, liever dan 
vanuit een te star diplomatiek stand
punt, deze netelige kwestie te be
spreken, afgezien van de vraag, of 
ze zoveel beter de Ban to e-mentali
teit kennen. We zien niet goed in, 
hoe de veiligheid van onze landge
noten kan gewaarborgd worden 
zonder het recht op eigen bewape
ning, al is deze mogelijkheid kleiner 
geworden na het huurlingeninter
mezzo. Het gestegen prestige van de 
kongolese prezident kan hier mis
schien het tegengewicht vormen. 

beroepsHALVE 
bekeken 

miste. Intussen hebben Schramme 
en kornuiten een bloedig spoor te 
meer getrokken in Kongo, ook als 
men een zekere dozis goedbedoelde 
verdwazing aanvaardt en erkent, 
dat Schramme en zijn mannen aan
vankelijk voor rekening van Moboe-
toe werkten. Denkelifk zal hun ver
dwijning de belgisch-kongolese be
trekkingen tans vergemakkelijken, 
nu Moboetoe een morele en politieke 
overwinning heeft behaald, die hij 
niet zou mogen verminderen door 
verder de uitlevering der naar 
Roeanda gevluchte huurlingen en 
ook der katangese gendarmes te ei
sen, 't Zou hem inderdaad niet eren 
de in de vernedering aanvaarde eva-
kuatie in de triomf te weigeren. Het 
neerschieten van enkele landgenoten 

SINDIKAAL MEDEZEGGENSCHAP 
De kern van de zaak in de elektri-

citeits- en gassektor is de eis van de 
vakbonden, medezeggenschap te 
hebben in het bedrijfsbeleid. De uit
besteding van werk aan derden 
maakt bij een voortgeschreden auto-
matizering en de daaruit voort
vloeiende uitdunning van het perso
neel (een geluidloze operatie, die 
niet door afdankingen doch door 
niet-vervanging geschiedt, zoals 
trouwens ook in andere bedrijfssek-
toren) een nieuwe overeenkomst 
onvermijdelijk. De werkgevers heb
ben een dergelijk akkoord steeds 
uitgesteld doch de kruik gaat zo 
lang te water tot ze breekt. Een sek-
tor waar de jongste jaren een vier

de van het personeel niet werd ver
vangen terwijl steeds meer een be
roep wordt gedaan op ondernemin
gen, waarvoor het statutair perso
neel van Gas en Elekriciteit door 
zijn werkgevers niet in aanmerking 
wordt genomen kan dat niet zonder 
schokken blijven volhouden. De 
kwestie herleiden tot de vrees voor 
daling van het aantal vakbondsleden 
is nogal goedkoop hoewel niet hele
maal ongegrond. Maar toch, ook in 
andere sektoren rekruteren de vak
bonden, o.a. in de marginale onder
nemingen van de gas- en elektrici-
teitssektor. 

Waar de regeringspers meer ver
veeld mee is : waarom heeft de re
gering het zo ver laten komen, ten
zij dat deze regering van nature uit 
het spel van het kapitalistisch pa
tronaat speelt, hier in een sektor 
waar nog steeds reuzewinsten wor
den verwezenlijkt ten koste van de 
gemeenschap. Zoals met de pro
grammatic op ekonomisch vlak, zo 
vergaat het de sociale sektor : nala
tigheid en sabotage tot en met. Dat 
het A.C.V. in het konflikt niet zo 
hard roept als de socialisten zal wel 
zijn oorzaak vinden in het feit, dat 
het een slecht (politiek) geweten 
heeft. Al het geteoretizeer over bei
de vakbonden die het zelfde willen 
(naar aanleiding van recente A.C.V.-
en A.B.V.V.-studie-bijeenkomsten) i>-
maar een doekje voor het bloeden 

HENRARD, DIEHARD 
Het beroep van dr. Henrard op dt 

partijvoorzitters om « tot een opkla
ring van de toestand te komen » na 
het akkoord i.z. het wetsontwerp 
Hulpiau lijkt ons meer een poging 
van de leider der meest militante 
doktersorganizatie om uit het slop 
te geraken, waarin deze organizatie 
zich zelf heeft gewerkt. Een zorgen-
staking schijnt inderdaad weinig 
kans te maken, na een zo uitgespro
ken overwinning van het geneeshe-
renstandpunt. We stelden reeds vast, 
dat de geneesheren bijna alles te 
zeggen hebben in de nieuwe regle
mentering, dat de Orde der Genees
heren versterkt naar voor treedt 
(zonder veel speelruimte voor de re
gering) en dat deze Orde ook ge
westelijk zeer sterk blijft. Het gaat 
toch niet op dat de gemeenschap 
weer in beroering moet gebi-acht 
worden na zulk een duidelijk afge
tekende doktersoverwlnning en om
wille van interne rivaliteit bij de 
geneesheren. Overigens : waarop 
wacht men om Henrard nogmaals 
een aanbod tot ^ ertegenwoordiging 
in de ge\estigde organen te doen ? 

PD. 



T TCU 

'{Vervolg w n b i t 3)' 
Vnndenbuscchs (West-Vlaanderett)", Van 
den Stonne (Oost-Vlaanderen), Vande-
putle (gekoOpteerd), Van In (Mechelen-
Tumhout) , Van Laeys (Dendennonde-St. 
Niklaas). 

Dat maakt dus 73 afwezigen. Meer dan 
t-3 van de vlaamse C.V.P. stuurde haar kat. 
Het is trouwens bij het opstellen van zo'n 
lijstje dat men zich eens te meer met een 
ichok realizeert, hoeveel onverbeterlijke 
franskiljons nog altijd de vlaamse C.V.P.-
kiezers vertegenwoordigen. 

Afwezigheid of aanwezigheid verleden 
condag te Antwerpen is trouwens maar één 
.enkele aanwijzing en zeker geen beoorde-
lingskriterium. Onder de aanwezigen zijn 
«r heel wat die, als straks de haan zal kraai
en, Petuib zullen heten. Maar dan Petrussen 
waarop geen kerk te bouwen is 1 

Onderstrepen we terloops de afwezigheid 
van een belangiijke achter-de-schermer zo
als Tiiidcmans; dat zo'n knaap het tot par-
tijsekretaiis heeft gebracht, hoeft werkelijk 
niet te verbazen. 

Noteren we ook de afwezigheid van de 
heren Leemans en Custers. Schrik om al te 
veel oude bekenden te ontmoeten in de be
toging ? 

• EEN NIETSZEGGEND ANTWOORD 

t.v. debat 
v.u. - p.v.v. ? 

(red.) Onze lezers zullen zich herinneren 
dat het T.V.-gastprogramma < De \laams-
nationale gedachte en aktie > veertien da
gen geleden een uitdaging zond aan de 
« De liberale gedachte en aktie >. 

Het liberale gastprogTamma had een uit
zending gewijd aan het P.V.V.-kongres te 
Knokke; tijdens deze uitzending tiokken de 
heren Vanaudenhove, Declerck en De 
Weerdt van leer tegen het federalisme en 
tegen de « extremisten ». 

« De Vlaams-nationale gedachte en ak
tie » stelde voor dat, tijdens haar uitzen-
dmg van 27 november, tussen liberale en 
vlaams-nationale wooidvoerders een debat 
ovei « het nieuwe België » zou worden ge
houden, onder leiding van een neutraal 
modeiator. De uitnodiging ging uit \an 
volksvertegenwoordiger Schiltz. 

Er is nu een (voorlopig) antwoord van 
de o\ ei zijde gekomen. We geven hieronder 
de inhoud \an de brief die de heer Piet 
Van Biabant, algemeen sekretaris van het 
Liberaal Vlaams Verbond, op 3 november 
richtte aan de heer Schiltz : 

« Uw brief met de kopie van uw schrij
ven aan de Stichting A. Vanderpoorten heb 
ik goed ontvangen. Als sekretaris van het 
Libeiaal Vlaams Verbond acht ik het nuï-
tig, U het volgende terzake mede te de
len >. 

« Het liberaal gastprogramma van de te-

kvisie weid destijds aan de Stichting A. 
Vanderpoorten toevertrouwl, dat heï s tu
die- en dokumentatiecentrum is van het 
Liberaal Vlaams Verbond, niet van de 
P.V.V. >. 

< Meestal berust zowel de realizatie als 
de algemene leiding en zelfs de uitwerking 
van de liberale gastprogi^mma's bij het 
studiecentrum van het L.V.V. en de P.V.V. 
heeft hierin geen aandeel. Naar aanleiding 
van het jongste P.V.V.-kongres te Knokke 
werd door de partijleiding echter aan de 
stichting A. Vanderpoorten gevraagd om 
een programma af te staan >. 

< De Stichting heeft dit aanvaard, op 
voorwaarde dat de partij de hele verant
woordelijkheid zou dragen voor heel het 
programma >. 

< Dit programma had, zoals gij hebt vast
gesteld, een zuiver partij-politiek karakter. 
U zult begrijpen dat het L.V.V. noch de 
Stichting, het studiecentrum van het L.V.V., 
in deze omstandigheden kunnen ingaan op 
uw voorstel. De uitdaging is gericht aan de 
woordvoerders van de partij zelf. Zij werd 
derhalve aan hen overgemaakt ». 

Deze brief vergt een kort kommentaar. 
Ten eerste : natuurlijk handhaaft < De 

vlaams-nationale gedachte en aktie > haar 
uitdaging aan de P.V.V. Het is er ons gast
programma juist om te doen, met de heren 
van Knokke eens publiek te debatteren over 
« het nieuwe België >. 

Vervolgens : van de P.V.V. zélf hebben 
we nog steeds geen antwoord gekregen. 

En ten slotte : is het niet misleidend daï 
een programma, waarvan geweten is dat 
het traditioneel én principieel geen partij
programma maar een ideologische uitzen
ding is, zo maar gewoonweg in handen ge
geven wordt van een partij zonder dat zulks 
aan de kijkers wordt gezegd? 

En nu maar wachten op een P.V.V.-anf-
woord I 

• IN DE (FRANKOFONE) PERS 

cinisme 
rond sohramme 

(red.) Het Schramme-avontuur in Kongo is 
— zoals we het van meet af aan voorspelden 
— naar zijn roemloos einde gegaan. Op het 
ogenblik dat we dit schiijven ziet het er 
naar uit dat de evakuatie van de huurlin
gen uit Rwanda zonder al te veel moeilijk
heden zal gebeuren en dat de overlevenden 
zonder verdere kleerscheuren uit Centraal-
Af lika en uit de geschiedenis kunnen ver
dwijnen. 

Wat ons in deze epizode meest geschokt 
heeft, was het weergaloos cinisme in een 
deel van de belgische pers. We schrijven 
tot onze opluchting : vooral de frankofone 
konservatieve pers. In Vlaanderen heeft 
men veel minder belang gehecht aan de 
« kruistocht » van Schramme dan in fran-

kofoon Brussel, v\aar men van meet af aan 
fier vaststelde dat Schramme welisv\aar een 
Bruggeling was, maai een biugs fianskil-
jon en dus < un des nótres >. 

Weergaloos cinisme van de brusselse fran
kofone konservatieve pers ! De dag dat het 
kongolees leger zijn definitieve aanval op 
Boekavoe inzette, schreef een dezer bladen 
< dat Moboetoe opgehouden had een be
schaafd mens te zijn », omdat hij het bevel 
tot de aanval gegeven had terwijl hij ter-
zelfdertijd nog onderhandelde met het Ro
de Kruis over de evakuatie. Toen vlak daar
op twee huurlingenkolonnes Zuid-Katan
ga binnenvielen, juichte diezelfde krant 
« dat tans de pozitie van Moboetoe onhoud
baar is geworden » en dat de kongolese re
gering onder de mokerslagen van de twee 
fronten ineen zou stuiken. 

De voorspelling kwam niet uit en onze 
brusselse krant vond een nieuw tema : ter
wijl hij verder op Moboetoe bleef voort-
schelden, maakïe hij een voor Schramme 
verpletterdende rekening van het huurlin-
genavontuur op. 

Al dat geschrijf herinnert ons de manier, 
waarop de franse pers de terugkeer van Na
poleon uit de eerste ballingschap en het 
begin der Honderd Dagen behandelde; 
toen l'Empereur voet aan franse wal zet
te, noemden de parijse bladen hem een 
monster. ledere dag, al naargelang Napo
leon dichïer bij de hoofdstad kwam, was 
hij een heel stuk minder monster en toen 
hij zijn intrede te Parijs deed, was hij de 
« grote redder en held > geworden. 

Schramme heeft dat nu in het klein en 
in omgekeerde richting meegemaakt : be
jubeld als een kruistochter, als een verte
genwoordiger van de europese beschaving 

en het kiistendom in het land der mensen
eters — maar uileindelijk plof! losgelaten 
gelijk een baksteen en uitgeleide gedaan 
door scribenten die op 24 uur tijd van sup
porters tot aanklagers waren geëvolueerd. 

Wij stellen inmiddels vast dat de overval 
van een huuilingenlegeitje op een afrikaan» 
land al nieï veel moeilijker is dan een bank
overval in een brusselse voorstad. Een in» 
ternationale hold-up, opgezet en gefinan
cierd door onbekende en duistere krachten, 
wordt aan konservatief frankofonië voor
gesteld als een hoogst lofwaardige en edele 
onderneming. 

Ons inteiesseeit vooial, wie achter man
nen zoals Schramme en Denard zit. Zij zijn 
de stok, maar er is eigens een hand die de 
stok zwaait en hanteert. Van wie is die 
hand? 'Welke krachten, welke duistere in
vloeden beschikken over zoveel geld, zo
veel hardnekkigheid en zoveel relaties daf 
zij een dergelijke onderneming aankunnen? 

Wij moeten hier de verdediging van de 
kongolese regering niet opnemen. Verre van 
daar en wel integendeel. Maar we vinden 
het méér dan veiontrustend dat een deel 
van de belgische bevolking (we herhalen, 
tot onze opluchting : vooial het franko
fone deel) warm gemaakt werd voor de on
derneming van een aantal huurlingen wier 
solde uitbetaald wordt door onbekenden, 
waarvan we alleen weten dat ze zéér kapi
taalkrachtig zijn. 

Dat diezelfde kranten Moboetoe bijna 
nooit anders noemen dan « de gewezen 
sergeant-betalingsmeester > is méér een ver
oordeling van het belgisch kolonialisme dan 
van « een staatshoofd van een bevriend 
land », zoals dat heet in juridische ter
men... 
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KANDIDATUUR 

Bijna vlak vóór de 5-novem-
ber-betoging — die o.a. in het 
teken stond van de eis : Leu
ven Frans naar Wallonië — 
stelde de h. Pieltain, burgemee
ster van Namen, in zijn per
soonlijke naam doch steunend 
op de meerderheid van de 
naamse opinie, de kandidatuur 
van zijn stad om Leuven-
Frans op te nemen. Steeds 
meer waalse intellektuelen zien 
in, dat Wallonië met Leuven-
Frans een zeer kostbaar ge
schenk zou krijgen. In de ge
meenteraadszitting die enkele 
dagen na deze nogal ophefma
kende verklaring volgde (de 
brusselse franstalige pers is 
niet te spreken over Pieltain en 
zijn uitgetoken hand) werd 
geen kritiek op de grond van 
de zaak uitgebracht, wel op het 
persoonlijk optreden van de 
naamse burgemeester. Voor 
ons is dat bijzaak. Hoofdzaak 
is dat de stad, die reeds door 
de Vlamingen als de ideale 
vestigingsplaats voor de frans
talige universiteit van Leuven 
in Wallonië werd aangewezen, 
daarmee eindelijk en zoveel als 
officieel akkoord gaat. Het 
steekt nu de ogen uit dat het 
Suenens-diktaat inzake Leuven 
niet alleen door de Vlamingen 

doch ook door meer en meer 
Walen radikaal wordt afgewe
zen. Waarop wachten episko-
paat en brusselse machtsheb
bers om het roeien tegen de 
steeds sterkere stroming op te 
geven, demokratisch te gaan 
handelen en fair hun nederlaag 
toe geven ? Want deze neder
laag is evident na Antwerpen 
én na Namen ! 

SPAAK 
De vraag van ons kamerlid 

Coppieters over de werkelijke 
rol die oud-minister Spaak ver
vult als verslaggever van een 
der vier opgerichte subkom
missies van de "werkgroep 
NATO heeft meer dan gewone 
aandacht gewekt. Terecht acht 
de h. Coppieters de private be
zigheden van de oud-politikus 
Spaók onverenigbaar met een 
semi-officiële funktie, terwijl 
bovendien de h. Spaak in arti
kels en interviews ongescha
keerde, pro-amerikaanse stand
punten verdedigt, die men 
krachtens zijn lidmaatschap 
van de belgische NATO-sub
kommissie licht als een offici
eel standpunt zou aanzien. Het 
getuigt overigens van weinig 
fijngevoeligheid dat de man in 
kwestie standpunten verkon
digt, die zo nauw aansluiten 
bij zijn royaal betaalde pri-
vaat-amerikaanse aktiviteiten. 
Minister Harmei antwoordde 

Men zou denken en hopen dat de nachtmerrie van Zwartberg eens en voor altijd iedere regering 
aanspoort tot omzichtigheid inzake mijnsluitingen en rekonversie in Limburg. Maar de betoging 
van 20.000 Maaslanders v\;erd praktisch onmiddellijk gevolgd door de mededeling betreffende de 
produktievermindering in Eisden-Mijn, zonder dat gelijktijdig rekonversiemaatregelen werden 

bekendgemaakt. Wie speelt er met vuur 7 En waarom ? 

naast de kwestie en bevestigde 
meteen nog eens, dat de bel
gische diplomatie een aangele
genheid van een exkluzieve en 
vooral anti- of a-vlaamse klub 
is. Nu de belgische diplomatie 
in Kongo zulk een flauw figuur 
slaat is er het geval Spaak, om 
mede te verklaren waarom de
ze diplomatie zo vaak faalt of 

VERGELIJKEN 
Spreekt men over getallen dan moet 

men weten wat men eigenlijk wil. Nauw
keurige getallen kunnen enkel gegeven 
worden als er een nauwkeurige telling 
mogelijk is. En daarom is het zo buitenge
woon komisch als de rijkswacht over de 
betoging van vorige zondag te Antwerpen 
bekend maakte dat er 33.500 deelnemers 
waren. Er is nl. ook een reus meegegaan 
en heel waarschijnlijk heeft zelfs de rijks
wacht niet gekontroleerd of die reus door 
één of door twee man werd gedragen... 

Alle ernstige cijfers zijn dus schattin
gen en dus niet nauwkeurig. Maar ook wie 
dit in acht neemt kan er zich slechts over 
verheugen dat een hlad als de « Libre 
Belgique •» in een eerste \erslag sprak over 
meerdere tienduizende betogers. Dat is 
beslist heel wat meer dan de « telling » 
van de rijkswacht en zeker dan die van 
de antwerpse politie die waarschijnlijk 
het getal heeft bekend gemaakt dat reeds 
op zaterdagavond was « vastgesteld » ! 

De bedachtzame, maar daarom nog niet 
eerlijke Libre heeft echter een fantas- ' 
tische fout begaan door het aantal beto
gers te vergelijken met het aantal Vlamin
gen die in dit, ons geliefde vaderland wo
nen. Er waren dus meerdere tienduizende 
betogers, maar toch nog niet één per 
honderd Vlamingen. Dubbel gevaarlijk : i 
er aan herinneren dat er in dit land een 
5.500.000 Vlamingen wonen, maar dan een 
per honderd berekenen ! 

De 5 novemberbetoging is nl. niet de 
eerste noch de enige betoging die in Bel
gië werd gehouden. Geschokt door de 
vorige vlaamse betogingen heeft de Libre 
de vermetele gedachte gelanceerd dat alle 
trouwe Belgen zouden moeten uitgenodigd 
worden hun trouw aan het ene en onver-
deelbare vaderland te betuigen. Dan zou
den ongetwijfeld honderdduizenden va
derlanders te Brussel bijeenkomen. Het 
leek nauwelijks een droom het getal één 
miljoen te noemen. 

Die droom is werkelijkheid geworden — 
een zeer schinunige werkelijkheid. Niet 
door gebrek aan propaganda. Er was 

blijkbaar geld in overvloed en betaalde 
plakkers konden heel ongestoord op alle 
verboden muren aanplakken. De « Non -
Neen » plakbrieven met het half ver
scheurde vaderlandse vaandel waren, voor 
zover zo iets van uit een beperkte erva
ring kan beoordeeld worden, tien keer 
talrijker dan de zeer bescheiden plakbrief-
jes voor 5 november. De betogers kwamen 
uit het gehele vaderland, vertegenwoor
digden 9.000.000 vaderlanders. De betoging 
had plaats te Brussel, midden een gebied, 
dat toch nog heel wat dichter bevolkt is 
dat het Antwerpse. Een traditie van toch 
een eeuw gevestigde macht steunde deze 
oproep. 

En toch worden de rezultaten van een 
dergelijke aktie als het ware krampachtig 
\erborgen, vergeten. 31 maart 1963 is voor 
het vaderland geen gloriedag geworden. 
De officiële cijfers, ook maar een schat
ting, maar door wie geschat ! waren : 
... 10.000 betogers. 

Mogen we het de scherpzinnige redaktie 
van deze grote krant e^en voorrekenen ? 
Als er vorige zondag nog niet één Vlaming 
per honderd te Antwerpen was, dan was 
er op 31 maart 1963 te Brussel nauwelijks 
iets meer dan één \aderlander per dui
zend. 

Het onuitgesproken, maar on^^rikbare 
antwoord is ons natuurlijk niet onbekend: 
laat het dan zo zijn, maar deze tiendui
zend waren dé goeden en één enkele is 
toch meer waard dan tien, zelfs dan hon
derd bandieten. Inderdaad, dat menen we 
ook, maar dan menen we niet een demo
kratisch oordeel uit te spreken, dan me
nen we niet dat met zo'u uitspraak ook 
maar een enkele levende mens kan beoor
deeld worden. Waarom zou deze krant 
niet rechtlijnig doordenken en voorstellen 
dat de meerdere tienduizenden van vorige 
zondag bij iedere grote nationale feestdag 
« ommuurd » zouden worden — om de 
feestvreugde Nan de « goeden » niet te 
bederven ? 

NEMROD. 

zulk een dubbelzinnige figuur 
slaat. 

GEEN 
SCHOOLHERVORMING 

Minister Grootjans en Tous-
saint, de grote bazen van ons 
onderwijs, hebben hun hervor
mingsplannen op het schap 
moeten zetten. De hervorming 
van het sekundair onderwijs 
zal niet bij volmacht kunnen 
geregeld worden doch wordt 
verwezen naar de vaste school-
paktkommissie. Ze zal dus niet 
behoren tot het dertigtal be
sluiten die de laatste volmacht-
trein uitmaken en die binnen 
kort zal starten. 

Het verzet ging niet zozeer 
om de grond der zaak dan wel 
om de subsidies. Vooral de 
vrije scholen schreeuwden 
moord en brand omdat ze ge
durende het overgangsjaar een 
subsidie-pakket van niet min
der dan 5 miljard dreigden te 
verspelen. Toen met de school-
strijdbijl gezwaaid werd bon
den de volmachtministers ij
lings in. Als het om de centen 

gaat zijn ze inderdaad ook bij 
de C.V.P. wakker. Veel meer 
dan wanneer het 
cipes gaat. 

om prin-

WIE LEVERDE WAT ? 
In een repliek op Van Eyn-

de's artikel over de 5 novem
berbetoging schrijft Emiel Van 
Cauwelaert zonder blikken of 
blozen o.a. dat « indien de 
C.V.P. te Antwerpen de massa 
van de betogers heeft kunnen 
leveren, we niet zien waarom 
het ook geen propagandasuk-
ses voor haar zou zijn ». Wie 
te Antwerpen was weet wel be
ter : de massa werd zeker niet 
door de C.V.P. geleverd, wier 
leiding weken aan een stuk te
gen de deelneming van de man
datarissen was, wier mandata
rissen nog niet met een derde 
te Antwerpen waren en wier or-
ganizaties geen stap hebben 
verzet, om hun mensen naar 
Antwerpen te krijgen. Er kon 
zelfs geen vlag van af aan hun 
lokalen te Antwerpen. Wie wil 
liegen, moet verstandig liegen! 

HET DRAMA VAN DE MAASKANT 
De prachtige betoging van verleden zondag heeft bij ons niet de 
herinnering verjaagd aan de betoging die de Maaslanders veertien 
dagen voordien hadden georganizeerd tegen de sluiting of de ge
deeltelijke stillegging van de 'mijn te Eisden. 

Alle verhoudingen in acht ge
nomen was de betoging van de 
Maaslanders een unicum : 
20.000 mensen uit één provin
cie en dan speciaal nog uit één 
gewest van deze provincie was 
een prestatie die in de dagblad
pers, in radio en T.V. niet de 
aandacht kreeg die ze verdien
de. 

Blijkbaar hebben ook rege
ring en Kolendirektorium deze 
massale manifestatie afgedaan 
als een onbeduidend voorval
letje in het afgelegen gebied 
der « minzame » Limburgers. 
Want de betoging werd prak
tisch onmiddellijk gevolgd 
door de mededeling dat er vol
gend jaar te Eisden een pro
duktievermindering zal zijn 
die de afdanking van bijna 
2.000 mensen meebrengt. Van 
enige rekonversie is daarbij 
geen sprake. 

Eens te meer vergissen de 

regering en de verantwoorde
lijke instanties zich deerlijk. 
Wat aan de Maaskant gebeur
de, was een ultieme verwitti
ging. Als de Limburgers — na 
Zwartberg — nog eens gekon-
fronteerd worden met de ver
achting die men te Brussel 
blijkbaar voor hen heeft, zal 
het een eksplozie worden 
waarvan men in de Wetstraat 
zal opschrikken. We waarschu
wen daarvoor zeer nadrukke
lijk ! 

En we willen het voorkomen. 
De Volksunie zal op het parle
mentaire vlak niets onverlet 
laten om de rechtvaardige lim-
burgse eisen kracht bij te zet
ten en onder de aandacht van 
het brede pubUek te houden. 
Zo kan nu reeds worden mee
gedeeld, dat senator Jorissen 
over de kwestie Eisden zal in-
terpelleren bij hoogdringend
heid. 
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HUMORISTISCH 
BEDOELD ? 

De beioging «eid geopend door 
een viachlnagen op \viens flanken 
een gioot kruis en de tekst « Hulp 
in nood » — « K.niisto(ht der 
naastenliefde •> prijkte. Daarachter 
volgden dan de tienduizenden 
kruistochters die het in nood \cr-
kerende moedei t je Vlaandeien 
met \ereende klachten ter hulp 
snelden. 

We vinden het simpatiek dat 
een karitatief werk zijn geluids-
vsagen ter beschikking \an een 
\laamse betoging stelt; de iniich-
ters \an de betoging hadden er 
echter best aan gedaan, de in de 
gcge\cn omstandigheden nogal 
« hiimoiistisch » aandoende op-
schnften te o\ ei plakken. 

EIGEN GELUID 
Op een p.iai plaatsen langs de 

omloop \an de betoging stonden 
ei niikio\\ agens die slogans skan 
deerden. De betogers riepen dap
per mee geduicnde enkele tiental
len meters dat ze in de onmiddel
lijke beuit san zo'n wagen \oor-
l;ijstaptcn. Voor de rest gaven ze 
de voorkeur aan eigen leuzen en 
slagzinnen. Het meeste sukses had 
zoals steeds « fedeiaal ja, unitair 
neen ». Dat de Walen en dat Siie-
rens buiten moeten kon men 
voortdurend vernemen, waai bij de 
Antwerpenaars met een algemeen 
beschaafd antwaaips « booite » ex-
tia op\ielen Brussel, Wemmei, 
Schaaibeek en een hele reeks an
dere randgemeenten werden luid
ruchtig tot « \laams ! » \erklaaid. 
De studenten \an Leu\en reci
teerden een hete zin : « Oveii-
gens zijn \\e de mening toegedaan 
dat Lemen \laams moet zijn » 
Het Belgikske bleek eens te meer 
iiikske waard te zijn, de Braban-
^onne weid gezongen op de be
kende tralala-manier met hand
jes naar omhoog en de fiancofone 
©piisping «la Belgique ha ha ha» 
was niet uit de lucht. 

AAN DE HEMEL 
Ook de \liegtuigen waren niet 

tiil de lucht. Een viertal firma's 
zagen brood in de koopkiachi van 

de betogers en hadden voor een 
pubhciteitsw impel achter een 
« kaniieleke » gezoigd. Een pi-
laat met een wimpel « federalis
me » overvloog een hele ti)d de 
stoet en kreeg veel applaus. 

De dagen vooi de beloging had 
het gerucht de ronde gedaan dat 
vadeilandslievenden een vliegtuig 
hadden gecharterd om een levens-
giote trikolore boven de beloging 
ie slepen; ze veischenen echter 
i'iet op het appèl en een piloot die 
voor onze redaktie de heiken-
ning'stekens van de \adeilandse 
vliegmachine langs boven zou 
gaan fotografeien (omdat ver
wacht werd dat het toeslel langs 
ondel zou « gekamocHeerd » zijn), 
kon aan de giond blijven. 

« De Standaard •> tenslotte liet 
de betoging \anuit de lucht foto-
giafeien. 

Op bepaalde ogenblikken was 
(1 zo\ecl spektakel in de lucht als 
op de giond. 

TRICOLORE 
Geen tiicolore dus aan de he

mel en leinauweidood een vader
lands dundoek aan een ge\el. De 
belgische vlaggen die, samen met 
de leeuw en de witrode antwerp-
se kleuien, de stedelijke bevlag-
gnig \ormden aan de Bocken-
beuis en op de Meir. lokten wei 
nig piotest uit. Eén keer werd 
lond een stedelijke bevlaggings-
paal een totemdans op het beken
de tialala wijsje uitge\ocid. Een 
enkele tiikoloie in het stiaatje 
naar de Beurs weid fel en van op 
afstand uitgejouwd. Het was sol
doende om de frankotone pers de 
gelegenheid te geven, het gebrui
kelijk veiontwaaidigd stukje te 
s( blijven. 

LEEUWENVLAG 
Weinig trikolores dus langs de 

stiaten, reusachtig veel leeuwen
vlaggen in de stoet. Met onze he
raldische beest werd niet altijd 
zeer respektvol omgesprongen, al
hoewel er deze keer minder beto
gers dan bij voiige gelegenheden 
zich in het dundoek gehuld had
den. Oedelem pakte uit met een 
leus die Tijl bleek te heten en 
die een leeuw droeg juist op de 

r ^ i «•H.-._iaii, JBÊKKÊÊÊÊL 

Een demokratische betoging met heel veel gewone vlaamse mensen : volks tot en met, lachend 
in een gastvrij Antwerpen maar daarom niet minder vastberaden (Tussen haakjes : let op de 

federalistische kartonnetjes aan de jaskraag !). 

plaats waar bij noimale mensen 
het achterweik zit. Een betoger 
droeg een regenscherm dat langs 
boven bekleed was met een leeu-
wevlag en waai aan vanondei een 
gele, een blauwe en een rode wim
pel hmgcn; de diager verklaarde 
zijn bedoeling als volgt : < hij 
houdt ze onder zijn klauwen ». 

De eeibiedwaardigste vlag in 
de betoging was de oude, uit 
< vadeilanderkens » bijeengenaai-
de Vossenvlag. Er was één rode 
vlag en iemand droeg een wit-
lood dundoek met een wooid er
op dat wij vooi Baskisch versie 
ten hebben. 

LAWAAI 
Er zijn al luidruchtiger beto-

gnigen geweest. Het lawaai werd 
ditmaal vooial veivvekt door de 
sloganioepeis en de fanfares. De 
voetzoekers waren niet al te tal-
lijk. Er was één innovatie op het 
gebied \an betogingslawaai : een 

De Waaslanders, met de klassieke « raap ,> in hun nieuwe en de heldenhuldezerk in hun oude 
vlaggen. 

paai picnteie knapen /waaiden 
een tuinslang waaraan een fluitje 
vastzat; een van hen speelde zelfs 
tiompet op de plastic darm. 

De eisdense mijnwet kei met de 
alaimsiiene weid overal onthaald 
op toejuichingen. Een verlate 
voetbalsupportei ontlokte geluid 
aan een in de Andeilechtkleuien 
geschilderde ratel. 

Tussen het lawaai in noteciden 
we, uit de mond van een simpa-
tieke volksvrouw, de beste uit
spraak van de dag : « Dat we 
met zovelen zijn en dat we zo 
weinig geleld worden ». 

MEELOPERS 
Er waren zoveel prominenten 

dat het onbegonnen werk was, ze 
te noteren. Laat er ons slechts 
twee even vermelden. De joerna-
list-letterkundige Gaston Duinez 
kweet zich zowel van zijn beroeps-
taak als van zijn flaminganiische 
plicht door een tijdlang mee op 
te stappen. 

Miei Cools (inkluziet de nieuwe 
baard die hem overigens niet 
slecht staat) liep gewoon mee te 
lopen tussen de mensen uit het 
bronsgroen' eikenhout. Hij had 
een paar dagen voordien te Lier 
nog een optreden besloten met 
een oproep voor de betoging en 
gaf daai dys zelf ook maar gevolg 
aan. 

DIEREN 
Behalve de leeuwen op de vlag 

gen waren,er weinig beesten in de 
sloet, alhoewel de fianstalige pers 
hel achteraf anders zegde. 

We zagen één man die zijn 
hondje aan de lijn meevoelde 
voor waarschijnlijk wel de belang
rijkste tocht uit heel dit honden-
bestaan. Een auto die op de Meir 
langs de betoging reed, bleek be
mand te zijn door een chauffeur, 
een dame en een heuse aap. Spui
ters beweerden dat het frankofo-
iien waren. Er liepen twee over-
maatse waalse hanen in de 
stoet. Een plaatje met de tekst 
« pas op; ik bijt » bleek niet vast
gehouden te worden door een 
dier. maar door een viij lieftallige 
jongedame. 

Er waicn natuurlijk een aantal 
dieien-in-spe aanwezig : eieien in 

velerlei foimalen en vananten die 
duidelijk maakten dat Vlaande-
rens Grootste Staastman zich tij
dens de betoging wijdde aan huis-
weik op het eigen neeihof. 

VARIANTEN 
De iniichters hadden (eens te 

meer) laten weten dat alle eigen
gemaakte slogans verboden wa
ren. De deelnemers hebben zich 
(eens te meer) aan dat v ei bod 
weinig gelegen gelaten. Wat er in 
stoeie vlaamse vuisten meegedra
gen weid, was vaak het noteren 
waard en zoigde voor de in een 
massabetoging zo noodzakelijke 
afwisseling. 

Een groot aantal betogers had 
het woord « ook > verwijderd uit 
de boidjes « Brussel ook onze 
hoofdstad >. Honderden verander
den (desnoods met lippenstift) de 
boidjes « V.U.B, tweeledig » in 
« V.d.B. tweeledig >. Het officiële 
spandoek « Brussel 19 gemeen
ten > was aangepast door de 
scliiapping van 9 en van de slot-n 
van gemeenten. 

Heel wat groepen hadden het 
bord met de naam van hun ge
meente vervolledigd met de tekst 
« ... zonder burgemeester >. 

HOME-MADE TEKSTEN 
Onder de huisgebakken of in de 

betoging zelf vervaardigde slogans 
waren er heel wat pittige èn' ra
ke. We noteerden : « Geen dia
loog, eerst ons recht >, « Geel niet 
zot, maar vlaams », « Mol vlaam
se atoomsiad », « Geloof toch 
a.u.b. in St Niklaas », « Last but 
not least Melle >, Mr Homes, 
1 U.L.B, ne sera pas unitaire », 
« Ssst, stilte ! de hagelandse par-
lementaiien slapen », « An/egem 
en achterbuurten ». 

Een groep uit St Truiden vioeg 
schriftelijk « vlaamse scheidsrech
ters ! ». Drie knapen zeulden met 
een frans brood en een plaatje 
« liever dood ». Leuvense studen
ten eisten « meer kinderbijslag ». 
Een groep droeg een aantal ver
sleten schoenen met daarboven 
hel opschrift « Hoeveel nog ? ». De 
bedoeling werd nog extra onder
streept door een liedje op de wij
ze van het vendel dat moet mars-
jeren; uit de gelegenheidstekst 
konden we alleen de zin « op el
ke teen een blaar > noteien. 

file:///viens
file:///ereende
file:///laamse
file:///oor
file:///laams
file:///erklaaid
file:///laams
file:///liegtuigen
file:///adeilandse
file:///anuit
file:///ormden


marsepein 9 • • • 

MARS EN PIJN 
Dal de mars pijn deed en dat 

Cl indeidaad blaicn aan te pas 
kwamen zullen de West-Vlamin
gen volmondig beamen. Ze wer
den uitgeladen op de Linkeroever 
en konden vandaar beginnen aan 
etn fikse tocht naai de plaats \\aar 
de betoging gevormd weid. Na de 
betoging moesten zij dezelfde weg 
terug. Ze beweren — en die bcvse-
ring zal wel kloppen — dat zij 
tien kilometei in de benen had
den en dat, samen met de lange 
vachtbeurt, zo'n nip uiteindelijk 
voor veel mensen toch wel een 
tikkeltje lang woidt. 

De \Vest-\'iamingcn zullen dan 
ook volmondig beamen dat de 
« kronkels » aan de Keyserlei ge
rust uit de betoging hadden mo
gen weggelaten worden. 

Nu we het toch over de om
loop hebben : het simpatiekste 
deel vonden wij het stuk Natio-
ralestraat dat nog een echte woon-
v\ijk is. Op de grote lanen zorgen 
handelszaken en kantoren wél 
voor een impozant maar op zon
dagen pierdood dekor. 

WIE BETOOGDE ? 
We willen het niet door een en

ge paitijbril bekijken, maar even
min wensen we heen te pi aten 
over een van de belangrijkste 
vaststellingen die we deden, terwijl 
we aandachtig de hele betoging 
bekeken : het gros in de stoet 
werd geleverd door Volksunie
mensen. Wie de veihoudingen j.n 
\'Iaanderen zowat kent, wie weet 
welke figuren in welke streek de 
\laamse aktie bepalen, die heeft 
het niet moeilijk om de evidentie 
van de overdonderende vlaams-
iiationale aanwezigheid in de beto
ging vast te stellen. 

Het veiheugt ons dat onze par-
tijl^aders, onze leden en simpati-
zanten volkomen in het teken van 
een brede vlaamse eenheid mee 
opgestapt zijn. Het verheugt ons 
dat de Volksunie-mensen herhaal
delijk blijk gaven van échte fair-
play en sportiviteit, o.m. door 
mensen uit andeie partijen op een 

Waar het hoofd van deze pientere betoger door een gat kijkt, 
zat vroeger het woordje « ook ». Men kan heus ook wel met een 
« officieel » betogingsbordje zijn individuele mening duidelijk 

maken. 

extra applausje te onthalen. De 
groepen die vergezeld v\ erden door 
een voltallig schcpenkoUege of ge
meentebestuur, werden speciaal 
toegejuicht. 

DE ANDEREN 
Er waren echter niet alleen 

Volksunie-mensen. Er waren fan
fares die opstapten achter van die 
stijve, in driehoek geplooide vlag
gen die een lang en eerbiedwaar
dig burgerlijk bestaan laten ver
moeden. Er waren socialisten die 
ostentatief het blad « Links > han
teerden. Er waren provo's en die 
moesten dan nog speciaal uit 

« Het gaat » zegt zijn bordje. Maar blijkbaar ging het niet, of 
t-och niet helemaal : de franstalige kranten zijn slechts aan de 

hoeken verbrand^ ' 

Brugge komen. Sporadisch doken 
in de betoging zelfs de eerste spo
ren van een vlaamse flower po
wer op. Er waren kommunisten 
dïe nog eens de dialektische punt
jes op de i's gezet hadden met een 
gelegenheidspamflet. Er waren — 
vooral — heel veel jonge mensen 
op wie nog geen enkel partijpoli
tiek etiket plakt. 

Dat mag dan wel de gelukkig
ste sinteze heten : naast de vol
wassenen die voor één keer de ge
schillen van heden en verleden 
opzij hadden gezet, liep massaal 
de toekomst. 

CIJFERS 
In de verslagen en de nabe

schouwingen over de betoging is 
het weer een echte cijferkermis 
over het aantal deelnemers gewor
den. De « schattingen t liepen uit
een van de 26 000 duizend die een 
franstalige brusselse krant uit de 
mond van een politie-officier wil 
genoteerd hebben, tot de 125.000 
die eventjes op de perskonferentie 
van de inüchters vooruit gescho
ven werden. 

Wijzelf bekennen ootmoedig dat 
we zo'n betoging op geen stukken 
na kunnen schatten of tellen en 
dal we het houden bij een aantal 
ergens tussen 40.000 en 60.000. 
Uiteindelijk houden de meeste 
(ernstige) waarnemers het bij 

die grove schatting. 
De « Libre Belgique » geeft dat 

aantal ruiteilijk toe om er dan ve
nijnig bij op te merken « dat 
zulks nauwelijks 1 t. h. van de 
vlaamse bevolking betekent t>. 

Dit brussels blad wijdde nog 
niet zo lang geleden veel aandacht 
aan een betoging te Washington, 
waarin 70.000 deelnemers opstap
ten. Indien 1 t. h. van de bevol
king der Verenigde Staten toen 
had gcmarsjeerd, hadden het er 
twee miljoen moeten zijn. 

Waarmee we maar willen zeg
gen dat iedere inrichter die 1 t. h. 
van de bevolking aktief kan doen 
opstappen, een reusachtige en 
zeldzame krachttoer heeft klaar
gespeeld l 

(jeeveedee) Nog altijd gaat er geen dag voorbij of in de neder-
landse kranten woidt geschreven ovei de « christen-uidikalen >, 
de groep van katoUeke politici {tevens leden van de Katolieke 
Volks-Pai lij, de gicvtsle parlij in Nederland) die besloten heb
ben een meer progressieve koers in te slaan. Wij hebben er in 
deze rubriek nooit twijfel over laten beslaan dat deze ladikalen 
de allergrootste moeite zullen hebben om inderdaad de K.V.P. 
tot een steik progressieve gioepeiing om te vuimen. Integen
deel, het blijft er naar uitzien dal ondanks alle pogingen « de 
g.Vte ommekeer » 7iiet een zaak is die varh vandaag op morgen 
wordt beslist. Ondanks deze twijfel moeten we de zaak van het 
christen-radikalisme signaleien; ze staal nu eenmaal in het 
nieuws. 

Gezegd dient op dit moment dat van het elan waarmee rond 
15 augustus de K.V.P.-radikalen zich een hoofdplaats veroverden 
in dagbladen, radio- en televisieprogramma's, niet zo veel ii 
overgebleven. Men zou zich zelfs kunnen ajvutgen o) het sop .Je 
kool ivel waard is geweest en of het heftig reageren van de pu
bliciteitsmedia \-iok niet iels te maken had met de komkommer
tijd die toen volop aan de gang luas. Een feit is dat van de door 
velen voorspelde breuk in de katolieke partij niets in huis iJ 
gekomen. De parlementariërs onder de radikalen (een minder
heid van de K.V.P.-fiaklie) voegden zich immers tijdens een 
soort verzoeningsvergadering naar de wensen van de niet-radikale 
fraklieleider drs Schmelzer en knikten ook braaf ja naar partij-
voorzilter mr Aalbeise, van wie evenzeer vaststaat dat hij het 
radikale pakje niet zal aantrekken. 

Geen uVnder dat men zich in brede kring afvraagt waaruit nu 
feitelijk dat radikalisme bestaat. Toegegeven, in de politieke 
si rijd die zich achter de parlijschermen afspeelt is radikalisme 
wellicht een woord dat in hoofdzaak voor intern gebruik bestemd 
is. Maar vanaf de dag dat de zaak van de progressieven open op 
straat kwam te liggen en de woorden « rebellen », < revolutie > 
en « machtsgreep » niet van de lucht waren, hadden de betrok
kenen toch dienen te beseffen dat ze voortaan tiofe verplicht zou
den zijn hun image voor het grote publiek waar te maken, in 
casu door in het parlement iets van hun radikalisme waar te ma
ken. En daarvan is in de tot nu toe gehouden debatten zeer wei
nig gebleken. 

W I J IN NEDERLAND 
We moeten, om eerlijk te zijn, één uitzondering maken. En

kele dagen geleden werd namelijk in de Tweede Kamer de wei 
cp de ziektekosten behandeld, en zeer gekompliceerde aangelegen
heid met nogal wat financiële haken en Krgen. Tijdens deze be* 
handeling diende mejuffrouw Van Leeuwen, lid van de (protes
tantse) Anti-Revolutionaire Partij, een scherpe motie in tegen, 
haar partijgenoot-minister Roolvink. Deze motie stuurde duide
lijk aan op verlangens uit christen-radikale kring, hetgeen niet 
behoeft te verwonderen daar juffrouw Van Leeuwen aanhangster 
is van de protestantse richting in het christen-radikalisme. Wel
nu, bij de stemming over de motie viel het anders meestal z<o eens
gezinde katolieke blok duidelijk uiteen in tiueeën : negen K.V.P,-
ers schaarden zich aan de kant van de motie-indienster, die even
eens al haar partijgenoten op één na plus... de socialisten en D'66 
op haar hand kreeg. Hier tekende zich nu eens een keer af xvat de 
radikalen zich in de toekomst voorstellen; een grote progressieve 
koncentratie in de nederlandse politiek. Waarbij een pikant 
ncA3tje is dat de christen-radikalen uit de K.V.P. inderdaad voor
stander zijn van samenwerking met de socialisten en met D'66. Ze 
zouden het liefst bij de volgende verkiezingen een slembus-
akkoord met deze twee partijen sluiten. 

De vraag is nu maar of zulke stemmenverhoudingen zich nog 
meer zullen voordoen in hel parlement. De komende weken, 
waarin de grote partijen tevens hun aanstaande kongressen voor
bereiden, zullen het moeten uitwijzen. T\)oralsnog ziet het er 
echter niet naar uit dat op hel vlak van de par tijvorming en -ver
nieuwing de kaarten ook zo zullen worden uitgespeeld. 

Voegen we er voor de volledigheid nog aan toe dat minister 
Roolvink de motie rustig naast zich heeft neergelegd en dat de 
Kamer de regering niet verder heeft lastig gevallen. Hetgeen ook 
weer te begrijpen is, want niemand xvenst een kabinetskrizis. De 
christelijke partijen niet vanwege het intern gei\3mmel in hun 
gelederen, de socialisten evenmin omdat ook bij hen de situatie 
niet duidelijk is. De enige partij die bij nieuwe verkiezingen 
zijde zou spinnen, is D'66. Maar haar macht in het parlement is 
voorlopig nog te beperkt. 

De Vlamingen, die wellicht wat vreemd tegen het toch wel 
wat subtiele spel in de vaderlandse politiek aankijken, zullen mis
schien verbaasd zijn dat zich dwars door de diskussies over het 
chiisten-radikalisme ook nog een debat afspeelt over parttjivr-
ming op al dan niet christelijke grondslag. Meer en meer begint 
men er namelijk in katolieke kring van overtuigd te raken dat 
de christelijke levensbeschouwing niet langer de bazis mag zijn 
voor het vormen van een politieke partij. Verschillende teoretici 
uit de K.V.P., onder wie vooral de bekende wetenschapsman en 
publicist dr Couwenberg uit R<otterdam, stellen dat hel niet lan
ger aangaat om christelijke partijen te handhaven. Zulke partijen 
wat en vroeger belangrijk, bij voorbeeld in verband met de 
schoolstrijd, aldus de redenering van Couwenberg es., maar te 
hebben nu hun bestaansgrond verloren. Zij pleiten daarom voor 
de totstandkoming van een centrum-partij met een program waar
achter zich niet alleen christenen, maar evenzeer andersdenkenden 
zouden kunnen scharen. Een algemeen menselijke (Europees Hu
manistische) inspiratie ztou dan de bazis moeten zijn voor die 
nieuwe partij. 

De eerste lijd zal ook dit idee nog wel een teorie b^jveru 
Interessant is overigens wel dat de K.V.P. zich enkele j-iien ge
leden, zij het op een niet al te duidelijke wijze, voor etn derge
lijke partij heeft uitgesproken. Aan de uitwerking van de idee 
is men echter nooit toegekomen. Thans wordt dr. katolieke par
tij van binnenuit belaagd door radikalen én de-kcnfesi'X>nalizeer-
ders. Zal ze die strijd op twee fronten winnen ? Voor het an'woord 
op deze vraag zullen we nog wel geruime tijd geduld moeten oefe
nen. 
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Het jargon van de politieke markt is een uitdrukking rijker geworden. 
Of beter gezegd, werd aangedikt met een uitdrukking die niet mondge-
meen was, maar liet nu en voor de toekomst geivorden is. 
Dank zij Jan Verroken ! Hij heeft het woord kakelen in de politieke woor
denschat ingeburgerd. 
Volksunisten, zoivel in het parlement als in de andere instituten waar het 

openbaar en maatschappelijk lei'en zich in Vlaanderen laat gelden, zou
den alleen maar roepen, Jaivaai maken, protesteren, terwijl het nuttige 
werk door vlaamse C.V.P.-ers u'ordt geleverd. Zij zijn het die de rezullaten 
behalen welke lieL vlaamse volk baat bijbrengen. 
Reeds in het jaar 1925 zegde Frans van Cauwelaert vayi de vlaamse nnlio-
nalisten, dat ze de hommels van de vlaamse beweging waren. Mannetjes
bijen die géén lioning ophalen, alleen maar helpen gonzen : een soort klap
lopers die profiteren van andermans werk. 

Er zijn in de loop van de jaren nog 
andere uitdrukkinoen, aan de dierenwe
reld ontleend, aan bod gekomen. Onder 
meer heeft dezelfde Frans van Cauwe
laert in het jaar 1936 van Gustaaf Sap 
geïnsinueerd dat hij een roetaard was. 
Over de b-etekenis van het woord roe
taard is er een heleboel te doen geweest. 

Jan Verroken is, met zijn kakelgedoe, 
geobsedeerd door het beeld van de hen 
die eieren legt en te dier gelegenheid het 
tipisch geluid laat horen om het neerhof 
kond te doen dat ze iets heeft gepres
teerd. 

Het ongeluk met Jans vergelijking is 
nu dat het kakelen niet van het eierleg-
gen kan gescheiden worden. Hennen die 
eieren leggen zonder te kakelen zijn niet 
te betrouwen, ze leggen die eieren ergens 
verloren waar de wezels ze tersluiks gaan 
iiitzuipen, alleszins niet in het gewone 
nest, of zo maar waar ze lopen, of op een 
plaats waar de boerin er niet aan kan, 
lussen de ongenaakbare gebinten van de 
liooisdielf. 

Feit is dat hoe meer er op het neerhol 
gekakeld wordt, hoe meer eieren er ook 
gelegd worden. Het kakelen is l')iologisch 
met het eierleggen verbonden; het is een 
soort wellustkreet die de kip laat horen 
omdat ze iets verwezenlijkt heeft, de ju 
bel na het barenswee, de po.sthumc hulde 
door haar/elf aan het rezultaat van haar 
inspanningen gebracht. 

Daarom ook kakelen de eiwindleggen-
de hennen niet, want die gebeurtenis ver
loopt zonder si\uirt of moedervreugde. 
De hen moet er niet trots op zijn, het 
ontsnapt haar ongewild als een ontlas-
tmg en in het produkt zit geen dooier, 
(ieen schaal en geen dooier, een louter 
miskraam, een glibberig iets, het eind 
van de krans : er komt geen kakelen aan 
te pas. 

Maar behahe windeieren zijn er ook 
zwalpeieren. Het is een tipisch \laamse 
uitdrukking. In het A.B.N, wil dat zeg
gen : een bebroed ei dat geen kuikens 
geeft. De broedsters zitten er langer op 
dan de drie traditionele weken. En wan
neer men, van wachten moe. het ei on
derzoekt, neemt het oor daarbinnen ccn 
onheilspellend zwalpen wa;ir; valt het ei 
onverhoeds of barst het in de hand ^pen 
dan neemt, een ander zintuig een walge
lijke zvvavellucht waar. Dat is geen beeUt-
spraak, doch werkelijkheid 

Wanneer men die reaUteit Iranspo-
rieert naar de drie nationale partijen in 
zake vlaauLse politiek, dan zal men al da
delijk de overtuiging opdoen dat er veel 
zwalpcieten in hun nesten athtergelaten 
worden. Zwalpeieren zijn viezer dan 
windeieren, vanwege dat rotluchtje. 

Moest men de statistiek van de vlaam
se zwalpeieren opmaken, dan kwam men 
spoedig tot een onafzienbare reeks : te 
beginnen met liet schandaal van de niet 
bestrafte vervalste taakelling, de kapitu-
latie in de koningskwestie, de repressie, 
Hcrtoginnedal, het niet naleven van de 
taalwetgeving. Reuzenzwalpeieren; en 
*'at met de kleinere eksemplaren? Aüe-
maal gereali/.eerd o.m. door de n;et ka 
kelende vlaamse C.V.P. 

Uct a.1 of oict kakelen van de liennen. 

het al of niet voorkomen van de zwalp-
eiereir is, in laatste instantie, zaak van de 
haan. Waar die ontbreekt of te kort 
schiet, zullen alleen zwalpeieren achter
blijven. De haan is de bezieler van het 
neerhof, liij kakelt niet maar kraait, vik-
torie of gevaar. Wij hadden wel graag 
gezien dat' Jan Verroken inet een rom
melpot lawaai zou nraken in het hane-
kot, of zijn sporen zou aangorden voor 
een gevecht in regel, zoals er in zijn ar
rondissement van Ronse-Oudenaarde zo
veel plaats hebl>en. 

Jan Verroken zal het met mij eens 
zijn, dat kakelen een teken van intens 
leven is. Zijn partij kakelt niet, geeft 
geen teken van intens vlaams leven, om
dat zij geen eieren met kiemvermogen 
kan voortbrengen. De faktor die rijk 
vlaams leven wekt, die bevruchtend 
werkt, ontbreekt aan zijn vlaamse 
C.V.P.-groep. De vlaamse gonadoirope 
hormonen schieten te kort, omdat de 
prikkels die ze tot aanzien roept, uit het 
gelukkig samentreffen van krachtige ei-
witmolekulen en uitgebalanceerde ze
nuwimpulsen op elkander aangepast 
noch ingesteld zijn. 

Er komen zo weinig volwaardige 
vlaamse initiatieven uit de vlaamse 
CV.F.-hoek, er hapert altijd iets aan. Nu 
is het een teveel aan klerikale mengeling, 
dan is het een overmaat aan unitaire 
gist, of weer is het baksel in een over 
hitte brusselse oven aangebrand of is het, 
door een tekort aan juridische tempera
tuur, als een onbewoonbaar en ongeniet
baar krot niet recht kunnen blijven. 

De lezer die deze regelen onder de 
ogen krijgt, vergeve mij de vergelijkin

gen die onmiskenbaar de medische aard 
van d e schrijser verraden. Doch niets 's 
beter om mijn mening weer te ge\en, 
dan ze te stofferen met beelden en woor
den die men aan zijn dagelijks vocalnda-
rium ontleent. In twee en een half jaren 
parlementaire praktijk ben ik er nog 
niet toe gekomen mijn mening achter 
honingpotten te verdoezelen en 'n kat 
geen kat, maar een poesje te noemen. 

En ik kan evetrmin het beeld van de 
kakelende hen scheiden van dat van de 
eierleggende hen. Jan Verroken ten spijt. 
Kakelen is een levenskreet, Jan , is eeir 
kreet van nieuw leven, van protoplas-
marijk leven dat in de wereld gezet 
wordt om lang te duren en zichzelf voort 
te planten, van onbedorven vlaams leven 
in kiemkrachtige eieren. Dat soort eieren 
heeft de vlaamse C.V.P., of hoe ze ook 
heette in het verleden, maar zelden 
voortgebracht en het was dan nog de 
vlaamse radikalist die moest broeden. 

De vlaamse universiteit, de vlaam.se 
taalwetten en al de rest, het is er geko
men omdat de vlaamse kakelaars het 
land op stelten hebfjen gezet, het met 
geweld hebben afgedwongen, nadat de 
vlaamse denkers de materie waaruit het 
allemaal zou verwezenlijkt worden, ge-
sintetizeerd hadden. 

Het geloof zonder de werken is dood. 
Van de vlaamse C.V.P. kan gezegd wor
den : mannen van weiniar «eloof. Wat 
in de Twee Kerkenstraat aan vlaamse 
ideeën gesintetizeerd wordt, is geen goud 
dat tegen het vtiur bestand is. Daar 
wordt zelfs geen vlaams goud gemaakt •. 
altijd is het vervalst met andere ingre
diënten die het gemakkelijker aair de 

leggen 

eroziekrachten van de ^laamse deugde
lijkheid prijsgeven. 

Men heeft gesproken van de stok ach
ter de deur, van de zweep. De zuurde-
sem kan Jan Verroken niet negeren, en 
zonder deze rijst het brood niet. 

In zijn eigen partij is hij daar een 
voorbeeld van, een minivoorbeeldje. Hij 
probeert zijn partijgenoten te imponeren 
met dreigementen uit de vlaamse hoek, 
met federalisme, of spookbeelden, wezens 
waarmede men kinderen Ijang maakt. 
Doch hoe ernstig men hem opneemt, er
vaart hij elke dag. En het gaat hoe lan
ger hoe slechter. 

Omdat hij niet kakelt. Hij wordt in 
stilte doodgeknepen. .Mleen (Iciard van 
den Daele laat zich niet doodknijpen; 
die kakelt, kakelt goed, kakelt luid en 
legt geen vlaam.sè windeieren, doch eie
ren met twee dooiers in. 

Over het kakelen in de p;)!iu(k en het 
van vruchtbare \ laamse eieren 

kan men bladzijden vol schrijven en 
voorbeelden tot in het oneindige tiit de 
"eschieuenis \an de \'laamse l^ewenina: 
ophalen. 

Wees er\aii oscUuigd, waarde J a n 
\ 'erroken, gij hebt u de spotlust van de 
Volksunisten met die kakelhistorie op de 
hals gehaald. Het deert u wellicht meer 
dan ge zegt of uzelf poogt wijs ie maken, 
(ie zijt ook een voorwerp van kleinach-
ting geworden vanwege de C.V.P.-frans
kiljons, de halve franskiljons, de één
kwart franskiljons, vamvege de mos.sel-
noch-vis flaminganten van het soort 
Houben die veel veixler en in de poli
tiek veel hoger kijken dan u. 

Met al dat grut zult gij nog af te re
kenen hebben. Met de Volksunie is de 
rekenüig al lang gemaakt; we zullen el
kander nog ontmoeten, bij voorbeeld 
met de eerstkomende verkiezingen. We 
zidlen de strijd met u ruiterlijk maar 
hard strijden, doch niet zonder kakelen. 

De Volksunie legt geen windeieren, 
In geen enkele parti j wordt zo degelijk, 
zo ij\erig, zo planmatig gewerkt aan de 
opbouw van een vast ineenzittend poli
tiek bolwerk. Kaderdagen en Dosfel
instituut worden druk gevolgd; er wordt 
gestudeerct, gepropageerd, geofferd met 
geld en tijd en nachtrust. 

Pas daarna wordt er gekakeld. Uw 
partij , Jan, heeft zelfs geen kakelaars 
meer. We kennen de macht van het ka
kelen, maar ook die van het rusteloze 
wroeten dat altijd loont. Probeer ons 
dat na te doen. En met evenveel sukses I 

Uw^ vlaamse C.V.P., waarde Jan, loopt 
van schrik met de dood op het lijf. En 
schrik is een slechte raadgever. Ge hebt 
een partij van uitgelegde hennen, die 
niet ineer kunnen kakelen. 

De Volksunie zal nog lang en luid 
kakelen en veel vruchtbare eieren leggen. 
Dat verzekert u één kakelaar uit de ve
len. En hij hoopt, met Gods hulp , da t 
hij zelf nog niet uiigekakeld is. 

L. ELAU r . 

Oi::,,j jij:.u'j_raaf verraste verleac-n zouaag ac uici-betngende vlaamse C.V.P.-inandatarissen op een gezellige party te Ede-
lare umr-Ondenaarde. Veertiende in de rij rechts van de voederbak is de gastheer van deze party, volksvertegenv^oordi-

ger Jan Verroken. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Er reed in de betoging t e n l o i c f u ^ neziertrein en dat was nodi^ uui'^ urn LI e vet huis van Leu
ven-Frans nou eens heel konkreet te illustreren. 

ANTWERPEN DUBBEL 
BENADEELD 

Te Brussel is men volop be
zig met de bouw van de pre
metro. Senator Jorissen wou 
via een parlementaire vraag 
weten hoever de zaken staan 
te Antwerpen en te Gent (ook 
te Luik is men bezig). Uit het 
antwoord van minister Ber-
trand (niet minister De Saeger 
zoals de meeste kranten meld
den) blijkt dat het ministeri
eel komitee beslist heeft, het 
voornaamste krediet voor Ant
werpen, het konjunktureel kre
diet voor grote werken groot 
380 miljoen, voorlopig niet te 
laten vastleggen. 

Antwerpen staat beslist niet 
in de gunst van de huidige re
gering. Vooreerst onttrekt men 
die stad voorname industrieën, 
die men naar Wallonië overhe
velt, maar tans ontneemt men 
die stad ook voorname kredie
ten die in de begroting ston
den. 

Zal Antwerpen dit blijven 
dulden ? Onze volksvertegen
woordiger Schiltz heeft de eer-
ste-minister zijn spelletje reeds 
onthuld. Volgen er nieuwe ont
hullingen ? 

JONGE ARBEIDERS : 
WACHTEN ! 

Op haar perskonferentie van 
25 oktober 1966 had de rege
ring beloofd een wetsontwerp 
in te dienen dat de geleidelijke 
toepassing voorziet van krediet
uren aan de jonge arbeiders, 
die hun studies 's avonds 
voortzetten. Deze kredieten 
zouden de arbeidsstudenten 
toelaten in fabrieken of kanto
ren afwezig te zijn zonder loon-
of weddeverlies voor de tijd
spanne van de gevolgde lessen. 
De werkgevers zouden daar
door zonder twijfel ook betere 
arbeidsprestaties krijgen. 

Op de vraag van senator Jo
rissen vernemen we van mini
ster Servais dat de zaak nog 
ter studie is. 

Ondertussen is een nieuw 
schooljaar begonnen. Eerste-
minister Van den Boeynants 
belooft veel maar houdt zijn 
beloften niet. De jonge arbei
ders zullen het onthouden. 

PROFESSOREN 
SCHULD ? 

In een vraag aan minister 
Van Elslande vroeg senator Jo
rissen uitleg over het feit dat 
er in België zoveel meer studie
beurzen verleend worden aan 
vreemde studenten die hier in 
het Frans studeren, dan aan 
vreemde studenten die dit in 
het Nederlands doen. Op de 
konferentie van professoren en 
docenten Nederlands in ande
re landen, onlangs te Amster
dam gehouden, werd erover ge
klaagd dat studenten die in het 
buitenland Nederlands stude
ren zo moeilijk een studie
beurs kunnen krijgen voor Bel
gië. 

Volgens minister van Elslan
de is dit te wijten aan het feit 
dat de professoren en docen
ten Nederlands in het buiten
land slecht ingelicht zijn. 
Waarop wacht hij om ze beter 
in te lichten ? 

Verder heeft hij het voor het 
Frans als meer internationale 
taal dan het Nederlands. Wat 
heeft dat er mee te maken ? 
Wij hebben evenveel recht als 
de franstaligen op beurzen 
voor buitenlanders. Waar de 
franstaligen in de minderheid 
staan vragen ze de fifty-fifty. 
Welnu dan moet er hier ook 
een fifty-fifty verdeling plaats 
vinden. 

GEEN LEERLINGEN 
Vaak hoort men beweren 

dat nederlandse scholen te 
Brussel geen leerlingen zouden 
trekken. Senator Jorissen in
formeerde bij minister Groot
jans naar het aantal leerlingen 
voor het stichtingsjaar en het 
aantal leerlingen vorig jaar in 
het rijkslager- en kleuteronder
wijs te Brussel. Uit het ant
woord van minister Grootjans 
blijkt dat de meeste van die 
scholen na een paar jaar (zo 
gauw men ze weet liggen !) een 
opbloei kennen. 

In de Moutstraat te Brussel 
begon men met 10 kinderen 
(1948), tans 93; in de Mezen-
laan te Etterbeek 10 in 1948 te
gen 174 in 1967; in de Uzerlaan 
Etterbeek 3 in 1964, tans 30; in 
St. Gillis, Merodestraat 3 in 
1964, tans 17; in St. Pieters-Wo-
luwe 19 in 1955. tans 109. 

Weer een legende van de 
franstaligen, die door de cij
fers weerlegd werd. 

TAALEKSAMENS 
Hogere beambten in Hoofd-

stad-Brussel konden vong jaar 
overschakelen van het frans 
naar het nederlands taaikader 
mits een taaleksamen. Hoeveel 
ambtenaren legden dit taaleks
amen af, hoeveel slaagden er, 
aldus een vraag van senator Jo
rissen. Het antwoord van mini
ster Van der Foorten luidde : 
101 kandidaten, 40 geslaagden. 

Nu steeg het aantal neder-
landstalige hogere beambten 
met 28 op 3 jaar en 4 maan
den, het aantal franstaligen 
daalde met 50. Ook hierover 
heeft senator Jorissen mini
ster Van der Poorten een vraag 
gesteld. In 1973 moet er gelijk
heid zijn, tans is de verhou
ding 548-112. Hoe de minister 
de gelijkheid zal verwezenlij

ken weet hij niet. Hij steekt in 
zijn antwoord de paraplu op 
en zegt dat hij het aan vice-
goeverneur Cappuyns zal vra
gen. 

GEEN NEDERLANDS 
In een nieuwe vraag komt 

kamerlid Leys terug op de in
terpretatie van de wet, waar
bij de krijgsauditeur van Luik 
met rechtsmacht over Limburg 
geen Nederlands moet kennen. 
De minister van Justitie had 
destijds raadplegingen in uit
zicht gesteld alvorens defini
tief antwoord te kunnen geven. 
Het euvel ligt volgens de h. 
Leys m het feit dat de wet van 
31 juli 1947 de krijgsraad te 
Hasselt afschafte en naar Luik 
overhevelde zonder wijziging 
aangaande de taalwet. Deze 
praktijken zijn typisch voor de 
belgische taalverstrengehngs-
metode. De minister maakt er 
zich van af met te verwijzen 
naar het wetsvoorstel van de h. 
Leys van 9 mei 1967 terzake 
en zal hem desbetreffend tij
dens de komende zittijd alle 
gewenste inlichtingen verschaf
fen. Het is in ieder geval on
aanvaardbaar dat een militair 
magistraat met rechtsbevoegd
heid over een eentalig neder
landse provincie de taal van de 
bevolking dezer provincie niet 
eens verstaat. 

LANDBOUW-
ONDERWIJS 

Zijn « inventarisvragen » in
zake onderwijs voortzettend 
ondervroeg kamerlid Coppie-
ters de minister van Landbouw 
over de struktuur van het land 
bouwonderwijs, waarop de mi
nister inleidend onderscheid 
maakte tussen landbouwonder
wijs met beperkt leerplan, 
waarvoor zijn departement be-
vfoegd is en landbouwonderwijs 
met volledig leerplan, waar 
voor de minister van Nationa
le Opvoeding bevoegd is. Ui
teraard is er rijkslandbouwon-
derwijs en vrij landbouwon 
derwijs. Volgen dan gegevens 
over de wettelijke bazis van 
deze soorten landbouwonder 
wijs en de kredietstelsels, ge
splitst per taalstelsel. Deze kre

dieten worden volgens aanvra
gen aangewend tot uitputting. 
Enkele cijfers voor 1967 : rijks-
onderwijs 3 miljoen, sociale 
promotie 3,6 miljoen, vrij on
derwijs (leergangen voor
drachten, studiedagen, vervol-
makingsleergangen en schrifte
lijke leergangen) 14,5 miljoen. 

SHAPE-
NUMMERPLATEN 

De speciale SHAFE-nummei 
platen worden uitsluitend of 
militaire voertuigen aange
bracht en worden door de dien
sten van de NATO afgeleverC 
en door het ministerie vaa 
Landsverdediging gekontro 
leerd. Dit antwoordt de mini 
ster van Verkeerswezen op de 
vraag van volksvertegenwoon 
diger Leys. Op de vragen of d» 
ze nummerplaten aan de ver
keersbelasting onderworpen 
zijn en of ze aan de eventueel 
te heffen autosnelwegenbela
sting onderhevig zijn verwijst 
de minister de vragensteller 
naar zijn kollega van Financi
ën. Intussen zag de regering — 
voorlopig — af van het berucht 
geworden A-vignet. 

75 MILJOEN MINDER 
Volksvertegenwoordiger R. 

van Leemputten wou van de 
minister van Landbouw de de
tails kennen in verband met 20 
belgische landbouwprojekten 
die gefinancierd zullen worden 
uit het Landbouwfonds van de 
EEG. Voor België geldi het 
hier een financiering vooi een 
totaal bedrag van bijna 164 
miljoen fr. 

Uit het antwoord van de mi
nister blijkt dat 8 viaamse pro-
jekten een bijstand zullen ont
vangen voor een totaal van 41 
miljoen, 1 brussels projekt zal 
7,9 miljoen ontvangen en 11 
Waalse projekten krijgen geza
menlijk niet minder dan 115 
miljoen 

Met andere woorden • de 
Vlaamse landbouwers trekken 
terug eens aan het kortste 
eindje en deze maal voor niet 
minder dan 75 miljoen ! 

Het veihuismotief kwam trouwens herhaaldehpk terug Zelfs jongedames 
* mankracht » voor de zware karwei te spannen. 

bleken heietd, hun 



de wereld 

GE 
Uiteraard is het normaal dat de poli

t ieke regimes in de ontwikkelingswe
reld veel minder stabiel zijn dan deze in 
de ontwikkelde wereld. Deze volkeren 
zoeken hun weg en maken hun barens
weeën als natie of staat door. Het heeft 
dus weinig zin over deze evolutie te 
spreken met een meerderwaardigheids
gevoel en met de al dan niet verzwegen 
bedenking « bij ons gebeurt zoiets 
niet ». Dan moeten we maar eens terug
keren naar de eeuwen die achter ons 
liggen. De geschiedenis herhaal t zich 
slechts in Afrika, Azië, s t raks ook in 
Zuid-Amerika, zij het in andere omstan
digheden, met een ander temperament , 
in een andere tijd. 

Met deze restr ikl ie moet men dan 
ook de veranderingen in de onwikke-
lingslanden nagaan. Zo nu ook weer in 
Jemen, waar het leger prezident Salal 
heel t uitgestoten, terwijl deze op rond
reis was — o.a. in I rak — om er voor 
zijn land militaire en ekonomische hulp 
te gaan vragen. Prezident Salal verzette 
zich tegen het akkoord Feisal-Nasser 
inzake Jemen, waarbi j beiden zich zou
den onthouden van verdere s teun aan 
de republikeinen en royalisten, die me
kaar reeds 5 jaar bevechten en dat de
den met resp. egyptische en saoediti-
sche steun. Op de arabische topkonfe-
rent ie te Kairo besloten Egypte en Sa-
oedi-Arabië aan deze oorlog per proku-
rat ie een einde te maken. Dat beviel 
Salal, die vooraf niet was geraadpleegd, 
niet en hij besloot op eigen houtje te 
pogen de oorlog voort te zetten. Ver
moedelijk heeft Nasser daar een stok 
kunnen voor steken, met behulp van 
naijverige jemenit ische legerleiders, 
die tans een nieuwe regering op stapel 
zetten, met behoud van « de beginse
len van de jemenit ische revolutie » en 
onder betuiging van t rouwe vriend
schap met Egypte (dat intussen zijn 
t roepen aan het terugtrekken is) . Ove
rigens is er nog geen sprake van een 
eventuele verzoening met de royalisten, 
zodat de toestand in Jemen minstens 

onze, zochten weer hun heil in de ont
houding. De dubbelzinnigheid inzake 
Afrika blijft dus in het Westen schering 
en inslag. 

De zaak Tsjombé schijnt intussen in 
een nieuw s tadium te zijn getreden : na 
een aanklacht van een in Afrika opge
r icht komitee, waar in Algerië ervan be
schuldigd werd Tsjombé langzaam 

zo verward blijft als deze in Aden, waar 
de twee grote nationalist ische bewegin
gen in een oorlog op leven en dood zijn 
gewikkeld onder het flegmatisch oog 
van een meer en mi?er vermoeid-on-
machtig Albion. 

Een eind verder duur t het touwtjes-
t rekken tussen Israël en de arabische 
staten voort . De grensincidenten zijn 
normale gebeurtenissen geworden, veel 
hoop op een regeling van het geschil 
kan men niet koesteren hoewel er d ruk 

•diplomatiek overleg is : enerzijds ge
waagt men van geheim amerikaans-rus-
sisch overleg, anderzijds is er nog 
steeds Jordanië 's kleine koning, die 
niet aflaat en overal s teun en begrip 
gaat bepleiten voor zijn land, daarbi j 
regelmatig de mogelijkheid van een 
apar t overleg met Israël laat doorsche
meren, zonder evenwel te vergeten er 
aan toe te voegen, dat daar voorwaar
den aan zijn verbonden, met name de 
blijvende Jordaanse aanspraken op het 
verloren gebied en de kwestie van de 
Palestijnse vluchtelingen, twee elemen
ten waarvoor Israël zich echter meer 
en meer afsluit. Het geheel lijkt dus 
nog altijd neer te komen op een dove-
mansgesprek. 

In Afrika was het voornaamste 
nieuws het oprollen van de twee huur
lingenlegertjes in Kongo, hetgeen op 
versterking van het Moboetoe-regime 
neerkomt . Deze overwinning kwam pre
cies op tijd voor Moboetoe, die een 
dergelijk rezultaat best kan gebruiken 
op een ogenblik dat zijn bewind ettelij
ke bars ten begon te vertonen. Wat Ro-
dezië aangaat , de UNO-assemblee be
val nogmaals sankties en desnoods ge
bruik door Engeland van geweld aan, 
om aan het blank rodezisch regime een 
einde te maken. Klaarblijkelijk was 
Londen met deze felle rezolutie meer 
'verveeld dan verblijd. Zuid-Afrika en 
Portugal (minder verveeld met de kon-
golese beschuldigingen dan ... Brussel 
met het Schramme-avontuur) s temden 
tegen. Enkele westerse landen, w.o. het 

dood te marte len, kwam het officieus 
nieuws, dat Tsjombé kans maak t om 
vrij gelaten te worden. Hij was welis
waar mishandeld m a a r tans « op weg 
naar genezing ». Deze niet-uitlevering 
aan Kongo zou het gevolg zijn van de 
weigering van Moboetoe m e t Israël te 
breken. Nu de huurl ingenoperat ies fa-
likant zijn afgelopen denkt Moboetoe 
waarschijnli jk, dat hij van een in bal
lingschap levende gedesavoueerde en 
mis lukte Tsjombé geen schrik meer 
moet hebben : de ex-premier verloor 
veel van zijn politiek gewicht. 

Op europees vlak weinig nieuws 
moer na de Chaltontrel en de Brown 

affaire. Men bereidt zich op een nieuwe 
ronde in de m a t c h E.E.G.-Engeland 
voor, zonder tot nog toe u i tdrukkel i jk 
frans kommentaa r . De jons te tussen
tijdse verkiezingen verliepen overigens 
slecht voor Labour, da t nochtans ver
der over een komfortabele meerde rhe id 
blijft beschikken. De westdui tse koali-
tieregering bevindt zich een beet je in 
het zelfde bed ziek, n u he t ekonomisch 
mirakel omslaat in een zware ekono
mische depressie me t sociale dreige
menten en de pozitie van Bonn tussen 
twee stoelen (Londen en Pari js) ook 
bui tenlands minder komfor tabel m a g 
genoemd worden, des te meer daar de 
opening-naar-Oost-Europa s tagneer t e n 
Pankov weigerachtig blijft tegenover 
een officieuze kontaktpol i t iek tussen 
beide deel-Duitslanden. 

Te Moskou ten slotte he rdenk t m e n 
voorts de 50e verjaring van de revolu
tie, o.a. ook met in te rkommunis t i sche 
topgesprekken en verklaringen, die d e 
eenheid van het kommunis t i sche blok 
zouden moeten onders t repen . Hier is 
het verlangen evenwel s te rker dan d e 
werkeli jkheid, hoewel de kommunis 
tische wereld (afgezien van China) dan 
weer niet zo verdeeld is als sommigen 
in het Westen voorwenden. 

Troepen van het Rode Leger, zoals ze in 1925 op het rode plein defileerden 
rinnering aan de eerste jaren na de tans herdachte oktoberrevolutie. 

he-

BRITS TEMPERAMENT 
liet imiileiit ("Jialfoiit en ile « /.aak 

Brown » /.ijn daar oni aan te tonen, dat 
(ie Britten niet alti'id flegmatiek /ijn en 
dat bliikl)aar steed-s minder zijn naar
mate luin land zijn imperiale macht in 
de wereld \erliest. \iv zijn te\eel voor
beelden van verlies van zelfzekerheid, 
bii andere volkeren, om zoiets abnor
maal te vinden. Men kent de feiten : lord 
(Ihalfont, de engel.sc mini.ster bela.st m ^ 
de onderhandelingen met de Europese 
Ekonomi.sche (lemeenschap, zou zich te 
LaiKsanne tegenover een groep joernalis-
tcn officieus laten ont\allen hebben dat 
indien Engeland Ier zake van zijn toe
treding geen voldoening zou krijgen het 
wellicht zijn houding tegenover West-
r.uropa en z<'lfs de .NATO zou herzien. 
I> was sprake van terugtrekking van het 
n(jg to.000 man sterke britse Hijnleger, 
erkenning van de Oder-Neisse-grens, 
geen steun meer aan Bonn in de kwestie 
van de diiitse bereniging (steun waar
van men overigens tot nog toe niet veel 
gewaar is geworden...) en eventueel 
terugtrekking \an Engeland uit de 
N'A'I (). Deze « luidop gedroomde ont
boezemingen » schenen overigens meer 
gericbt tegen West-Duitsland, omdat het 
naar britse zin niet voldoende de engelse 
kandidatuur steunt, dan tegen Frankrijk, 
dat de voornaamste tegenstander van de 
britse foeti-eding is. Men kan zelfs stel
len dat een terugtrekking van Engeland 
uit de X,\TO zoveel als een herhaling 
van dit frans maneuver ten opzichte van 
de noordatlantische verdragsorganizatie 
zou zijn... 

De regering Wilson reageerde zeer 
\ Ing en ontkende krachtig. Ook werd 

spoedig verwezen naar de sensatiezucht 
van de britse pers, die trouwens het 
eerst met de C^halfont-konfidenties had 
uitgepakt. Het ene bracht het andere 
mee. De temperamentvolle hiërarchische 
chef van Lord Chalfont is George Brown, 
minister \an buitenlandse zaken, die 
zich reeds herhaaldelijk in de kijker 
speelde door onbehouwen gedrag en on
bekookte uitlatingen, liet is niet geweten 
of de lord een bolwassing van zijn chef 
kreeg, maar wel luchtte deze zijn kwaad 
humeur tijdens een officieel diner, waar
op hij door Lord Thompson of Fleet, een 
brits persmagnaat, was uitgenodigd. Hij 
deed dat met een imperatieve uitnodi
ging om nu eens met dat geklets gedaan 
te inhken. Jui.st zulk een uitnodiging 
moet men als bewindsman niet tot de 
pers richten, zelfs als men gelijk heeft. 
Als het dan om een pers als de britse 
gaat, die reeds herhaaldelijk door britse 
prominenten werd uitgemaakt ais de 
« meest geprostitueerde van de wereld », 
kan men zich voorstellen wat voor effekt 
een houwdegen in topkonditie als Brown 
met zo'n uitnodiging op haar maakt. De 
Chalfont-ge.schiedenis ruimde dan ook 
onmiddellijk de plaats voor Brown, die 
niet langer op zijn plaats werd geacht 
en wiens aftreden in alle britse persor
ganen vei-wacht werd. Wat intussen niet 
gebeurde omdat Wison weet wat hij aan 
Brown heeft, die trouwens zijn aanhang 
in de partij heeft. 

Of steekt er wat anders achter ? We 
titelen _: brits temperament. Zou men 
soms niet van Wilson-sluwheid kunnen 
gewagen ? Het is toch een beproefde me
tode, een flater door een andere flater 

op de achtergrond te duwen. Vermits 
George Brown als volbloed het bijna aan 
zijn reputatie verplich- is, af en toe 
enige steken te laten vallen, zou het niet 
zo verwonderlijk zijn dat Wilson-Brown 
halvelings van de kregeligheid van de 
britse pers gebruik maakten om dat sis-
teempje toe te passen. Brown is nu een
maal een man, die behalve de grove 
bezem ook de grootste charme hanteert 
en zich als « charming boy » meer kan 
permitteren dan een ander. Een vat vol 
tegenstrijdigheden. Was het trouwens 
niet opvallend dat de konservatieve op-
pozitie tamelijk mild oordeelde en in het 
debat begrip voor Wilsons europese 
moeilijkheden scheen op te brengen ? Of 
berust die mildheid op het derde schuif-
je van het brits spektakel dat ons vorige 
week werd voorgeschoteld, nl. de nieuwe 
elektorale tegenslag voor Labour ? 

In drie tussentijdse verkiezingen be
hield Labour van drie zetels inderdaad 
slechts met een nipte meerderheid één. 
Een tweede zetel ging aan de kons^va-
tieven verloren en een derde kwam in 
wel heel speciale handen terecht. Te 
Hamilton, nochtans een socialistische 
burcht, veroverde de eerste schotse na
tionalist een Lagerhuiszetel. In Vlaan
deren hebben we eveneens reeds gezien 
dat socialistische kiezers of mensen uit 
socialistische middens Volksunie kiezen. 
Hiermee houdt de vergelijking op, want 
britse toestanden zijn niet te vergelijken 
aan vlaamse. Toch is dit eerste nationa
listisch sukses in Schotland te opvallend 
om er niet bij stil te staan. Uiteraard 
moet men voorzichtig zijn met dergelijk 
.spektakulaire elektorale verschuivingen, 
riet kan een uiting van diepe wrevel van 
de .socialisten van Hamilton zijn die ter-
zejfdertijd de konservatieven geen zetel
winst gunden en daarom maar op een 
overigens charmante schotse nationalis
tische kandidate tipten. Men heeft ook 

opgemerkt dat in tegenstelling met vori
ge recente tussentijdse verkiezingen het 
kiezerskorps deze keer in alle drie kies-
distrikten bijna voltallig opkwam en niet 
thuisbleef. Maar in beide gevallen werd 
Labour het slachtoffer van de ontevre 
denheid van het publiek over het rege
ringsbeleid, terwijl de recente strubbe 
lingen in verband met de E.E.G. en de 
incidenten rond Chalfont en Brown wel
licht de druppels waren die het val 
deden overlopen. In die omstandigheder 
is de verkiezing van een schotse nationa
list dus betrekkelijk : ofwel profiteerden 
ze van een tijdelijke socialistische onte 
vredenheid, ófwel kan dat een eerste 
doorbraak zijn, op een eiland waar de 
bevolking der historisch te onderschei 
den gewesten zich wellicht bewust 
wordt van een zekere diskriminatie ten 
voordele van « Engeland » in de engste 
betekenis dan van dit begrip. Daarop-
doorbomend zou men kunnen stellen . 
naarmate Groot-Brittannië zich van we
reldmacht op zich zelf terugplooit zal het 
opnieuw met een zeker nationalisme ge-
konfronteerd worden... 

Deze drie verschijnselen wijzen op een 
brits temperament dat in tegenspraak 
staat met de legende der zelfzekerheid 
en der koele berekening. Het zijn indi-
rekte aanwijzingen dat Engeland een 
zware krizis doormaakt, wat niet ver
wonderlijk is voor een grote mogend
heid, die ten slotte van een eeuwenoude 
balance of power-politiek moet afzien 
om op te gaan in een gemeenschap, die 
ze al die tijd slechts als objekt van haar 
buitenlandse politiek zag, welk objekt nu 
door samenwerking, resp. geleidelijke 
samenvoeging tot 's wereld derde macht 
uitgroeit en in feite precies daardoor in 
zekere zin de rol van Groot-Brittannic 
overneemt . 

K.V.B. 
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AVERECHTS EFFEKT 
Uit een recente opnuepei l ing 

is ve i lassend gebleken dat op 
100 ondervraagde personen m 
F i a n k u j k 54 ( o w een aan
zienlijk aantal kommunis t i -
sche kiezers) zich u i t sp i aken 
voor het behoud van Frank
r i jk m de NATO Slechts 12 % 
wenste dat Frank i i jk zich uit 
de NATO zou te rugt rekken, de 
res t had geen bepaalde voor-
keui 42 % beschouwde China 
als een bedreiging voor de vie-
de , terwij l Duitsland slechts 
voor 2 % een gevaar bleek te 
betekenen Uit deze ci j lers 
leidt men o a af dat ondanks 
de ofhciele ant i NATO politiek 
meer dan de helft van de ge-
raadpleegden deze polit iek af-
keu i t , de omvang van een rus-
sische bedreigmg afhankeli jk 
maak t van de al dan met wes
ters gel ichte polit iek van 
F rank i i jk ( resp van West Eu
r o p a ) , dat 'n zeei gei mg aanta l 
Fransen m Dmts land nog een 
gevaar ziet, deze keer in over
eens temming met de polit iek 
van de Gaulle Deze laats te 
\ a s t s t e l lmg s teunt waarschijn
lijk met op he t feit, dat West-
Daitsland nog steeds nauw aan
leunt bij de NATO . 

II m i l l 

iiii'"i, "I'll 

' i i f f 

.lil,. W M lili 

''•««Wlllii». 

li'h 

"H 

iii|ir''^BBIIr 
Ondü 

nitaiiilif'-,,, w' 'imassBsmiMm^a.m^ »niu i u . lijuiiiip'̂ '" insrnnHiiiiiiiir' n M J.I II m& 
urrevotutie schijnt de chinese katoenoogst uitzonderlijk goed gelukt te zijn Bij 

het verzamelen en opstapelen ervan kwamen natuurlijk spandoeken met Mao citaten te pas. 

BRITSE FILMS 

N[ARCEl DASSAULT 
Vc)leden zaltnlag ztigin ue toeialhg liet 

dooigaatis xeei interessante jiattse IV-
piogiamma « i colonnes a la une » I)e af-
leveiing ua% geuijd aan Fiariktijks « joire 
de fiappe » of, zoals de gaidlnten hini 
aloonmapen lievei noemen^ de « fo^ce de 
dissuasion •» Aa een dokiimenlan gedeelte 
weid ei over de fuinse nukleane siialegie 
gedisknteeid dooi een paiuel joeiruihsten, 
uaanan de bekoidste de anii oaullnl Sei 
van Sihreibei nas 1 tjdcns dit gespul iid 
heihaaldelijk de naam inn Mnnel Dassault 

JSiet zondei reden oveiigens . Dassault 
IS de giote man achter het « joice de jiap-
pe » piojckt, de geniale vliegtuig-
bouuei en industiteel die de Gaulle s stia-
tegische opvattingen in zijn « Miiage »• 
vliegtuigen een konkrete gestalte gegeven 
heeft Dassault is echter nog veel meer hij 
IS een intimus van de fianse piczident en 
hij IS — als Fiankiijks iijkste man — met
een ook de grootste geldschietei van het 
gaulhsme Een echte « kanonnenfabukanl » 
dus (alhoeiiel de ^kanonnen'» landaag A-
bommcn zijn geuorden) in de beluchte tia-
ditie van wapenleveiancieis met een heel 
lange politieke aim Dat hij als dusdanig 
met ledcie dag opnieuw aan de schandpaal 
gespijkeid uoidt dankt hij onder meer aan 
de uiteist goede relaties die hij met de 
fuinse kommiinisten ondeihoudt Ook de 
Ameiikanen zuijgen zedig over hem • hij is 
immeis de belangrijkste buitenlandse aan-
declhoudet tan Genei al Motors 

De tans 75 jaiige is eigenlijk een geboien 
Bloch, zoals deze naam aanduidt dus van 
joodse afkomst Zoals zoveel fianse joden 
liet hij zijn familienaam vei flansen, hij is 
tiouwens een bekeeiling die oveignig naar 
de katoheke keik. 

Dassaults onmetelijk fortuin ts helcmail 
opgebouud geuoiden in de vhegtuigmdus 
tne 

HIJ behooit nog lot de generatie die haai 
geestdiift voor de luchtvaait opdeed in de 
tijd dat wankele toestelletjes, aaneengchou 
den dcKii pianosnaien, bij kei missen en 
jaaimaikten opstegen tot gioot vei maak en 
nog gioler zei bazing van de toegestioomde 
kijklustigen Reeds als 13 jauge knaap ont-
uieip hij vliegtuigen en na zijn gewone 
schoolmen volgde hij een technische huisus 
die hem een diploma xan vliegtuigtngenieui 
oplevei de 

Tijdens de eeiste weieldOoilog kreeg hij 
zijn eerste ernstige kans als konstiukteui 
III] ontwierp een gelijmde en veislelbaie 
piopellei die in ieder vierde fians vliegtuig 
ingebouwd werd Hij kieeg tegen het einde 
van de ooi log een opdiacht voor 1000 
juchtihegtuigen, maar de uapenstdsland 

toe kil am op hei ogenblik dat hei zeiiende 
stel net klaargekomen was 

In 1934 stichtte hij de « Soctete Aeronau 
tique du Sud Ouest » die m 1937 d<.\>i de 
J olksfi anti egeiing genattonalizeeid werd 
Dassault bleef echiei diiekteur van de on
derneming Tijdens de tweede wereldooilog 
ueigeide hij vliegtuigen te bouwen voor de 
Duitsers en belandde hij in het « promi-
nentenku artier » van het honcentiatiekamp 
liiichenuald Onmiddellijk na zijn bevitj 
ding zette hif zich leiug aan het werk en 
bouude lil] Fiankiiiks eeiste stiaaljager, de 
Ouiagan, iiaaruit latei de Mysière en All
iage afgeleid toerden 

Tans IS de « Societé des Aiions Marcel 
^assault » het tweede grootste vlieglutg-
bedrijf van Frankrijk, hel ivlgt onmiddel
lijk op hei beioemde « Sud Aviation » dat 
de Caravelle en de Concorde bouwt. 

De vliegtuigen van Dassault vormen niet 
alleen de luggegiaat van de « force de f rap 
pe •», doch zijn tevens een van Frankrijks 
belangrijkste exportartikelen. Deze zomei 
stonden ze volop in het nieuws, toen Israel 
de aiabische koalitie een vernietigende slag 
vanuit de lucht toebiacht De fianse kran 
ten schreven trots dat 4 franse vliegtuigen 
de vorlog m drie uui hadden gewonnen » 

Het konflikt in het Midden Oosten be
zorgde de Dassault export echter politieke 
verwikkelingen, generaal de Gaulle weiger 
de onmiddellijk na het uitbreken van de 
t tjandelijkheden, de franse leveringen vari 
ter vangstukken en uitrusting voort te zet 
ten Waarnemers meenden daarin een zwa
re ̂ klap te zien voor Dassault, ze gingen uit 
tan de veronderstelling dat tn de toekoms' 
pi akttsch niemand nog scheutig zou zijn op 
ihegtuigleveringen waarvan moest veron
dersteld uMrden dat ze tn geval van oorlog 
onmiddellijk zouden stopgezet worden 

Die vooispelling is echter niet uitgeko 
men Tï el integendeel heeft Dassault sinds 
dien zijn afzetgebied nog vergroot en tuist 
hij tot groot ongenoegen van de Amerika 
ncn, door te dringen op de zuidamerikaanse 
markt : de peruviaanse regering plaatste 
een belangrijke xirder m Frankrijk 

Dassault specializeert zich trouuens m le
veringen aan arme oriitvikkelingslanden 
hij brengt een « volks » versie van de Mi
lage 111 op de maikt die, door eenvoudi 
gei elektronische uitrusting en reduklie tan 
de uapensistemen, al te koop is voor de 
halve prijs van een Staifightir « Iedereen, 
zelfs de armste, zijn eigen luchtoorlogje » 
zou de leuze van deze steuiipilaai van het 
gaulhsme kunnen zijn 

A N Toi fiiio. 

Uit het j 'aarverslag van de 
« National Film Finance Cor
porat ion », reger ingsmstant ie 
belast met hulp aan filmprodu-
cers, bl i jkt da t de br i t se film
industr ie voor met minder dan 
90 % door amer ikaans kapi
taal gefinancierd word t ' Twee 
j aa r geleden was dit al voor 
75 % het geval. Verre van deze 
s tand van zaken te be t reu ren is 
de N F.F.C, van oordeel dat de
ze a m e n k a a n s e hulp welkom 
is, vermi ts Engeland zonder 
deze steun nauweli jks meer in 
s taat zou zijn om films te pro
duceren. Dit verslag zal wel
licht de GauUe genoegen doen, 
om h e m in zijn stelling te sta
ven, da t de br i t se ekonomie 

doodziek is en daardoor een 
br i tse toetreding tot de E E G . 
momenteel ten zeerste dient af 
te wolden gei aden Overigens 
tonen deze cijfers de s te rke 
a m e n k a a n s e infiltratie in En
geland, resp in West Eu ropa 
aan en is de stelling met hele
maal ongeri jmd, dat Engeland 
een amer ikaans paard van Tro-
je in de E E G zou zijn . 

WINSTCIJFERS 
Op 10 van de voornaamste 

a m e n k a a n s e , engelse, duitse en 
franse maatschappi jen verwe
zenlijkt geen enkele franse gro
te f irma een winst van meer 
dan 5 % van haar zakencijfer. 
Slechts 2 franse behalen 4 % 
wms t Drie amenkaanse , 2 
dui tse en 1 engelse verwezen
lijken meei dan 10 % van hun 
zakencijfer als winst, 5 a m e n 
kaanse, 4 engelse en 3 dui tse 
realizeren een wins tmarge 
schommelend tussen 5 en 10 % 
van hun resp zakencijfer, 

LEVENSSTANDAARD 
Volgens Jean Fourast ie eko-

nomist , kost een 200 P K Ford 
of Chevrolet iets minder aan 
een a m e n k a a n s e arbeider dan 
een 2 P K. Citroen aan zijn 
franse kollega Niettemin wil 
de Gaulle het voorstellen alsof 
Frankr i jk de gelijke zou zijn 
van de Verenigde Staten. 

ITALIAANSE 
VOORUITGANG 

De Italiaanse ekonomie gaat 
bestendig vooiui t dank zij de 
polit iek van de opeenvolgende 
regeringen, die de private be
leggingen zoveel mogelijk 
s teunt . De levensstandaard 
houd t met deze ontwikkeling 
gelijke t red : tegenover 1966 
stegen de lonen in de Italiaan
se industr ie me t 5,3 %. Italië is 
t rouwens van de 6 E E G -lan
den het land met het snelst 
st i jgende b ru t to nationaal pro-
dukt . 

Een japarise firma voert tut Noord Vietnam piodukten tn die 
vervaaldigd woiden in bednnen wier aktiviteit onder de ame
nkaanse hominemegen verder gaat Op de produkten staan \aak 
slogans zoals « stop de amenkaanse agressie » Er zijn vulpen
nen bil die gefabncccid weiaen int afscscliotcn anieiikaanse d M 
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« Antwerpen weer vierde op de wereldranglijst » I Het klinkt mooi en 
het is mooi. De oudere Sinjoren roept het de vooroorlogse luister van 
<[ hun » haven voor de geest, al was Antwerpen toen zelfs tot op de derde 
plaats genaderd, net achter New York en Londen. Nu is Rotterdam de 
grote spelbreker en zal het als eerste haven ter wereld nog wel even vol
houden, zelfs al doet Tokio enorme inspanningen en zijn de Japanners 
onbetwistbaar de eerste scheepsbouwers van onze planeet. 
En toch de antwerpse jubeltonen klinken vaak in mineur. Uitbreiding 
naar het noorden, het coslen en het zuiden is nagenoeg onmogelijk. De 

laanderen 
uitbouw op de linker Schelde-oever is omwille van provinciale (én pro
vincialistische) perikelen nog niet voor morgen. Het « kanaal van Vlaan
deren » (waarvan de wenselijkheid trouwens betwist wordt) zeker niet. 
Het reuzetanker-probleem lijkt door de beperkte bevaarbaarheid van de 
Schelde onoplosbaar. Rotterdam voert een genadeloze konkurrentie (tot 
op de Schelde toe) Scheepsbouwnijverheid bestaat te Antwerpen prak
tisch niet (zelfs deze van Temse is relatief zeer klein), terwijl Rotterdam 
nu Rozenburg en het Deltagebied (Yerolme) voor de scheepsbouw onts!uit. 
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En toch ! Laten w ij ons door deze mi-
neui tonen niet te zeer uit het \e ld slaan. 
Dit artikel is geschie\en om de giootse 
piestaties die de jongste jaren te Ant
werpen \er^\ezenlijkt \Neiden e\en toe 
te lichten en om \ a n daauii t u, lezer, 
te laten pleiten \oo i een gunstigete re-
gellng^polItiek en een realistische op\at -
ting betieffende de noodzakelijke ha^en-
uitbrciding m het noordelijke \Vaasland. 

Niet alleen in het belang \ a n Ant^ver-
pen : ook en \ooia l in het belang \ a n 
heel Vlaanderen. 

INSPANNINGEN 
De tweede wereldoorlog heeft de ant-

weipse ha \en in zekere zin gespaard. De 
dokken, de sluizen en de ui t ius tmg wa
ren nagenoeg geheel intakt geble\en. 
Antweipen kon weer onmiddellijk aan 
het werk en ging ook aan het weik : 
meteen weid België een konjunkiuur-
land. De slag kw am pas later. Het totaal 
verwoeste Rotterdam, de duitse haven
steden en ook Londen waren \ e» plicht 
nieuwe ha\ens te bouwen, ten koste \dn 
veel uuestci ingen. Maar die ha\ens wa
ren dan ook uiteist moderne, zuiver uti
litair gerichte havens waarin het rende-
render en beter werken was, die dus 
goedkopei konden wei ken dan Ant wer
pt M ^waar de lonen nog steeds zeer hoog 
li.;'4i.n in vergelijking met de konkur
rentie). Vooral rond de vroege vijftiger 
jaren was de weerslag hiervan gevoelig 
melkbaar en bijna fataal. Een leaktie 
kon dan ook niet uitblijven 

Tunn\en<; er i\ iicii rclf^ ttu'cns v'c 

somberste jaren nog steeds genoeg argu
menten vooihanden om grote inspannin
gen voor de antwerpse haven te verant
woorden De uiterst gunstige ligging ten 
opzichte van de westeuropest industrie 
geeft Antwerpen immers een onvervang-
baie ekonomische funktie (de zware in
dustrieën van België en het Groot Her
togdom Luxembuig. van nooid- en oost-
Frankujk, van het Saai bekken en van 
het Roei-gebied liggen op een afstand 
van nauwelijks 100 tot 400 km in waaier-
\ o i m om de haven gespreid) . 'Het ren
dement van deze inspanningen wordt 
voldoende duidelijk wanneei men weet 
dat .Antwerpen paralleel met de ontwik
keling van de ekonomische konjunktuur 
is uitgegroeid tot de belangrijkste laad-
haven voor stukgoederen van het euro
pese kontinent en dat momenteel 300 
scheep\aai t l i |nen Antwerpen aandoen, 
zodat Antweipen ook de voornaamste 
lijnhaven van het vasteland geworden is. 

Hoewel voor 1956 reeds de Boude-
wijnsluis en het Petroleumdok afge
ze ik t werden, geldt 1056 toch als het jaar 
da t de huidige modernizeiing en aan
passing inluidde. Immers, in dat jaar 
werd een investeringswet gestemd waar
door een tienjarenplan voor havenuit-
breiding en moderni/ering in uitvoering 
werd gesteld en vsaarvoor meer dan 5 
miljard kredieten voorzien werden. Ook 
de stad zelf getroostte zich grote inspan
ningen die ruim 2 miljard bedroegen. 

Daaibij kon men de piivésektor tot 
uneste ien aan<;poren, in zodanige mate 
zelfs dat deze investeringen de ofGciele 
\(.i oxiiliüffcn 

ANTWERPEN 
REZULTATEN 

De rezultaten konden dan ook moei
lijk uitblijven : de o p p e n lakte van het 
havengebied steeg van 5 210 ha tot meer 
dan 10 000 ha, de lengte der kaaien van 
57 tot 95 kilometer Meer dan 200 nieu
we kianeii weiden geïnstalleerd en de 

overdekte opslagruimte groeide van 125 
tot 185 ha. Door intensieve baggen\er' 
ken in de Schelde werd het maximum 
draagvermogen van de schepen \an 
35 000 ton (of 35 voet diepgang) opge
voerd tot meei dan 60 000, zelfs 70.000 
ton (40 voet). Ook de nieuwe dokken 
(het wateroppervlak weid ruim veidub-

f 
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giotc aantrekkingskracht uitoefent op 
de scheepvaaiilijnen ligt in het feu dat 
de ha \cn een retouivracht aan stukgoe 
deren \ a n bijna 13 miljoen ton biedt. 
Hoewel in het moderne scheepsvaart ver
keer de nadruk ligt op het aanvoeren 
van massagoederen, is de aantrekkelijke 
le iourvratht voor de reders een blijven
de reden om \ m werpen te verkie/en bo
ven zeehavens waar deze niet gewaar
borgd IS. 

Ook op her gebied van de binnen
scheepvaart beleefde Antweipen een ge 
veldig ' evolutie Het afgelopen |aar de
den meer dan bO 000 lichters onze ha
ven aan met een gezamenlijke tonne-
maat van meer dan 33 miljoen ton. 

PROBLEMEN 
De hogergenoemde cijfers geven een 

vr _ duidelijk beeld van de omvang van 
de aniwerpse haven en men hoeft niet 
eens over een chauvinistisch sinjoorse 
fantazie te beschikken om hieiuit te kun
nen besluiten dat Antwerpen zonder eni
ge twijfel het grootste industriële en eko-
nomische geheel in België is (Antwerpen, 
behandelt trouwens ruim 90 t. h. van de 
ttafiek van al de belgische havens sa
men). 

De problemen die zidi voor de ant-
werpse haven stellen, zijn dus proble
men die gelden voor de hele belgische 
ekonomie... en zeker voor de vlaamse 
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zeerd worden, terwijl het Alberikanaal 
diingend aangepast en verbieed moet 
wolden (het kanaal was voorzien voor 
een jaarlijks veikeer van 10 miljoen ton, 
maar dit verkeer bedraagt nu reeds 35 
miljoen ton). Over de meer dan akuie 
pioblcmen wat de baanveibmdmgen be
lieft hoeven wij met eens te schrijven. 

Ook bepaalde fragmenten in de rege-
ringspolitiek zijn niet bepaald van aard 
om het antwerpse optimisme aan te 
scherpen. 

Waar in Rotterdam alles in het werk. 
gesteld wordt om de stad en haar inter
nationaal industrieel milieu een grootse 
luchthaven te geven, wordt in België 
veel in het werk gesteld om Antwerpen 
zijn te kleine luchthaven nog te ontro
ven Ook het overhevelen naar Wallo
nië van buitenlandse bedrijven, die zich 
juist in het gunstige industriële klimaat 
van Antwerpen willen vestigen, is een 
industriële diefstal die voor het hele land 
uiteindelijk schadelijk zal blijken (over 
het huidige Petrochiin schandaal waar
bij meer dan 2 miljard gemoeid is zal 
dan ook het laatste woordje nog niet ge
zegd zijn). 

Een ander schrijnend probleem is hei 
gebrek aan expansieruimte dat een uit
breiding van de haven op de linker 
Schelde-oever noodzakelijk maakt Het 
verzet van de waaslandse iandbouwmid-
dens is begrijpelijk. Toch moet het mo
gelijk zijn om, mits behoorlijke vergoe-

(ERDE OP DE WERELDRANGLIJST 
beid) weiden tot op meer dan 16 meter 
diepte uitgegraven, zodat de supertan
kers er ongehinderd kunnen vaien; om 
dezelfde redenen weid de Zandvlietsluis 
18,5 meter diep Deze sluis kan schepen 
tot 100 000 ton dw ontvangen en is met 
haar 500 meter lengte en 57 meter breed
te de grootste zeesluis ter wereld (\oor
heen was de slui» van IJmuiden, de toe
gangspoort tot de amsterdamse haven, 
de grootste ter weteld). 

Andere cijfers die een mdiuk geven 
van het geweldige industiiele kompleks 
dat de antwerpse haven is, zijn : het wa-
teioppervlak der dokken 1.282 ha, de 
lengte der kaaimuien 95 km, aantal kra
nen 860, lengte van het spoonscgnet 700 
km Daarbij komen in het totaal 6 slui
zen, 26 dokken. 17 droogdokken, 21 
graanzuigers 14 laadbruggen. 

De uitrusting van een moderne haven 
Strekt echter veel verder 

Ook de goederenbehandeling ^ereist 
een grootse en vaak sterk gespecialiseer
de uitrusting, vooral een geweldige op>-
slanruimte De opslagruimte der olie-
tanks bedraagt globaal bijna 5 4 miljoen 
kubieke meter deze der ertsen 270 OOG 
ni3 ter(\ijl de opslagruimte van de koel-
magazijnen 165 000 m3 groot is. De laat
ste jaren werden de inspanningen voor
al '^ekoncentreerd op het volgen van de 
evolutie in het goedeicnverkeer Deze 
evolutie leidde tot een toenemend ver
keer van containers en roll on roll off-
schepen (nu reeds bijna 700). Langs de 
nieuwe dokken werden dan ook termi
nals gebouwd die uitgerust zijn met de 
vereiste laadbruggen en kranen voor een 
ultiasnellp hpli indeltns van containeis 
en tiaiU 

iJ^VENVERKEhR 
Hoewel de antwerpse haven o p n i i m 

tah t ig kiloiiietei van de Noordzee gele
gen IS. deden ni 19b6 meer dan 18.000 
zeesthepMfn Antwerpen aan. mci eea 
tonnemaat \ a n 57.1.'<9 579 belgische net
to ton Dit wil zegger» dat Antweipen 
ruim 3,6 c. h. >an de mar inemt wereld-
haiiiLl voor zich neemt en 20 t h \an 
de lotaie trafiek van de Noordzeehavens. 
Wanneer vvij de 57 miljoen ton veige-
lijken met de 22 miljoen ton van l<)50. 
dan kan men zich een duidelijk beeld 
voimen van de acwcldiac CMJIUMC die 

de haven de jongste jaren meergemaakt 
heeft. 

He t belang van de antwerpse haven 
voor de nationale ekonomie wordt nog 
duidelijker wanneer men in aanmerking 
neemt dat België slechts over een onbe
duidend handelsv lootje beschikt. Het 
aandeel van de belgische vloot in de 
scheepsbeweging bereikte nauwelijks 5 
t. h. De meest gewaardeerde bezoekers 
van onze haven zijn Groot Brittannié, 
Nederland, Noorwegen en West-Duits
land. 

Schepen van meer dan 50 naties be
zoeken de haven en met zijn frekwentie 
van meer dan 13.000 afvaarten per jaar 
staat Antwerpen als lijnhaven aan de 
kop van alle europese zeehavens. 

Dat Aatvveipcn als lijnhaven een zeer 

omdat de ontwikkeling van de haven en 
de daaibij horende industrie noodzake
lijk IS om het vlaamse v\-elvaartspeil hoog 
te houden en de groeiende werkloosheid 
m bepaalde streken te helpen oplossen 

De voornaamste problemen werden 
reeds in de inleiding aangehaald. 

De bevaarbaarheid van de Schelde zal 
daarbij wel het hoofdprobleem blijven 
en de mededeling dat de normalizatie-
vseiken aan de vaargeul der Schelde 
reeds begonnen zijn en sistematisch aan 
de eisen van de scheepvaart aangepast 
worden, lijkt ons te optimistisch. 

Ook de aanpassing van de verbindin
gen tussen de haven en het hintei land 
zijn voor de antwerpse haven van vitaal 
belang. De Schelde Rijn verbinding 
moet dan ook zo vlug mogelijk gereali-

dingen (dus totaal anders dan de oplich
terijen die in de antwerpse polders ge
pleegd werden) en een weinig realisme 
tot bevredigende oplossingen te komen. 
Deze oplossingen zijn van levensbelang 
vo^r al degenen die er betrokken bij 
zijn... en dat is ieder van ons in Vlaan-
deien. De problemen zijn zo groot en 
genuanceerd dat het geen zin heeft om 
er hiei verder op m te gaan Wij heb
ben ze enkel willen stellen in de kon
tekst van het grote blofiencte geheel dat 
de antwerpse haven is Misschien dat een 
juiste vizie op dit geheel kan bijdragen 
om de goede wil te scheppen die er no
dig is. 

Tekst : Nic van Bruggen. 

Foto's : Bruno Stevens. 
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KOUS OP 
Mannelijk Amerika krijgt het be

nauwd. Mannelijk Amerika protesteert 
•—voorlopig nog zwakjes — tegen het 
« zwakke » gevaar. Het gevaar dat 
vrouw heet. Nee, niet zozeer de keihar
de carier-women die de strijd verbe
ten maar eerlijk streden. Zeker niet de 
wijze Eva's wie de glorie van hun te
recht verworven emancipatie nooit 
naar het hoofd steeg. Wel de vrouwen 
die last hebben van slecht verteerde 
emancipatie, zich in hun anders-zijn 
niet de mindere, zelfs niet de gelijke, 
maar hooghartig de meerdere wanen — 
of tenminste, zich ernaar gedragen. 

Terecht voelt mannelijk Amerika zich 
bedreigd door dit speciale talent, deze 

GROTE LETTERS 
Het ziet er naar uit alsof tegen

woordig alles in het teken van de 
jeugd staat, een jeugd die een be
langrijke afnemer is geworden 
van de industrie dank zij het 
steeds royaler wordend zakgeld. 
Ik heb niets tegen royaal zakgeld, 
niemand heeft daar iets tegen ze
ker ? 

Waar mijn grootmoeder en 
mijn oude tante wel iets tegen 
hebben dat zijn de kleine letter
types, die tegenwoordig in aller
lei kranten, boeken en tijdschrif
ten gebruikt worden, kennelijk 
met de bedoeling veel te zeggen 
in weinig ruimte en te lezen door 
jonge ogen. Veel bejaarde men
sen, die niet meer zulke sterke 
ogen hebben, komen er van langs
om minder toe om tans uitgege
ven boeken en kranten te lezen, 
om de eenvoudige reden dat ze 
uit zulke kleine letter gezet zijn-
Het is een veel gehoord klaagte-
ma bij bejaarden : ik zou graag 
nog een boek willen lezen, maar 
zelfs met mijn sterkste bril gaat 
het niet en krijg ik hoofdpijn of 
begint het te schemeren na een 
kwartier. Mijn T.V.-bril baat mij 
wel, en om te breien heb ik mijn 
tweede bril, en mijn derde bril 
knapt het ook nog op, om zonder 
als een bijziende rond te strompe
len, boodschappen te doen. Maar 
ik kan toch niet een vierde of vijf
de bril gaan kopen om te lezen, zo 
zei mijn grootmoeder laatst. 

De amerikaanse grootmoeders, 
oud-tantes hebben intussen al 
hun gading gevonden « The New 
York Times Large Type Weekly » 
met letters die, om het niet in ty-
pografenlatijn te zeggen, een hal
ve centimeter hoog zijn, met on
derschriften bij de foto's van een 
centimeter en titels van 2 centi
meters. Het weekblad brengt stee
vast 13 onderwerpen (foei een on
geluksgetal), over toneel, film, de 
vrouw, het kind, mode, muziek, 
boeken, politiek, T.V. en sport en 
ook nog een reuzegroot kruis
woordraadsel. Het sukses van het 
32 bladzijden tellende weekblad 
is enorm. Want er zijn in onze we
reld ontelbaar veel bejaarden. 
Een en ander bewijst overigens 
dat onze welvaartstaten veel be
langstelling voor de jeugd, weinig 
of geen voor de bejaarden hebben. 
Intussen zouden we wensen, dat 
er in het nederlands taalgebied 
ook zo'n krant-met-grote-lelters 
zou verschijnen en dat er metter
tijd overal dergelijke periodieken 
het licht zouden zien. Opdat onze 
oma's en groottantes (opa's en 
grootooms natuurlijk ook) zon
der bril zouden kunnen lezen... 

hoofdbekommernis van de pseudo-ge-
ëmancipeerde : de man door woord en 
daad ontmoedigen, vernederen, ja afta
kelen als het even kan. Spijtige woor
den spreekt de schrijver van een kro-
niekje in « a magazine for ceimpus-
girls » : « Zie de erbarmelijke kollektie 
wrakken die Amerika's straten bevolkt, 
hoe ze zich dapper « man » laten noe
men, vlag die de lading niet langer 
dekt ». En hij voegt er plechtig bezwe
rend aan toe : « lieve verstandige leze
ressen, stop ermee. Zussen en tantes en 
moeders van mijn lieve, verstandige le
zeressen, hou er mee op. In naam van 
dé menslievendheid, zo zachte rede op 
jullie geen vat meer heeft ». 

Zeggen we niet te vlug dat Amerika 
ons werelddeel en zeker Vlaanderen 
niet is. Ook hier zit het gif, alleen wat 
beter verscholen misschien. Ik bedoel 
niet het legertje van de getrouwde 
of gescheiden k l a a g v r o u w e n , 
wier persoonlijke teleurstellingen in 
het domein van liefde en huwelijk on
verteerd bleven, en die uit pure wraak 
vijandigheid kweken tegenover het 
mannelijke ras in z'n geheel. Die het 
verschijnsel « man » eer minnetjes vin
den en hun afkeer uiten waar ze maar 
« onder ons » zijn, van bij de kruide
nier tot in het kerkportaal. ( Niet-
overtuigde meepraatsters herken je 
aan de haast waarmee ze na de scheld
partij huiswaarts hollen om zijn lieve
lingssoep op te zetten). Maar kom, 
dank zij de autentieke klaagvrouwen 
blijft de industrie van het flanellen 
nachthemd in bloei. Overigens, als ver
schijnsel zijn ze eer lastig dan schade
lijk, want verliefde gevoelens wekken 
ze niet licht. Hoe zou het ook, ze hou
den niet eens van zichzelf. 

Het ware gevaar is evenmin te zoe
ken bij de autoritair geaarde vrouw die 
graag de skepter zwaait, vaak lijdt aan 
een overontwikkeld moederinstinkt en 

DE BET0VER8R0ÖTTIJÖ 
Herfsttijd is appelentijd. Eigenlijk is dat niet meer juist, want ap

pelentijd is tegenwoordig het ganse jaar door. In de fruitstreek worden 
de fraaie laagstamkwaliteiten in koelkamer of gashok opgestapeld om ze, 
maanden later als de prijzen lonender zijn, op de markt te gooien. En 
landen met een vroegere of latere zomer dan de onze voeren appelen in 
bij ons op het ogenblik dat bijvoorbeeld onze kersen rijpen. Daarnaast 
heb je nog appelmoes in blik. Het « appeltje voor de dorst » is dus heus 
wel het hele jaar door te krijgcji 

Maar — nu zoals vroeger — is de ]> • toch nee altijd de tijd 
bij uitstek voor de appelgeréchten. Betu ^ moeder maakte er heel 
veel gebruik van in haar keuken en wist onder meer « schoenmaeckers-
taert » te bakken : 

« Neempt suere Appels, schildtse, aen Siiicken gesneden en gaer ge-
koockt, wrijft die kleyn, neempt dan Boter, Suycker en Corenten, yder 
na zijn Believen, en dat samen met 4 a 5 Eyeren daer in gheroert, neempt 
dan geraspt Terwe-Broot en doet dat onder in een Schootel, daer op u ap
pelen geleght, doeter weer geraspt Tarwenbroot over, en deckt dan toe 
met een Decksel van een Taei tpanne, en Vuur daer op ghelegt, maeckt 
een goede Korste ». 

een zekere goedhartigheid bewaart die 
veel vergeven doet. In haar huis en ar
men vindt de potentiële pantoffelheld 
de betrekkelijke rust, waarvoor hij 
graag zijn rechten afstaat. 

Nee, de giftige slangen van deze tijd 
vertonen zich veelal in de gedaante van 
onminnige meisjes en vrouwen die 
mannen in het algemeen best mogen, 
maar al hun venijn bewaren voor de 
man met wie ze uitgaan. Of zich verlo
ven. Of trouwen. Hun wapen hanteren 
ze in de vorm van geestigheden of 
schijnbaar onschuldig kommentaar. 
Niet in de stijl van « zeg, wat stinkt 
jouw adem «-advertenties waarmee we 
alleen zo hartelijk lachen omdat nie
mand zo openhartig durft zijn. 

Waarom een vrouw ertoe komt haar 
man of begeleider steeds opnieuw te 
vernederen hangt van haar persoonlijk 
geval af. Maar dit is meestal waar : hoe 
zelfzeker ze zich ook waant, in feite is 
haar evenwicht zoek en blijkt ze niet 
in staat haar destruktiviteit af te rem
men. 

Wat de metode betreft is er een rijke 
keuze aan stijlvarianten. Ongeneeslijk 
is zij die de draak steekt met alles wat 

van weerspiegelend metaalpapier, komt 

hij ernstig opvat : zijn werk, een hob
by, een speciale voorkeur. In (liefst uit
gebreid) gezelschap laat ze smalend ho
ren dat je een idioot moet zijn om je 
voor zulke dwaasheden druk te maken. 
Iets milder uitgedrukt misschien, maar 
even verstaanbaar voor een dankbaar 
publiek. 

Verder heb je het type dat behagen 
schept in ontmoedigend gedrag als dit. 
Uren pruilt ze omdat hij ernstig aan 
het werk is, dus haar verwaarloost. Be
zwijkt hij tenslotte, dan negeert ze die 
aandacht. In ergere vorm wordt dat af
kerigheid van liefdeblijken. Plant hij 
verliefd een kusje in haar nek, dan 
haalt ze haar zakdoek boven om het 
vochtig spoor weg te wissen en schenkt 
hem een blik van belaagde onschuld. 
Alsof de arme man een kombinatie van 
Lassie en Jack-the-Ripper was. 

En wat te denken van de vrouw die 
triomfen (?) viert door haar man of 
gezel de nederigste karweitjes op te 
dragen. « Schat, ga je dit of dat niet 
voor me halen ? ». Liefst een zo dwaas 
mogelijke opdracht in zo groot moge
lijk gezelschap. 

Er zijn zoveel meer manieren om een 
man te vernederen. Sommige zijn zo 
verfijnd dat enkel 't slachtoffer de be
doeling vat. Andere zo doorzichtig dat 
hij de simpatie van de massa wint, dus 
triomfeert. En kom, tenslotte bekent 
zo een giftige slang zich des te kwets
baarder naarmate ze agressiever haar 
venijn spuit. 

Of ik het prettig vind mijn eigen sek
se zo af te vallen ? Nee toch, wat dacht 
u wel ? Maar in vroeger kroniekjes was 
hij hier meer dan eens de zondebok. 
Dat hierop nooit mannelijke reakties 
kwamen pleit wel voor zijn verdraag
zaamheid (kwestie van zelfkritiek ?), 
niet voor zijn moed. Het evenwicht 
dient toch ergens hersteld, en als hij 
het zelf niet doet ... 

Wat mij betreft : ik voel me veilig, 
want stel je voor, « zo eentje » ben ik 
niet. U net zomin, lieve lezeres, dat is 
wel duidelijk. Maar ik durf erom wed-' 
den dat u hier menig portret geschetst 
ziet : van een buurvrouw misschien, of 
een schoonzus, of een meisje op kan
toor ... 

ANNIE 

PELSENMODE 

Meer en meer nemen de mode-ont
werpers in deze sektor hun toevlucht 
tot modeshow in volle zee, op een 
passagierschip of plezierboot. Niet al
leen deze metode is nieuw, ook het ge
toonde : lams- en bedrukte kalfsharen 
vellen in mantels verwerkt, waarvan de 
prijs niet hoger ligt dan 13.000 fr. Er 
komen ook kleurbewerkingen aan te 
pas, opgesierd nog met gouden knopen 
en origineel opgevatte gordels. De pel
senspecialisten hopen ook binnen af
zienbare tijd de herenmode in hun af
zet te betrekken wat niets nieuws zou 
zijn, vermits onze grootvaders de pel
sen mantel en muts evenmin versmaad-



zuidnederlandse ontmoetingen brengen: 

20 JAAR BEZINNING OVER DE AVANT-GARDE 
De Zuidnedeilandse Onlmoelingen is een hoofdzakelijk Eindhoven'; inilmLief 
waann aan Vlaanderen een zeer gwle rol loebedacJit weid; zi] hel dan niet op liet 
01 nanizatorisch vlak, des te meer op het atiislieke niveau. De « Onlmoelingen >> 
vinden plaats in een tijdspanne van ongeveer 5 maand en slaan onde) de auspt-
cun van het Kultuieel Veidrag tussen België en Kededand. Hoewel hel feitelijke 
eebeuien zich vooi7Jameli]k op nederlandse bodem afspeelt, worden de pteslaiies 
in hoofdzaak geleverd door Vlamitigen, waaronder Hugo Claus, Jef Burm, de 
KVS-KNS-KVO, het BRT-orkest, de toneelgroep Broedermin enz... De opening lan 
de Zuidnederlandse Ontmoetingen vond plaats op 23 septembei te Eindhoven in 
het Stedelijk van Abbemuzeum met de fototentoonstelling « De wereld der Sm-
'joren » van Martien Coppens. Tot 18 november brengt de Koninklijke Akademie 
voor Schone Kunsten te Antwerpen deze tentoonstelling, aangevuld niet een be
langrijke seleklie schildeiijen uit de vaste hollehtie van liet Stedelijk ,tin Abbe 
tnuzeum. 

KOLLEKTIE 
Het Stedelijk van Abbemuzeum te 

Eindhoven is zonder twijfel een van de 
mooiste en degelijkste mu/ea uit onze 
Nederlanden, een van de heuglijke voor
beelden die aantonen dat het wel moge
lijk is dat een relatief kleine stad mits 
een goede kunstpolitiek een volwaardig 
muzeum voor moderne kunst kan uit
bouwen (in heel België bestaat niet één 
dergelijk muzeum). 

De verzameling schilderijen van het 
emdhovense muzeum is een van de volle
digste en meest deskundig samengestelde 
die wij ooit ontmoet hebben (geen won
der trouwens da t de vroegere konserva-
tor de Wilde in het amsterdamse stede
lijke de opvolger werd van de geniale 
Sdndberg). De kollektie te Eindhoven 
werd samengesteld vanuit het enig gel
dige s tandpunt dat het de plicht van een 
muzeum is om aan het publiek (vanwaar 
tenslotte de subsidiegelden komen) een 
zo ruim en objektief mogelijk beeld te 
geven van de hedendaagse kunstevolu
tie, dit buiten persoonlijke smaken en 
voorkeuren om. De kunst van 1945 tot 
heden werd in hoofdzaak bepaald door 
de abstrakte stromingen, hoewel er na de 
pop-art een duidelijke wending naar de 
herfiguratie voelbaar is. Normaal dus 
dat de eindhovense kollektie duidelijk 
de stempel v.d. « abstraktie » draagt, de 
te Antwerpen getoonde selektie dus ook. 
Vandaar dat de tentoonstelling « Kunst 
na 1945 » vooral gedomineerd wordt 
door namen als Appel, Bazaine, Cor-
neille. Ernst, Fontana, Jorn , Klein, Lu-
cebert, Manessier, Miro, Poliakoff, ter
wijl de figuratieven enkel vertegenwoor
digd zijn door Picasso en Leger. He t 
heeft geen zin hierin een veroordelende 
stellingname tegen het figuratieve te 
zien. De aktiviteiten van het Stedelijk 
van Abbemuzeum beperken zich tot de 
moderne kunst en het is onbetwistbaar 
zo dat na '45 de abstrakte kunst de hele 
moderne kunst beheerst heeft, wat niet 
noodzakelijk inhoudt dat de merkbare 
comeback van de figuratieve kunst de 
tweede helft van onze eeuw niet voor 
haar rekening kan nemen. 

BEZINNING 
Door de volledigheid van de eindho

vense verzameling en de selektie van 34 
figuren van de meest geoppozeerde strek
kingen is de huidige tentoonstelling een 
unieke gelegenheid tot bezinning over 
Wat de afgelopen twintig jaar ons ge
bracht hebben. Deze bezinning hoeft 
geen waardeoordeel te zijn : deze kunst 
Was er en dat alleen reeds bewijst haar 
essentiële waarde (het feit dat een aan
tal tijdsgevoelige schilders haar maakten 
en dat een groot kunstgevoelig publiek 
erop reageerde, pleit voldoende voor 
haar verantwoordheid) 

Het afkijken van de 59 wei ken die de 
tentoonstelling het publiek biedt, geeft 
de toeschouwer weinig verrassingen, ten
minste wanneer die toeschouwer de 
Kunstevolutie van de laatste decennia 
gevolgd heeft. 

En toch zijn er enkele revelerende fa
cetten aan deze expozitie. 

Zo is ei de intcipielai ie van de ( obia-
gioep. In de \i)fiigei jaien liccU Cobia 
het uitzicht van de moderne schilder 
kunst bepaald Het is niet alleen daaiom 
dat de eindho\ense kollektie een sterke 
Cobra-stempel diaagt. Immeis, de Co 
bia-groep (Copenhagen, BRussel, Am-
steidam) bestond hoofdzakelijk uit Ne 
dei landers, zoals Appel, Corneille, Lu-
cebert en de aanhang Latasier, Bennei, 
enz . Cobia heeft nog andeie invloed op 
het nedeilandse kuUuurleven gehad • de 
hele experimentele generatie in onze 
dichtkunst zou zonder het Cobra klimaat 
onbslaande geweesi zijn (zelfs in Vlaan
deren hebben Hugo Claus en Paul Snoek 
in de Cobra stijl geschildeid). Een ach 
teraf bekijken van Cobra is dus wel be
langrijk. 

En dat bekijken valt niet zo besi mee 
De emotioneel wel krachtige explozies 
van Karel Appel missen pikturale stuik 
tuur, de plastisch steikeie weiken van 
Comeille zijn te grafisch en missen de 
spontaniteit die ze pretenderen te heb 
ben. Alleen de landschappen van Ben 
ner blijven en de bevieemdende anekdo
tiek van een Lucebert Globaal gezien is 
d u niet zo heel veel. Cobia was te lite-

la ir om pikiuiaal belanon)k en te ex-
pressioiiislisch om plastisch nieuw te 
zijn. 

Een/elfde be \e i ooidehng kan men 
uitspieken ^sanneer men het materie-
^vcik \.in l a p i è b bekijkt de pre-opart 
\<m \ asaiely, de koude siuikiuien van 
de /eio-jongens, het absii.ikie suiiealis-
me van Miio, de poctisdi ^akiale kom-
po/iiies \ a n Manessiei, de ultieme pro
bleemstelling \ an Y\es Klein • het blijft 
a(tK]en(eel m hel giote geheel De kun-
slena.it komt ci ulkciis uil ie voor
schijn de kunst zelf /eer zelden, de 
deuien woiden geopend en de bakens 
wolden verzet maai het det ini t ie\e 
woidt niet bereikt 

l iet lijiisle tc/ullaat \ an « Kunst na 
45 » is m i. dat de dogma's een flinke 
dreun gekiegen hebben : dat juist dat 
wat enkele jaien geleden als bepalend 
werd opgehemeld, nu lang zo bepalend 
niet blijkt te zijn. 

FOTO'S 
In de centiale zaal van de Akademie 

toont Maitien Coppens zijn foto-koUek-
tie « De wereld der Sinjoien », een selek
tie van ruim 100 foto's die gemaakt wer
den in opdracht van de Fotogravuie De 
Schutter die ze in het voorjaar '68 tot 
een luxe boek gebundeld (met begelei
dende teksten \ a n uw aiiikelschrijver 
n \ b ) op de maikt zal brengen. Het tot 
stand komen van deze foto's (dank zij 
een Emdhovenaar die zijn hai t aan Ant-
weipen verloor) is de werkelijkheid ge
worden bedoeling van de Zuidneder-
lancls Ontmoetingen, al was reeds het 
boek gepland voor er van deze ontmoe
tingen sprake was. 

Martien Coppens is in de wereld van 
de fotografie zeker geen onbekende 

meer. Tiental len fotoboeken van hem, 
\ooral het jongste met bindgedichten 
van Paul Snoek hebben hun weg naar 
een ruim publiek gevonden. 

Mait ien Coppens is een klassiek foto
graaf in de meest letteilijke zin van di t 
woord. Zijn foto's zijn nooit gezochte 
opnamen, wel scherpe observatiedoku-
menten die getuigen \^n een uiterste 
discipline en een meesterlijke vakkennis. 
Zij doen dan ook zelden spektakulair 
aan maar treffen door hun steeds rake 
t ipeiing en \ ei zorgde plastische struk-
tuur. 

M C \ W BRUGGEN. 

STAPHORST 
De naara Staphorst kwam een tijdje gele

den in het nieuws. De joeinalistieke sensa
tiezucht en de tendentieuze berichtgeving 
waren er oorzaak van, dat de naam van de
ze gemeente boven Zwolle, in de pio\incie 
0\eiijssel, een pejoratieve klank kieeg. 

Wanneer men een traditionele, agi ari
sche gemeenschap beschouwt vanuit de op
tiek van een aan tiadities ontgioeide, stede
lijke mens wiens sociale bindingen indivi-
dualistischer en materialistischer beklem
toond zijn, dan is die vizie noodzakelijk 
enigszins scheefgetrokken. 

In haar boek « Staphoist » heeft Margiii 
de Sablonière tegenover de legende de wer
kelijkheid geplaatst : een werkelijkheid die 
heel wat kleuiiger, ingewikkelder en gescha-
keerder is dan de zwart-wit-schildering Men 
heeft sommige gebruiken, sommige uitingen 
van volksoordeel bijvoorbeeld, voorgesteld 
als teken van achterlijkheid. Men heeft 
daaibij vooral gewezen op sommige exces
sen alsof niet in elke koUektivitcit, ook de 
meest-geëvolueerde, taboes en voorschriften 
vaak tot excessieve toepassingen aanleiding 
gaven. 

Het boek van Margrit de Sablonière 
schetst in een vijftal hoofdstukken het le
ven van deze doipsgemeenschap, zodat een 
afgeiond beeld ontstaat. Na een inleiding 
vvoidt een algemeen beeld gegeven van 
landschap en bevolking. Na een hoofdstuk 
over enkele staphoistse geschiedkundige 
feiten volgt een uiteenzetting over de woon-
kultuur : de aan het Saksische boerderijtype 
heimnerende bouwwijze, de binnenhuis-
architektuur, de versieringen van huis en 
meubels Een speciaal hoofdstuk wordt ge
wijd lan de kledeidracht. In een laatste 
hoofdstuk handelt schrijfster over het 
« Stapperse leven ». Een der voornaamste 
kenmeiken ervan is het saamhorigheidsge
voel, waarbij de kerk een sterk bindend 
element is. In dit hoofdstuk worden de ge-
biuiken, die soms aanleiding gaven tot sen
sationele artikels, onderzocht in hun histo
risch sociaal verband en in de specifieke 
doipse levenssfeer geplaatst. 

In een « besluit » vat schrijfster de gege
vens samen Ï de Staphorsters « hebben meer 
dan welke gemeenschap in Nederland ook 
een eigen kuituur niet alleen bewaard maar 
nog springlevend gehouden.. ». 

Hier is meer dan een zoigzaam bewaar
de maat niet meer in maatschappelijke di
mensies levende folklore : hier is nog een 
uiting van volkskultuui aanwezig, worte
lend in de traditie maar, zoals de schrijf
ster zegt, springlevend in het heden. 

Met een oprechte liefde voor deze volks-
kultuur heeft Margrit de Sablonière deze 
gemeenschap in al haar aspekten beschre
ven Het boek bevat daarenboven talrijke 
mooie illustiaties (foto's en tekeningen). 

Voor al wie belangstelling heeft voor on
ze volkskultuur een aanbevolen boekje! 

Op de boekenbeurs stelde onze redakteur Nic Van Btuggen verleden maandag 
Zijn nieuwsteboek «Matrakkeiisabbat« voor. In een volgend nuininer wijden we 

aan dit boek een bespreking. 

Mat gut de Snt)(y}ineie . < Staphoist t, 
75 blz., geïllustreerd, Wereldbiblwteek, Ten 
Eekhovelei 243, Deurne-Antwerpen. 

http://slena.it
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een essai over céliiie een essai over 
Dominique de Roux is de uitgever der « Cahiers de l'Herne », een reeks waarin 

teksten van en essais over befaamde moderne auteurs verschijnen. Zo versche

nen er reeds « cahiers » over Ezra Pound, J.L. Borges, Henri Michaux, alsmede 

twee cahiers gewijd aan het oeuvre van L.F. Celine : studies en teksten, zowel on

uitgegeven als minder bekend werk. 

De uitgever, Dominique de Roux, heeft nu onlangs een essai gepubliceerd bij de 

Editions Cristian Bourgeois, getiteld « La Mort de L.F. Céline ». 

De dood van Céline ging destijds zo
wat onopgemerkt en onvermeld voor
bij : de auteur van « Bagatelles pour 
un massacre » had bij onze naoorlogse 
pers en bij de persbureaux die het 
nieuws verdelen, geen goede naam. 

Men noemde Céline de grootste fran
se auteur sedert Proust, maar deze giote 
l^unstenaar stieif als een paiia, slechts 
al en toe bezocht door enkele vrienden, 
onder wie de pasgestorven Marcel Aymé. 
Enkele vrienden volgden, met zijn 
vrouw, de lijkwagen. De hele officiële li-
teiaire wereld hield zich afzijdig. 

Van alle franse auteurs uit de kolla 
boratie is hij het meest door het ostra 
cisme der overwinnaars getroffen ge
weest. De mens Céline bleef eenzaam, 
maar aan zijn werk kon men niet voor
bijgaan en de waarde ervan niet looche
nen. Hij schiep uit eigen innerlijke aan-
diang en niet uit spekulerende beieke-
ning een stijl, waarbij vergeleken al wat 
nu als « modern » doorgaat slechts een 
flets en zoutloos epigonisme lijkt En 
dat in i<).'?2, meer clan dertig jaai gele
den ' Sommige lotgenoten uit de kolla 
boratie schoten er het leven bij in, zo
als Brasillach die gefu/iljeerd werd en 
Drieu La Roebelle, die zelfmoord pleeg 
de. Anderen werden later gerehabili 
teerd en zelfs tot de Académie foes;ela 
ten, als Montherlant en Massis Het lot 
dat Céline beschoren werd, was minder 
tragisch ot roemvol. Na uit Duitsland 
naar Denemarken gevlucht te zijn,werd 
hij ei gevangen genomen na een artikel 
in een kommunistische krant Daarop 
volgden twee jaar gevangenis, daarna 
bewaakte verblijfplaats, waarbij zijn 
bankkonto als « betalingsmiddel » voor 
de deense staat moest dienen, daarna 
terugkeer naar Frankrijk en een terug 
gelrokken leven als armendokter. 

.Men heeft Céline van uit de meest 
verscheiden op\at t ingen trachten te be
nadelen. 

Toen (i Voyage au bout de la Nui t D 
verscheen in 1932, meenden de kommu-
nisten er een aanklacht tegen de burger
lijke maatschappij in te zien. Aragon 
vertaalde het boek in het Russisch, Sta
lin las het, Céline werd uitgenodigd voor 
een reis in de Sovjetunie en schreef na 
zijn terugkeer « Mea Culpa », een voor 
de Sovjetunie vernietigend relaas over 
zijn bevindingen. 

Zijn anti-semitisch pamflet « Bagatel
les pour un massacre » bezorgde hem de 
naam een fascist te zijn. In feite was de
ze woordgeweldige, onortodoxe tegen
hanger van Léon Bloy niet gebonden 
aan ideologieën. Célines werk bleek on
mogelijk te rangschikken bij de — 
links-geheten — aanklachtliteratuur. 
(1 A.ktieve verontwaaidiging is verbon
den met hoop », zei Trotzki in verband 
met Célines eerste boek waaruit alleen 
maar de wanhoop sprak en het pessi
misme. Van verscheidene zijden werd 
getracht Célines wcik te l)€naderen, te 
duiden. J u i g Federspiel noemde de haat 
Célines grote drijfveer en Bernanos zei 
« God heeft hem op de weield geplaatst 
om te krakelen ». 

Dominique de Roux heeft in zijn es
sai geen biogiafie willen ge\en van Cé
line en toch wordt het biografische aan
geduid, hoewel fragmentair. Hij heeft 
een gedetailleerde analyse van elk weik 
noch van de specifieke stijl willen ge\en 

en toch wordt er over die werken en die 
stijl gesproken. Maar de kern van dit 
essai, dat wat het eigen-aardigheid en 
originaliteit verleent, is in de eerste 
plaats een beklemtonen van de letter
kundige Céline door de letterkundige de 
Roux. Zoals bij Céline het geval is, na
melijk dat politiek, ideologie, aktuali-
teit, logika overheerst worden door de 
literatuur, zo is het ook bij de Roux in 
zijn essai, dat evenmin sistematische ĉ f 
logische indeling (altans uiterlijk, inner
lijk is er een zuiver evenwicht) vertoont. 

En hier wordt reeds één grote aandui
ding gegeven van Célines drijfveer : 
« Schrijven is niet aan Zen doen, maar 
andere mensen mét zich redden ». Want 
Célines drijfveer was geen haat, of toch 
niet overheersend. Het was inzicht in de 
kern der dingen, achter de werkelijk
heid. Gide formuleerde dit, wanneer hij 
zei dat Céline niet de realiteit schilder
de, maar de hallunicaties die deze reali
teit opriep. Dat is de « l i teratuur » 
waarvan sprake : de sluier wegrukken 
om het hallucinante te doen zien da t 
achter de bittere werkelijkheid ligt; de 
bedreiging te doen zien die achter de 
burgerlijke zelfgenoegzaamheid ligt. 

Céline kende deze bedreigingen en 
zijn bitterheid tegen de maatschappij 
was geen asociaal egoisme, maar een 
wrange, wanhopige teleuistelhng om de 
domheid der massa's. 

He t is ontgoocheling die vaak spreekt 
uit zijn wrede persiflages, uit zijn gena
deloze kritiek. Maar ontgoocheling ver

onderstelt een hoop en een liefde, en 
wie dieper bij Céline zoekt, wéét ze : 
de hartstochtelijke haat-liefde tot Eu-. 
ropa, de europese beschaving. 

« Sa tragédie : son immense tristesse 
et sa peur », zegt Dominique de Roux . 

Céline heeft getracht, de oorzaak van 
deze droefheid en deze angst aan te tas
ten. Tegen haar was zijn haat gericht, 
niet tegen mensen of maatschappelijke 
ordening of ideologieën zelf. Wat kon 
hij er tegen doen ? De Roux citeert het 
woord van Ernest Hello : « Het woord 
is een daad, daarom tracht ik te spre
ken ». 

Dominique de Roux : « La Mort de 
Céline », uitgever : Christian Bourgeois, 
Parijs. 15 FF. 

FONOPLATEN -

RUBRIEK 
INTEKENAKTIE 1967-68 
PHILIPS 

Zoals de Deutsche Grammophon-
gesellschaft lanceert ook Philips zijn 
jaarlijkse intekenaktie, waarbij men 
zich splinternieuwe stereo-langspeel-
platei in aanlokkelijke cassetten -.net 
geïllustreerde brochuren tegen aan
zienlijk verminderde prijzen kan aan
schaffen. 

Een iX>nge maal vestigden we de 
aandacht van de muziekliefhebbers op 
de aktie van DGG. Tans willen we 
in detail ingaan op de vier cassetten 
die door Philips worden uitgegeven, 
en waarop men zich tot 31 januari 
1968 kan inschrijven bij elke platen
handelaar (die u ook de folders kan 
bezoigen). 

I. ARCANGELO CORELU : 
12 CONCERTl GROSSI 

(3 platen tegen de prijs van 750 fr. 
in plaats van 1.065 fr.) 

Coielh's leven (1653-1713) speelde 
zich af tussen lltologna en Rome. Bo
logna, waar hij reeds op 17-jarige leef
tijd lid weid van de beiioemde « Aca-
demia Filarmonica », heeft een diep 
merkteken gelalen bij deze kompo-
nist, zodat hij op latere leeftijd nog 
achter zijn naam scheef : « detto il 
Bolognese >. Maar het is in het Ro

me van die tijd, met ztjn palenen en 
mecenassen, met zijn hofhoudingen 
van de paus en van Kristina van Zwe
den, dat Corelli de hoogste roem ken
de. Daar verschenen o.m. zijn opus 4 
(12 kamer-trfosonalen) en 5 (12 
vioolsonatenj. Opus 6, dat pas na 
zijn dood in Amsterdam voor de eer
ste maal werd uitgegeven, omvat 
eveneens een reeks van 12 werken 
Het zijn stuk voor stuk juweeltjes van 
de koncerlerende muziek, die door 
Corelli naar struktuur en inhoud een 
hoogstaande ontwikkeling kende. 

Men mag wel bedenken, dat een 
(X>ncerto geen twee tegen mekaar spe
lende groepen (of een groep met een 
solist, zoals het later gebeurde), maar 
samenspelen betekende. En wel van 
het canceltino (hier 2 violen, 1 cello 
en een klavecimbel) m het concerto 
grosso, waarbij dan o.m. een orgel en 
voor de laatste 4 nummers een twee
de klavecimbel optraden. 

Het bei\>emdste stuk is hel nummer 
8 : het « concerto grosso fatto per 
una nolle di natale » of keistkoncert 
in g klein. 

'et IS echter een goede zaak, deze 
12 concerti samen uit te geven en zo 
met alleen een muziekhistorisch mo
nument, maar ook een prachtig ge 
heel van de mooiste barokmuziek, ten 
gehore gebracht op onvergetelijke 
wijze door het befaamde ensemble 
« / musici ». 

2. ARTHUR GRUMIAUX : 

ZEVEN VIOOLCONCERT! 

(4 platen tegen de prijs van 1.000 
fr. in plaats van 1.420 fr.) 

Reeds bij een vorige gelegenheid 
stelden w& u Grumiaux voor als een 

der allerbeste violisten van onze tijd 
die wij persoonlijk om zijn gevoelig 
en volmaakt spel nog boven Oistrakh 
stellen. 

Het is dan ook met voldoening dat 
wij u deze cassette prezenteren, waar 
alle facetten van de feilhze techniek 
van Grumiaux tot hun recht komen 
in een afwisselende reeks opnamen 
van grandioze vioolkoncerten. 

Afwisselend inderdaad : van Bach 
tot Vieuxtemps, via Tsjaikovsk) 
Mendelssohn, Brahms, Beethoven en 
Lalo. Het is onbegonnen werk hiei 
een bespreking te wijden aan deze xo 
verschillende kompozities. De bijge 
voegde biX)chuur geeft een overzicht 
niet alleen van de concerto's die door 
Grumiaux worden gespeeld (dooi 
verschillende orkesten begeleid) 
maar ook van de geschiedenis der 
viool (aanvankelijk geminacht als 
een speeltuig van rondreizende ker
misgasten) en van het vioolconcerto, 
waai bij de p)\>blemen met de sonate
vorm en de cadenza worden bespro
ken. 

Waar de concerto's van Bach en de 
grote romantiekers overbekend zijn, 
willen we toch enkele wooïden zeg-
gen over de virtuoos en komponist 
Hem i Vieuxtemps (1820-1881) die in 
Verviers werd geboren. Zonder veel 
pretenties bezit het 5de vArolconcerto 
in a klein de zeer goede kiaaliteiten 
van een evemuichtig uitgebouwd 
werk, dat een virtuoos de gelegenheid 
biedt zich uit te leven m elke der 
drie bewegingen. 

De twee overige cassetten bespre
ken we volgende maal. 

STEF. 
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Boottocht op de reien in een herfstig Brugge : romantiscli ais het afscheid aan 
een mooie zomer. 

me van die tijd, met zijn paleizen en 
mecenassen, met zijn hofhoudingen 
van de paus en van Kristina van Zwe
den, dat Corelli de hoogste roem ken
de. Daar verschenen o.m. zijn opus 4 
(12 kamer-trfosonaten) en 5 (12 
vioolsonaten). Opus 6, dat pas na 
zijn dood in Amsterdam voor de eer
ste maal werd uitgegeven, omvat 
eveneens een reeks van 12 werken 
Het zijn stuk voor stuk juweeltjes van 
de koncer lerende muziek, die door 
Corelli naar struktuur en inhoud een 
hoogstaande ontwikkeling kende. 

Men mag wel bedenken, dat een 
(Xrncerto geen twee tegen mekaar spe
lende groepen (of een groep met een 
solist, zoals het later gebeurde), maar 
samenspelen betekende. En wel van 
het concertino (hier 2 violen, 1 cello 
en een klavecimbel) m het concerto 
grosso, waarbij dan o.m. een orgel en 
voor de laatste 4 nummers een twee
de klavecimbel optraden. 

Het bei\>emdste stuk is het nummer 
8 : het « concerto grosso fatto per 
una notie di natale » of kerstkoncert 
in g klein. 

'et IS echter een goede zaak, deze 
12 concerti samen uit te geven en zo 
met alleen een muziekhistorisch mo
nument, maar ook een prachtig ge 
heel van de mooiste barokmuziek, ten 
gehore gebracht op onvergetelijke 
wijze door het befaamde ensemble 
« / musici ». 

2. ARTHUR GRUMIAUX : 

ZEVEN VIOOLCONCERT! 

(4 platen tegen de prijs van 1.000 
fr. in plaats van 1.420 fr.) 

Reeds bij een vorige gelegenheid 
stelden w& u Grumiaux voor als een 

der allerbeste violisten van onze tijd 
die wij persoonlijk om zijn gevoelig 
en volmaakt spel nog boven Oistrakh 
stellen. 

Het is dan ook met voldoening dat 
wij u deze cassette prezenteren, waar 
alle facetten van de feilhze techniek 
van Grumiaux tot hun recht komen 
in een afwisselende reeks opnamen 
van grandioze vioolkoncerten. 

Afwisselend inderdaad : van Bach 
tot Vieuxtemps, via Tsjaikovsk) 
Mendelssohn, Brahms, Beethoven en 
Lalo. Het is onbegonnen werk hier 
een bespreking te wijden aan deze xo 
verschillende kompozities. De bijge 
voegde brtrchuur geeft een overzicht 
niet alleen van de concerto's die door 
Grumiaux worden gespeeld (door 
verschillende orkesten begeleid) 
maar ook van de geschiedenis der 
viool (aanvankelijk geminacht als 
een speeltuig van rondreizende ker
misgasten) en van het vioolconcerto, 
waar bij de p)\>blemen met de sonate
vorm en de cadenza worden bespro
ken. 

Waar de concerto's van Bach en de 
grote romantiekers overbekend zijn, 
willen we toch enkele wooïden zeg
gen over de virtuoos en komponist 
Hem i Vieuxtemps (1820-1881) die in 
Verviers werd geboren. Zonder veel 
pretenties bezit het 5de vArolconcerto 
in a klein de zeer goede kiaaliteiten 
van een evemuichtig uitgebouwd 
werk, dat een virtuoos de gelegenheid 
biedt zich uit te leven m elke der 
drie bewegingen. 

De twee overige cassetten bespre
ken we volgende maal. 

STEF. 
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Waiuies Va,i de Velde in « Tingeltangel ». Bnissel hedeilands 
vrijdag n iiovembei. 

DE HAN VAN HET WESTEN 
Met « Man of the West » van 

Anthony Mann komen de we&t-
ern-Uefhebbers in 't algemeen 
en de Garry Cooper-fans in het 
bijzonder weer eens aan hun 
trekken. Het verhaal, dat zich 
omstreeks 1874 afspeelt in het 
Oosten van Arizona, is op het 
getrouwe stramien geweven. 
Link Jones, een tot beter in
zicht gekomen bandiet, gaat 
met 6.000 dollar op zak in de 
nabijgelegen stad op zoek naar 
een onderwijzeres voor de 
dorpsschool. In de trein maakt 
hij kennis met Sam Beasley, 
een valsspeler, en Billie Ellis, 
een knap saloonzangeresje. 
Vanzell sprekend wordt de 
trein aangevallen, toevall 
door de bende waar Link vrc 
ger mee « samenwerkte ». O 
zijn eigen leven en dat van B 1 
lie te beschermen, moet Lii Iv 
een verkenning uitvoeren i 
een bank die ze zullen overval
len. En daarbij begint dan de 
definitieve en traditionele afre
kening ... (Maandag 13 novem
ber - 20u25 - Brussel Ned.). 

HET BEVEL 

Als Oostenrijkse bijdrage tot 
het Grootste Teater ter wereld 
schreef Fritz Hochwalder in 
opdracht van de Eurovizie 't te-
leviziespel Der Befehl. Het ver
haal speelt zich af in 1966, er
gens in Oostenrijk. Een Neder
lander verzoekt de weense po
litie de moordenaar van zijn 
dochter, die in 1942 tijdens de 
razzia in de amsterdamse 
Prinsengracht werd geduwd, 
op te sporen. Noch haat, noch 
•weerwraak bezielen de vader : 
hij wil enkel de man zien die 
tot een dergelijke daad in staat 
was. Een weense politie-inspek-
teur voert de opdracht nauw
gezet uit, maar ontdekt verbij
sterd dat hijzelf de gezochte 
moordenaar is. Op bevel van 
zijn overste heeft hij destijds 
het voorval vergeten maar 
wordt nu, na meer dan twintig 
jaren, met de verschrikkelijke 
werkelijkheid gekonfronteerd. 
Ten prooi aan een zware gewe-
tenskrizis verdrinkt hij zich in 
de Donau. In dit sterk psicho-
logisch stuk stelt Hochwalder 

een onderzoek in naar de die
pere betekenis van het begrip 
schuld, en werpt tevens de 
vraag op in hoeverre iemand 
zich kan verschuilen achter de 
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verontschuldiging dat hij een 
bevel uitvoert. (Vrijdag 17 no
vember - 21u05 - Brussel Ned.). 

DE MOORDENAAR 

WORDT VERWACHT 
« The Hitch Hike Murderer», 

zoals de oorspronkelijk titel 
luidt, is een kort televiziespel 
van Joseph Cochran, een erva
ren amenkaanse script-writer. 
Van het verhaal van deze thril
ler kunnen we u alleen maar 
de aanloop vertellen. Een han
delsreiziger neemt een lifter 
mee. Dat doet hij anders nooit, 
maar deze man komt hem be
kend voor. Pas tijdens de rit 
herkent hij hem. Hij is een 
moordenaar die al liftend met 
handelsreizigers zijn slachtof
fers kiest. Hij praat met ze, 
vindt uit wanneer hun vrou
wen alleen thuis zijn en slaat 
dan zijn sbg. Dat weet de han
delsreiziger en toch geeft hij 
de moordenaar een adres ... 

De vertaling is van Willy 
Courtaux, de muzikale omlij
sting van Nest Baeckelmans. 
Jos Van Schoor filmde, de re
gie berust op Raf Reymen. Ver
tolkers zijn Alex Wilequet, An 
dré Depauw, Dora Van der 
Groen, Roger De Paepe, Cary 
Fontyn en Frangois Bernard. 
(Zondag 12 november - 21u30 -
Brussel Ned.). 
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DE VERBEELDING 

Muriel Spark is een belang
rijke figuur in de hedendaagse 
angelsaksische literatuur : als 
sekretaresse van de Poetry en 
hoofdredaktrice van de The 
Poetry Review, leverde zij be
langrijke kritische en essayis
tische bijdragen, maar publi
ceerde daarnaast ook eigen po
ëtisch werk en schreef reeds 
vaker voor radio en televizie. 
De verbeelding — oorspronke
lijk The Interview — is een 
moeilijk en zeer ongewoon 
stuk : een oude adellijke dame 
heeft zich teruggetrokken uit 
de realiteit en leeft in de we
reld van haar jeugd. Op zich 
zelf is dit niet zo vreemd, wa
re het niet dat zij daarbij eqjv 
ter poogt ook haar omgeving 
binnen die wensdromen te hou
den en de gedragingen van 
haar naastbestaanden te beïn
vloeden : haar neef, die zich in 
deze situatie onbehaaglijk 
voelt en zich van haar wil los
maken, diens verloofde, tevens 
haar sekretaresse, en een ge
zelschapsdame. Tijdens het 
stuk wachten de vrouwen op 
de neef; pas op het einde daagt 
hij op, hierbij niet helemaal 
beantwoordend aan de ijle 
wensdromen van de oude da
me. De grens tussen droom en 
werkelijkheid wordt echter 
niet duidelijk afgebakend en 
over het geheel hangt een 
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vreemde persiflerende sfeer. 
In de hoofdrollen ziet u Cara 
Van Wersch , Hilde Sacré en 
Erik Maes. Regie : Dom De 
Gruyter. (Dinsdag 14 novem
ber - 21u - Brussel Ned.). 

TINGEL-TAI^GEL 
Het klcinkunstprogramma 

van deze weck richt de schijn
werpers op de antwerpse troe-
badoer Wannes Van De Velde, 
In zijn geboortestad is hij 
kunstschilder — zijn eigenlijk 
beroep — wat hem echter zo 
wat tien jaar geleden niet be
lette zich in oude volksliedjes 
te gaan verdiepen en ze in een 
originele, eigentijdse versie 
ook zelf te vertolken. Wannes 
doet dat in het dialekt, de 
volkstaal bij uitstek, en vaak 
met begeleiding van oude in
strumenten die hij zelf maakt. 
Soms klinkt naast zijn stem 
ook die van Annie Van Brug
gen, vrouw van de dichter Nic 
Van Bruggen. De vaste akkor-
deonist van Wannes is Ber
nard Van Lent en af en toe 
doet hij ook beroep op een 
fluitspeler en een violist. (Vrij
dag 17 november - 20u25 - Brus
sel Ned.). 

Op de Vlaamse TV 
Z A T E R D A G 
14 15 • Toptoe te Edinburgh — 16 00 : 
"o iksunivers i tet t — 18 55 • Zandmanne-

e — 19 00 : L t cea t , kathoi iek-gods-
lenstige ui tzending — 19 30 S O S -
onger — 19 35 . De vogeltrek — 
9 55 : Hier spreekt men Nederlands — 
D 00 : TV-nieuws — 20 25 : S O S -
;onger — 20 30 Het heeft geen noam 
- 21 50 : SOS-Honge r — 21 55 • Echo 
- 22 25 : S O S -Honger — 22 30 : De 
Tkreukboren 48e of l : Onderdruk — 
3 20 . S O S - H o n g e r — 23 25 : TV-
teuws 

Z O N D A G 
1 00 : Israelit isch-qodsdienstige u i t zen-
ing — 14 00 De zoon von de Sohara 
te o f l ) — 14 15 • Midos Ons nieuw 
/ - feu i l le ton — 14 45 : Muziek voor 
)nge mensen — 15 35 : Binnen en bu i -
^n Gevarieerd programma met sport en 
musement — 17 15 : De Filosoof van 
lagem — 18 30 . Klein, klein k leuter t je 

— 18 50 : Vriendschap — 19 05 : Avon
turen onder zee Se of l : Wedloop met de 
t i i d — 19 55 ; Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 15 : Spor^weekend — 
20 40 : U i t r re t Kolmka — 21 30 : 
De moordenaar wordt vetwacht, eenakter 
door Joseph Cochran — 22 10 : Har lem 
z ingt — 22 ^5 ; 1 V-nieuws 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 : Zand -
mannet|e — 19 00 : Hobo, de kleine 
zwerver 20e af l Oude glorie — 19 25 : 
Vergrootglas op de postzegel — 19 40 ! 
Openbaar kunstbezi t « Rood » van Gas
t o n Bertrond (1910) — 19 52 • Mede
delingen - De Weerman — 20 00 . TV-
nteuws — 20 25 : Speelfilm * De man 
van het Westen Western \/an Anthony 
Mann met Gorv Cooper en Lee J Cobb 
— 22 00 : Gastprogrammo De Liberale 
gedachte en actie — 22 30 . TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zandmannet je — 
1 9 0 0 : Tienerklanken — 19 35 : Kwar t -
t e f i e — 19 52 : Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 : Jonger dan |e denkt — 
21 00 . D e verbeelding TV-spel van M u 
riel Spark — 21 45 : Vergeet niet ta 
lozen — 22.20 : TV-nteuws 

W O E N S D A G 
17 00 : Televisum — 18 00 • Schooltele
visie — 18 55 • Zondmonnet ie — 19 00 : 
Jeugd zorïder grenzen — 19 15 : Hor i 
zon — 19 52 • Mededelingen - t)e Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De 
Dick ^an Dyke-show 42e af l De g rap
penmaker — 20 50 Anotomie vun Bel-
Q'e : De havens Deel 1 * Antwerpen en 
de Schelöe — 21 55 Ir» de spiegel von 
de kunst ode en laatste o f l : De torens 
vun ae i t . i t e — 22 25 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannel ie — 19 00 : Zorro 10e of l : 
Gc ic iab geheime opdrocht — 59 25 ! 
T icno i^ 'onken — 19 52 : Mededelingen • 
Hier spi^ockt men Nederlands — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 • Sherlock Holmes 
Eo'stc ^i\ : De geheimzinnige verdwi i -
n ing — 21 ' 5 : Debat — 22 05 : Pre-
mie-e — 22 35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 

« De mooi denaar wordt verwacht » eenakter door J. Cochran. Brussel Nedet lands londag 12 
november. 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zandmorwietie — 
19 üO : Filmmuseum van de schaterlach. 
Een ongelukskind, met Snub Pollord —• 
19 fO : De v^eield is k le in. De Turkomon-
nen — 19 35 : Zoekl icht — 19 52 : M e 
dedelingen. - De Weermon — 20 00 ; 
TV-nicuws — 20 25 : Komt die wi l t hoo-
ron gy broeve lie Kfeinkunstprogramma 
— 21 05 : Het bevel. Spel door Fr i tz 
Hochwalder In de internot ionole reeks 
( H«t grootste theoter t«r wereUJ » - ^ 
23 IS : TV-ni«uw*. 
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0E GOAL 

Zondag is er bij de Charel — 
en waarschijnlijlc in alle bier-
winkels van ons op dat gebied 
gezegend vaderland — tot een 
stuk in de nacht gezeverd over 
het feit of de kopbal van Roger 
Claessen, tijdens de wedstrijd 
Standard-Anderlecht (0-0), al 
dan niet over de doellijn was 
gegaan. Of Anderlecht, anders 
gezegd, weer eens een punt ka-
doo had gekregen van de arbi
ter. Daar is — helaas — nogal 
een stukske meer over geraasd 
dan over de schitterende beto
ging te Antwerpen. 

We zijn met twijfel moeten 
gaan slapen, voor zover we na
tuurlijk met dergelijke proble
men in de kop een oog konden 
toedoen. 

En vanavond, maandag, is 
klaarheid in de zaak gekomen. 
De waalse T.V. (de vlaamse 
ook ?) heeft namelijk een fo
to getoond, waarop duidelijk 
merkbaar was dat de bal met 
zijn hele hebben en houden de
gelijk over de doellijn was, en 
waarop ook duidelijk merk
baar was dat de goed geplaat
ste lijnrechter dat had moeten 
zien. Als een stielman zoiets 
nog niet ziet... 

Zodat dus inderdaad Ander
lecht 'n puntje kadoo kreeg — 
hebben we al meer meege
maakt — en eigenlijk de lei
ding in de kompetitie zou moe
ten delen met Beveren eri Stan
dard. 

Voor de lezers die niets van 
sport afweten en dit tocji le
zen — er schijnen er zo een 
paar te zijn — : aan die uitslag 
wordt niets gewijzigd. De arbi
ter heeft geen goal gezien, er 
was er dus geen. Alle foto's 
van de T.V. ten spijt 1 

KONCENTRATIE (KAMPEN) 

Het is tegenwoordig zo een 
beetje de mode de sporthelden 
vóór elke belangrijke wed
strijd een paar dagen onder te 
brengen in een afgelegen hotel, 
waar ze zich rustig kunnen 
koncentreren op de komende 
gebeurtenissen, en zich dege
lijk mentaal en fizisch voorbe
reiden. Wij vinden al die sta
ges, afzonderingen en kampen 
een beetje overdreven, een 
beetje belachelijk zelfs. 

Al die sportmannen zijn 
praktisch beroepsmensen. Is 
men zo bang dat zij zich 's za-
terdagsavonds een stuk in de 
kraag zouden gaan drinken ? 
Of zoals één van onze vrienden 
's zaterdags al hun « valies » 
meepakken, om geen nutteloze 
verplaatsingen te moeten doen 
's zondags ? 

Is die koncentratie zo nodig, 
dat men zich daarvoor twee, 
drie dagen moet zitten verve
len in een of ander hotel, hoe 
luksueuzer hoe triestiger ? 
Wij denken in ieder geval dat 
veel sportlui liever de zaterdag
avond bij vrouw en kinderen 
blijven dan wreed gekoncen-
treerd maar wreed gehambe-
teerd ergens afgezonderd te 
zitten. 

Of is het zo dat al die kon
centratie en afzondering in 
« koncentratiekampen » eerder 
een stukske van de show uit
maken en paeer bestemd vqor 
de « sportliefhebbers » dan 
voor de beoefenaars ? 

SCHULD EN BOETE 
Naar het schijnt heeft de 

rechtbank weer een renner 
veroordeeld wegens dopings-
praktijken op voorschrift van 

« den doktoor ». En naar het 
verder schijnt heeft de recht
bank dan ook maar de dokter 
veroordeeld. 

De renner kreeg 2000 ballen 
boete en twee jaar koersver
bod. Einde Van zijn sportloop-
baan waarschijnlijk. 

De dokter kreeg dezelfde 
boete maar die mag nog koer
sen. Bij manier van spreken 
dan. 
Wij denken dat hier weer een 

serieus precedent geschapen 
werd : de veroordeling van de 
arts. 

Het is al zeer moeilijk de 
grens te trekken tussen een 
produkt als dopingsmiddel en 
hetzelfde produkt als genees
middel, omdat eenzelfde pro
dukt zowel het ene als het an
dere kan zijn, al naar het ge
val. De rechtbank zou er dan 
toch in geslaagd zijn die grens 
te trekken. 

Wij denken dat de dokters 
in de toekomst niet erg ge
neigd zullen zijn veel langs die 
limiet te evolueren, en dat de 
renners langs die kant ook niet 
gemakkelijk aan spul zullen 
komen. 

Wij gaan het hier niet doen, 
maar wie even nadenkt kan 
zich onmiddellijk een reeks 
vragen stellen, die zich uitbrei
den op het terrein van de 
sport, van de rechtspraak en 
van de plichtenleer van de arts. 

In ieder geval kunnen ze bij
dragen tot de uitroeiing van 
de dopingspraktijken, - en is 
het dus wenselijk dat de be
trokkenen ze ̂ stellen ... en be
antwoorden. 

EERST OOMPJE 
Verschillende vrienden — en 

ook Luc Varenne, maar die 

mogen we niet tot onze vrien
den rekenen — wezen er op 
dat Pol van Himst niet kon 
spelen tegen Frankrijk, becau
se zwaar gekwetst — volgens 
de gazetten dan toch — maar 
dat hij drie dagen nadien al 
hersteld was en speeelde tegen 
Munchen. En ze willen daar
mee zo lozekens insinueren 
dat Pol wel had kunnen spelen 
tegen Frankrijk, en dat onze 
jongens in dat geval misschien 
hadden kunnen winnen en ver
der « strijden » voor de euro
pese beker. 

Hewel, wij weten dat ook 
niet. Misschien had Pol inder
daad kunnen spelen, en mocht 
of wilde hij niet. En dan ? 

In de plaats van Anderlecht 
en Van Himst zelf, zouden wij 
hetzelfde gedaan hebben, den

ken wij. 
Helemaal hersteld was hij 

zeker niet. Moest hij dan het 
gevaar lopen — in een wed
strijd waarin hij niet mocht 
vervangen worden — écht 
zwaar gekwetst te worden ? 

Zijn benen vertegenwoordi
gen voor Van Himst een gewel
dig kapitaal en van Himst zelf 
voor Anderlecht misschien nog 
een groter. Kan men nu ver
wachten dat men dat zo maar 
lichtvaardig op het spel zet ? 

Als straffe Belg zal men mis
schien aanvoeren dat de eer 
van zijn land geen klein bier is, 
maar er zijn nu eenmaal vol
doende tekenen aan de klassie
ke wand te bespeuren, dat de 
grote klubs en de grote vedet
ten het niet zo zien. Doe er 
maar wat aan. 

Kealoenda wierp tijdens de wedstrijd Standard-Anderlecht al 
zijn (kongotees) gewicht in de weegschaal om Semmeling van de 
bal te houden. De kleine Léon maakte dan ook herhaaldelijk ken

nis met de grasmat. 

ONTGOOCHELING 
Op een avond dat we weer al de 

tijd van de wereld hadden, vertel
de een van de vrienden, die er
gens iets te maken heeft met de 
kontrole over verblijfsvergunnin
gen, dat er vreselijke momenten 
voorkomen in 'n mensenleven. Zo 
was hij eens voor een of ander 
onderzoek in een «etablissement» 
nabij het noordstation, als daar 
plots de deur openging. Hij hoor
de de « serveuse » iets kirren als 
« Moe Jeanke chérieke, woe hed-
de naa zoe lank gezeite ? ». Hij 
keek op en wie stond daar ? Zijn 
gebuur. Die was eens rap binnen 
gesprongen om naar de « cour » 
te gaan. Zei hij. 

« Hewel », zei de Charel, « ik 
heb onlangs ook zo iets meege
maakt. Ik rij met mijn vrouwvolk 
zo wat rond, en we komen door 
M. Er is daar koers. Voor vrou-
vjcn. Ik zal zeggen lijk het is, ik 
had dat ook wel eens willen zien, 
Tnaar met vrouw en dochter er
bij... Enfin, we rijden door, en 
best ook, want aan de aankomst-
itjri z'c ik er daar ene staan gapen 
die ik heel goed ken en gijlie 
ook ". 

Schoot de Felix daar ineens in 
een hoestbui, dat we dachten : 
die blijft erin Maar hij kon ge
red vKirden. 

« Zeveraar », zei hij rood van 
kwaadheid tot de Charel, « moet 
ge dat nu zeggen ». Er volgde een 
geweldige diskussie, waaruit uit
eindelijk bleek dat de Charel niet 
de Felix, maar iemand anders ge
zien had. Zou hij dat nu anders 
zeggen, van zo ne klant ? Maar 
wij wisten toch dat de Felix naar 
vrouwenkoersen gaat kijken. En 
in het deftig dorp waarin wij le
ven, past het niet — zeker niet 
voor een getrouwde lap — naar 
dergelijke spektakels te gaan. Er 
werd dus van de Felix enige ek-
splikatie verwacht. 

« 't Was zondag en goed weer. 
Vrouw en kinderen aan zee. Wat 
doet ge, man alleen ? Heel de dag 
aan de toog hangen en ziek zijn 
van dat smerig bier ? » (Dat was 
voor de Charel). « Ge pakt uw wa
gentje en ge rijdt eens uit. Ge 
komt, net lijk de Charel, door M., 
ge ziet dat er daar koers is en ge 
blijft eens kijken terwijl de 
schijnheiligen naar huis rijden ». 
(De Charel had maar moeten 
zwijgen). 

Als iedereen zo wat zijn kom-
mentaar gegeven had, was er 
toch ene, een geïnteresseerde wel
licht, die vroeg : en was 't schoon? 

« Ik zou moeten zeggen », zei 
de Felix, « ga zelf zien. Maar ik 

zal u zeggen : ga niet, want 't is 
geld verloren. 

Ge denkt nu, gelijk ik, dat daar 
wel wat te zien moet zijn. Al dat 
jong vrouwvolk, kloek en gezond, 
slank en lenig, met lange bruine 
benen uit een kort blank broekje, 
poezelige blote armen uit een 
mouwloos truitje, spannend rond 
een boezem waarvan Praxiteles 
enig benul moet gehad hebben 
toen hij zijn Venus hakte, en een 
frisse snoet in een krans kastan
jebruin haar onder een schalks 
wit petje. Een lust voor het oog, 
een riem onder het hdrt, een 
troost voor jaren. Vooral omdat 
ge dat alles ziet in een verrukke
lijk harmonisch perpetuum mobi
le van elegante bewegingen en 
sierlijke gebaren. Hewel, vergeet 
dat maar. 

Ge hadt moeten zien hoe ze 
daar voorbij kwanten. 

Dat had meer weg van balen op 
een velo dan van meisjes. Zij hin
gen over die fietsen gekromd, 
lijk een dokwerker die nog zat, 
's morgens heel vroeg tegen zijn 
goesting en tegen een straffe 
wind in naar « den basseng » 
moet. Zij hadden voor te begin
nen een helm op hun kop, die ze 
bij « den troep » nog affrontelijk 
zouden vinden. Hun gezicht was 
helemaal zwart, met vegen van 
het zweet. Ze droegen scheve ve-
losloefen en van die halflange 
koereursbroeken, waar hun benen 
dik belegd met spierballen en for-
sige pezen bonkig uitpuilden, vier 

vingers boven hun voetballers
knieën. Boven waren ze verpakt 
in een soort vormeloos kamizool, 
opgetuigd met grote letters en 
zakken, waarin ze precies een ho
ge rug hadden en het « karruur » 
van 'n gewichtheffer, maar zeker 
van geen vrouw, laat staan een 
Venus. Zo boenkten zij lompweg 
over die kasseien, sleurend aan 
hun stuur en stoempend op de 
pedalen met fors geweld. Eigen
lijk nog een geluk dat ge niet 
kondt zien dat 't vrouwen waren. 
En als ge ze dan na de aankomst 
over de straat zaagt scharrelen 
met de voeten ver uiteen, op 
stramme benen, met wankelende, 
scheve passen lijk een zatterik, 
terwijl ze dronken tdt een grote 
fles en op de stenen « speekten » 
en hun neus sneutten met hun 
vingers, hawel, mergi zulle. En 
pertang, ik heb er dan nadien een 
paar gezien, als ze terug aange
kleed waren om naar huis te gaan, 
als ze weer vrouw waren en dan 
waren het verdekke pronte meis-
kens. Pronte. Maar tijdens de 
koers, bah ». 

Het was duidelijk. We hadden 
hier te doen met een diep ont
goocheld mens. Meer, met een ge-
degouteerde. Iemand die geschokt 
was in zijn estetische gevoelens. 
Die zijn gevoelens in het vrouwe
lijk schoon verloren had. Wij 
voelden het scherp aan. Dat was 
erg. Bijna zo erg als die vrouwen-
koersen. 



SPORTA n 
Niet verwarren met Sport 67, 

hé jongens. 
Sporta is het werk dat zich 

inzet ter bescherming van de 
mens in (en dikwijls tegen) de 
sport. En die vereniging heeft 
verleden zaterdag haar dertig
jarig bestaan gevierd met een 
merkwaardig kongres. Dat gij 
er in een bepaalde sportpers 
niets over gelezen hebt, moet u 
niet verwonderen. De mannen 
van Sporta hadden er niet aan 
gedacht een velo of een koe-
reur ter aanbidding voor te leg
gen, of een nieuwe vedette te 
lanceren met medewerking van 
bieren Z en « ons blad ». 

In de voorbije dertig jaar 
heeft de vereniging enorm veel 
goeds gedaan, in alle stilte. En 
dat schijnt nog maar een be
gin te zijn, want het program
ma dat zaterdag werd voorge
legd, zal de sportmedewerkers 
nog lange jaren « aan de wag
gel » houden. 

In een van de volgende num
mers komen wij op het schit
terende werk terug. We willen 
echter van de gelegenheid ge
bruik maken om u Sporta van 
harte aan te bevelen, of ge nu 
sportman zijt of niet, omdat 
Sporta mensen werkelijk helpt 
en beter maakt op velerlei ge
bied. Zonder er veel over te ta
teren. 

Daarom is ons woord van 
iank om al wat al gedaan 

werd voor de sportlui, en onze 
wens voor de komende jaren, 
ook maar kort. Veel tijd om 
naar « komplimenten » te lui
steren hebben de Sportamen-
sen niet. Die doen liever iets. 
Iets goeds. 

WELKOM 
Afgezien van een mislukte 

moordaanslag — kei tegen het 
koppeke reeds vóór de wed
strijd — op hun keeper en de 
behandeling als slachtvee in 
het stadion, moeten de Schot
ten wel zeer welkom geweest 
zijn in Zuid-Amerika. Zij wer
den immers zeer goed ontvan
gen. 

Er werd hun een droomho-
tel ter beschikking gesteld, met 
personeel en service navenant. 
Hun verplaatsingen konden zij 
doen met speciale wagens, 
voorafgegaan door politieman
nen op motorfietsen (eerbe
toon of veiligheidsmaatregel?). 
Zij werden voortdurend omsin
geld door een legertje hostes-
sen, tolken, kamerdienaars, 
gidsen en andere plezante man
nen. En wat de Schotten zeker 
plezier zal gedaan hebben : dat 
kostte allemaal niets. 

Wij hebben er niets tegen 
dat die mannen, die zo ver van 
huis en met zoveel moeite 
hun boterhammeke moeten 
gaan verdienen, goed behand-
deld worden. Het moet niet al

tijd zijn gelijk bij «den troep». 
Maar er is toch een grens. En 
die hebben de Zuidamerikanen 
overschreden, vinden wij. We 
hoorden in de televizie nog 
spreken over het land dat God 
vergat en waar duizenden In
dianen langzaam de honger
dood sterven, zonder dat zelfs 
naar een oplossing wordt ge
zocht. En precies die landen 
gaan zo'n zotte kosten doen 
voor wat « sportgenot », voor 
wat ontspanning. Men moest 
het verbieden, als ze zelf niet 
wijzer zijn. 

VECHTJASSEN 
Naar we konden lezen vaart 

Jean Plaskie nogal heftig uit 

tegen degenen, die vragen dat 
onze Rode Duivels wat meer 
zouden « vechten » als ze de 
eer van hun ... ja wat ? ... moe
ten verdedigen. Plaskie stelt 
daar tegenover dat men niet 
moet streven naar gevechts
voetbal, maar naar gaaf spel, 
show, zullen we maar zeggen. 

Wellicht heeft hij, gelijk ie
dereen, een beetje gelijk en 
een beetje ongelijk. 

De mensen zien inderdaad 
liever goed spelen dan slecht, 
als de ploeg tenminste wint. 
Maar is dat « vechten » of «spe
len » een alternatief ? Van in
ternationalen mag toch ver
wacht worden dat ze die twee 
kunnen kombineren ? ' 

Gro\« W J ! Ï 
GLAZ6N en MONTUREN. 
GrAlit voor veflelerden 
Herile'ltngen in e gen wer\!iUlt, 

WaKer ROLAND 
— 6«<iiplom<crd Optiikcr —• 

Karltjtradt, 58 — AMwerp«n 
tL*t « v b op hat huisnummer I) 

Telefoon 35 Si &2 

10 9^ lorlmg op vtrtoon cl•>•^ 

UNIVERSITAIRE 
EKSPANSIE 
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VLAANDEREN? 

door 
Drs. M. Coppieters 

KERK en STAAT 

in het GEDING 

pas verschenen 

Prijs 30 fr 
4 eks. voor 100 fr 

10 eks. voor 200 fr 

prk. nr 92.02 80 van de VLAAM
SE VRIENDEN van de WESTHOEK 
Maskenslaan 33, De Panne; 
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(20 h + 10 fr postzegels). 

HELP DEZE BROSJURE VERSPREIDEN. DE GEHELE OPBRENGST VAN 
DE VERKOOP WORDT BESTEED AAN VLAAMS-NATIONALE 
JONGERENWERKING. 

WAAROM NOG BOUWEN OP EIGEN GROND ? 
De n.v. EXPANSIE bouwt bij Brussel en Leuven 
(dicht bij uw werk) woningen in haar integrale ver
kavelingen. Deze zijn nu reeds een begrip in onze 
eigentijdse architectuur. 
Schitterend uitgeruste woningen (3-4-5 slaapkamers, 
keuken, badkamer, centrale verwarming, garage, 
aangelegde tuin). 
Uw woning aan een integrale prijs (eigen financie-
ringsdienst) zonder latere verrassingen. 
Door hun hoge huurwaarde betekenen deze wonin
gen ook een uitstekende geldbelegging. 
Werven te Grimbergen en Bertem. 

N - V . E X P A N S I E Smaragdlaan, 
B R U S S E L 4 Tel. : 02/35.04.01 - 33.05.36 
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A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 
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Weierstraat. 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 



Cijrerkermis-sen, acliterafbeschou^'in-
gen, het vijfnovembert overal. De fransta-
lige pers is chagrijnig maar durft niet 
meer losstormen op de oude manier. Jos 
Van Eynde « stapt in geen stoeten » maar 
« wil ze toch sparen ». Ook die er niet 
geestdriftig over zijn, durven er niet te 
fel teg«n zijn. Eerst nog een paar voor
afjes. 

DE RODE VAAN 
En waarom er uiteindelijk zeven man 

minder was dan had kunnen zijn, ver
klaart een verslag in de Rode Vaan over 
de meeting die DAK gaf te Leuven tegen 
de 5 novemberbetoging. 

« De ordewoorden van 5 november ra
ken (Ie grond van de problematiek niet, 
betoogde Roger Bourgeois, die het be
treurde dat de redaktie « Links » samen 
met vele andere mensen van links aan de 
betoging zal deelnemen. Spreker gaf toe 
dat tans betoogd zal worden « voor ver
betering en tegen afbraak der taalwet
ten », wat een vooruitgang is ten opzichte 
van vroegere leuzen. Maar, voegde hij er 
aan toe, « alleen door sociaal-ekononiische 
deniokratie kan de macht verschoven wor
den ». De juiste eisen moeten in het juiste 
verband geplaatst worden. 

Spreker keerde zich tegen de eis van een 
nationaal statuut voor Brussel, dat naar 
hij meent in de kaart zou spelen van de 
meest reaktionaire brusselse kringen. Ho
ger Bourgeois aanvaardt in dit opzicht 
geen nuances en poneert « Geen statuut 
voor Brussel zonder federalisme ». De weg 
van 5 november leidt, vreest hij naar «vele 
Hertoginnedalen». Men mag verwachten, 
dat het aantal federalisten in het rechtse 
kamp zal verminderen en dat tenslotte 
voornamelijk de linksen deze eis zullen 
stellen, besloot deze spreker ». 

VOOR ALLEN 
Jos Van Eynde zegt het wat verder in 

Volksgazet, uit Voor Allen, blad van de 
B.S.P.-bazis hadden we het reeds begre
pen : Klemskerke is maar voor binnen-
huihgebruik om in bladen als Socialis
tische Standpunten en dgl., intellektuelen 
te sussen. Voor hun bazis blijft het de 
oude stijL 

De rechtgeaarde Vlamingen stemmen 
gewis in met die eisen maar niet allen 
zullen zij geneigd zijn in die stoet te wan
delen. 

De C.V.P.-frakties hebben eerst een af
wijzende houding aangenomen omdat do 
inrichters van de betoging niet erg beleefd 
waren geweest ten opzichte van de C.V.P.-
voorzitter, een Vlaming, senator en gewe
zen minister, dhr. Houben. 

Ook vreesden zij en terecht, dat die be
toging door de Volksunie-schreeuwlelijken 
zou worden uitgebuit en ook dat zij de 
socialisten zouden mishagen. 

Dit laatste is wel vriendelijk ! Maar... 
de vrees voor de Volksunie is groot in de 
rijen van de vlaamse C.V.P.-ers en daar
om vooral werd verleden din.sdagnanüd-
dag de eerste houding « herzien » ! 

DE STANDAARD 
Waarschuwt tegen eendagsbegeestering, 

maar ook tegen brusselse regeringsveron
achtzaming van een betoging die inder
daad heeft getoond dat de vlaamse gevoe
ligheid voortdurend stijgt in Vlaanderen. 
Vooral bij de jeugd, die radikaler was dan 
vele oudere betogers. Brussel zal verant
woordelijk zijn als dit humoristische « La 
Belgique ha, ha, ha » zich opnieuw zou 
omzetten in een « La Belgique, qu'elle 
crève» • 

« De vraag die vandaag moet worden 

ZOEKERTJES 
Syjarige heer zoekt betrekking iiK 

Ijcdiende, perfekt 2-lalig, goede
noties van Dxiits en Engels, machine-
schrijven, referenties. Schrijven bil
led T 196. 

Hchtp.iar 5 kinderen, zoekt wonin.f; 
voor 1 dec. liefst Brusselse, richting 
Mnose-AaKt. Sclir. bureel T 197. 

gesteld, is : zal de betofe'ing ook de rezul-
taten opleveren, die men ervan verhoopt ? 
M.a.w. welke weerslag zal zij hebben op 
de politieke evolutie ? 

In (!e leidende kringen is men steeds ge
neigd om de betekenLs van dergelijke ge
beurtenissen af te zwakken. Men be
schouwt ze als uitlaatkleppen voor senti
mentele spanningen en emoties. Men be
weert dat betogingen elkaar neutralizeren. 
Ook nu weer, zo zegt men te Bru.ssel, zul
len de indrukken snel in de herfstwind 
verwaaien. 

Welnu, dit lijkt ons vandaag toch wel 
een heel foutieve reaktie. Het is onmoge
lijk om tans in Vlaanderen' een andere, 
een tegengestelde betoging in te richten. 
Het is ondenkbaar dat een zelfde massa 
en zelfs een kleinere groep, op straat zou 
komen voor een anders gericht, politiek 
ei.'-'enprograrama. 

De doeleinden van deze betoging ;.ijn 
die van de hele vlaamse gemeenschap. 
Niet de flamingant alleen, maar de gewone 
v.'aamse man stapte op. Dat moet wel 
zwaar doorwegen op de besprekingen, die 
tans aan de gang zijn over de strukturen 
van morgen ». 

HET VOLK 
Jef Claes geeft enkele pertinente be

schouwingen ten beste, waarin hij het 
« eigen lot in eigen hand » •— onder welke 
naam ook — vooropschuift. 

« Voor de eerste maal gingen ook vier 
socialistische gekozenen mee in een op
tocht met een strijdbaar vlaams karakter. 
Dat feit, al was het nog zo miniem van 
omvang, bevestigt de verandering van 
mentaliteit in de B.S.P.-rangen, waarvan 
we op hun kongres te Klemskerke de eer
ste duidelijke symptomen zagen. Dat de 
P.V.V.-gekozenen afwezig bleven, niette
genstaande de aktieve medewerking van 
het Liberaal Vlaams Verbond en het Wil
lemsfonds, zal wel niemand verwonderen. 
Toch zal de betoging van Antwerpen ook 
voor de partij van de h. Vanaudenhove, 
evenals voor alle politieke gezagsdragers, 
een aansporing moeten zijn tot een ernstig 
gewetensonderzoek. 

Drie prangende problemen willen wij 
even onderstrepen. In de eerste plaats 
staat het vast, dat de hoofdstad moet be
perkt blijven tot de 19 gemeenten van de 
huidige brusselse agglomeratie. Van een 
uitbreiding van Brussel kan geen sprake 
meer zijn, want dat zou in het vlaamse 
land een echte revolutie ontketenen. Her
haaldelijk riepen de betogers : Mars op 
Brussel... Indien het wetsvoorstel van de 
brusselse burgemeesters Simonet en Go 
ooit een kans mocht krijgen, dan komt er 
een nieuwe mars op Brussel, die niet zo 
vreedzaam zou verlopen als gisteren de 
optocht te Antwerpen. 

Onze twee volksgenootschappen kunnen 
vreedzaam naast elkaar bestaan en vrucht
baar met elkaar samenwerken, op voor
waarde dat men hen de bevoegdheid toe
vertrouwt om zelf hun lot in handen te 
nemen. Indien men een afschrik heeft van 
het woord federalisme, dat men dan een 
andere benaming zoekt, maar veel gevaar
lijker dan federalisme is struisvogelpoli
tiek ». 

VOLKSGAZET 
Met de Mars op Brussel schreef Jos Van 

Eynde nog in de stijl « dat de studentjes 
van Brussel en Gent maar een plaats gaan 
vragen bij de zwarten of bij de pastoors 
waarmee ze opmarsjeerden ». Nu wordt 
het al wat geschakeerder in volgende zin 
van « Waarom hij niet mee deed ». Buiten 
het Van Eynde-geschrijf was het Volks-
gazetverslag heel wat pozitiever dan bij 
vroegere gelegenheden. 

« Doch in wezen was er weinig verschil 
tussen de manifestatie die zondag door de 
straten van .\ntwerpen trok om voor Brus
sel en Leuven te betogen en de optochten 
die ons land heeft gekend voor Leopold 
III, tegen flollard, tijdens de twee marsjen 
op Brussel en bij een vorige gelegenheid, 
enkele jaren geleden, eveneens in de 
Scheldcstad. 

Er was onmiskenbaar, zoals toen, weer 
veel volk. Doch in reusachtige meerder
heid was het andermaal een katolieke 
massa, waarin tal van C.V.P.-organizaties 
uit do vlaamse provincies het publiek 
leverden voor een demonstratie waarvan 
de p.sj chologische en propagandistische 
vruchten door de Volksunie zullen geplukt 
worden. 

De vlaamse B.S.P.-ers hebben zich in 
massa onthouden van deze betoging. Er 
was hun daarvoor geen enkel verbod op
gelegd. Er hoefden zelfs geen nadrukke
lijke waarschuwingen in de socialistische 
pers te verschijnen. Er is daarover niet 
eens gediskussieerd, noch te Klemskerke, 
noch in de arrondissementsfederaties, 
noch in de pnrtijafdelingen. Van degenen 
die als vaandeldragers en leiders van het 
vlaamse socialisme worden erkend door 
vriend en tegenstrever was er geen enkele 
tegenwoordig. Betekent dit dat de hou
ding wordt afgekeurd of betreurd van de 
weinigen die zich wel hadden laten bewe
gen om mee te marsjeren ? Wij denken er 
niet aan. Wij zijn een partij van vrije 
mensen. 

Er zijn heel v.at vlaamse C.V.P.-parle-
mentsleden in de betoging opgestapt. Dat 
was op zondag 5 november 1967. Maar op 
dinsdag 14 november 19()7 trekken die 
terug naar Kamer en Senaat... en dan gaan 

zij weer voor Vanden Boeynants en Van
audenhove, met hun volmachten, hun 
« taaibestand $•, hun programma's op zijn 
brussels en zijn luiks of »ijn- knfskkes 
stemmen en een regeringskoalitie or de 
been houden waarvan zij weten dat zij 
geen enkele toegeving zullen verkrijgen 
in de richting van alles waarvoor zij eer
gisteren beweerden te betogen ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Piet Van en uit Brabant staat simpati-
zerend tegenover de betoging, maar heeft 
moeite om gedraaid te krijgen « waarom 
bepaalde parlementairen » er niet waren. 

« Welke parlementsleden wel en welke 
niet opstapten is bijkomstig, want in elk 
van de drie grote partijen kennen wij een 
vrij groot aantal leden van Kamer en Se
naat, die hun instemming betuigd hebben 
met de doelstellingen van de betoging en 
hun voornemen te kennen hebben gegeven 
om in de komende parlementaire debatten, 
in het bijzonder inzake het statuut Brus-
sel-Hoofdstad en het leuvense vraagstuk, 
de beginselen te verdedigen, waarvoor te 
Antwerpen werd betoogd. 

De slagzinnen van zondagnamiddag te 
Antwerpen zullen ongetwijfeld nog nagal
men wanneer Kamer en Senaat volgende 
week dinsdag vergaderen. 

Ook en vooral degenen, die om politieke 
of andere redenen zijn thuis gebleven, die
nen met dit vlaams programma rekening 
te houden. Men zou inderdaad ongelijk 
hebben het belang van de 5 novemberbeto
ging te onderschatten ». 

LA METROPOLE 
Voor deze antwerpse « katolieke » elite

overblijfsels is er nog één reddende engel 
de P(artij) der V(laamse) V(aandelvluch-
tigen). 

« Tussen deze parlementairen bemerkte 

men 5 B.S.P.-ers ; de « Volksunie » in vol
ledige formatie en een deel C.V.P.-ers. 
Geen enkele P.V.V.-mandataris was in de 
stoet of bevond zich op de omloop. Wat 
sommigen zeker kwade opri.spingen zal 
bezorgen, maar wat dan toch aanduidt dat 
er een ploeggeest heerst in dit korps, dat 
toch ook vlaamse mandatarissen telt ». 

Inderdaad een ploegje vlaamse slaven in 
dienst van brusselse en waalse zetbazen. 

DE NIEUWE 
En ons aller vriend Wilfried Martens 

kreeg de voorpagina van de Nieuwe om 
aldus dergelijke slotbeschouwingen te wij
den aan zijn nieuwste taktiek in de vlaam
se beweging, die volgens hem alle belijde
nis van radikale konsekwentie dan maar 
best zou opbergen. Hoe klonk zijn tak-
tische belijdenis in Leuven weer ? Als 
volgt « Wij moeten er hier zoveel mogelijk 
zó kompromitteren dat ze later nooit meer 
terug kunnen ». 

« Ik denk zelfs dat men in het vlaamse 
land eens zeer ernstig zal moeten gaan 
werken aan deze politieke godsvrede. In
dien men daartoe zou kunnen komen, zou 
één der « buiten-gewone » tegenstellingen 
in het politieke leven verdwijnen, naast 
het onbetwistbaar rezultaat dat men veel 
vlugger een oplossing zou bereiken. Daar
door zou er ook meer politieke klaarheid 
ontstaan. 

Zal die godsvrede niet onmogelijk ge
maakt worden door bepaalde partijen die 
kunnen vrezen voor hun bestaansreden ? 

Dat is natuurlijk het riziko. Maar ver
mits de Volksunie zelf beweert dat zij 
geen loutere vlaamse drukgroep is maar 
een politieke partij wil worden met een 
volwaardig programma, is ex absurdo be
wezen dat het noodzakelijk is tot een 
vlaamse godsvrede te komen. Dan zal men 
de Volksunie ook kunnen meten op bazis 
van haar politiek progranmia naast de an
dere partijen ». 

WALTER LUYTEN. 

Van de V.U.-leiding 
VERONACHTZAMING VAN LIMBURG 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft met ontsteltenis kennis genomen der 
mededeling van de direktie der koolmijn te Eisden volgens dewelke over afzien
bare tijd ongeveer 2.000 arbeiders zullen moeten afgedankt worden ingevolge pro-
duktiebeperking. 

Het partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat Limburg de enige provincla is 
in België waar de sluiting van de koolmijnen gepaard gaat met een sterke aangroei 
van de bevolking. 

Het overheidshulp zou bijgevolg in de eerste plaats op deze provincie moeten 
gericht worden. 

Het partijbestuur van de Volksunie klaagt bijgevolg de politiek aan van de rege
ring die integendeel bij voorrang de regionale ekonomische hulpverlening aan de 
waalse provincies besteed en met miskenning van de akkoorden van Zwartberg het 
limburgs noodgebied veronachtzaatnt. 

N.T de P.iler Callevvnert- en Pater Vervinckhiilde die vorige jaar onder grote be-
lanqstellinq te Mnriakerke bij (ïent doorging, werd een komitee opgericht onder 
liet voorzitterschap van ir. A. Monthaye uit Hove, en met o.m. volgende leden : 

E.P. A. Aernouts, Doniinikaan, Gent; 
Dr. jur. G Beuselinck, alg. voor/.itter Davidsfonds; 
Burgemeester A De Pesseroey, Deurle; 
Dr. St. Devloo, leper; 
Senator Prof. Dr. L. Elaut, Gent; 
Dr. J. Hosten, St. Amandsberg; 
J. van Overstraeten, alg. voorzitter VTB-VAB; 
Apoteker en mevr. Van Wassenhoven - De Cat, Roeselare; 
De Heer J. Vervinckt, Mariakerke; 
De Heer J. Anthonis, Mariakerke. 
Het komitee besloot tot de jaarlijkse herdenking van deze dierbare afgestorve

nen op zondag voor 23 november. Dit jaar dus op zondag 19 november te 11 uur 45. 
De H. Eucharistieviering wordt opgedragen te hunner nagedachtenis in de O.-L.-

Vrouvvkerk te Mariakerke bij Gent, waarna hulde aan hetDominikanenkloostergraf 
met gelegenheidstoespraak door J. van Overstraeten, alg. voorzitter VTB-VAB. 

Het komitee besloot op deze plechtiigheid door haar genomen initiatieven mede 
te delen. 

Het komitee dui-ft er op betrouwen dat alle vrienden hun trouw aan de nage
dachtenis van de/e reuzen uit het vlaamse volk op 19 november zullen bevestigen. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

Zondag 19 november kolpoitage 
met het blad « Wij » doorheen 
Anlwerpen-Kiel vergezeld ¥»n ra-
diowagen. Bijeenkomst om 10 uur 
café Breydel, 7de Olympiadelaan. 
BERTEN FERMONT 
HERDENKING 

Het programma voor zondag 26 
november e.k. voorziet : 

9 uur kerk der Witte Paters , Kei-
aerstraat, Antwerpen : gezamenlijke 
eucharistieviering, opgedragen voor 
de wereldvrede en tot zielelafenis 
van Ferinont en van allen, die hun 
leven gaven voor vrijheid en vrede, 
met sermoen door E.P. Mare de 
Caluwé, prior van de Dominikanen, 
Antwerpen. 

10 uur 30 bijeenkomst aan de in
gang \ a n Schoonselkerkhof (termi
nus tram 24), stilzwijgende optocht 
naar het graf, gebed, bloemenhulde, 
liederen en herdenkingstoespraak 
door Renaat Merecy, direkteur van 
de Rijksnormaalschool, Lier. 

Bijdragen voor bloemenhulde en 
onderhoud van het giaf worden in 
dank aanvaard op postrekening 
4332.54 van het Berten - Ferment -
herdenkingskomitee, v/w., Antwer
pen. 
ZANGAVOND! 

Vrijdagavond 24 no\ember r i th t 
W'ere-Di Antwerpen een grote 
vlaams nationale zangavond in. Ver
lenen hun medewerking : Willem 
Demeyer, Lieve Cools, het zangkoor 
• Het N'endel » en meester Hendrik 
Diels. 

De avond gaat door in zaal Thler-
Brau-Hol, Groenplein 33, Antwer
pen. 

VORMINGSCYKLUS 
De eerstvolgende les van de We-

re-Di vormingscykhis gaat door op 
viijdagavond 17 november te 20 uur 
in het lokaal « Scheldehof », Oude 
Kooinmaikt 28, Antwerpen. Te

nia : « Hereniging en muiterij (1815 
tot 1830) » door dhr. Dries Bogaert. 
De lessen zijn volledig gratis. Ieder
een welkom, \ooral de jeugd! 

Berchem 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 13 november te 20 
uur 30 in de feestzaal Rubens, 
Statiestraat te Berchem. 

Borgerhout 
KOLPORTAGE 

De maandelijkse kolportage met 
mikrowagen houden wij morgen 
zondag 12 november. Ditmaal ko
men de wijken « bulten de muren » 
aan de beurt. Wij verzamelen te 10 
uur aan de Karel Van den Oever-
straat 26 (aan het begin van het 
Te Boelaerpark en te bereiken met 
lijnbus 18 of t rams 8 of 11). De pro-
pagandadlenst rekent op een grote 
opkomst. 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Ten gerieve van de lezers die voor 
het eerst kennis maken met ons 
blad a Wij B, delen wij mede dat 
ons blad bij de dagbladhandel ver
krijgbaar is. Zij die wensen te abon
neren of lid te worden van onze or. 
ganizatle, kunnen dit doen op een 
der volgende adressen : Juul Dil
len, Buurtspoorweglei 87. Tel. 
35.09.28; Frans Dlrks, Karel Van 
den Oeverstraat 26. Tel. 36.38.94; 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaerstr. 
37. Tel. 35.57.08. 

Deze mandatarissen houden zich 
steeds ter beschikking om het even 
wie met raad en daad bij te staan. 

Voor de Kommissie van Open
bare Onderstand is onze afgevaar
digde mevrouw Raets, Vinyottestr. 
41. Tel. 36.79.97. 
VOORZITTER IN 
ZIEKENHUIS 

Onze voor/.ilter, de h. (ïeerts, 
heeft met goed gevolg een heelkun
dige bewerking ondergaan. Wij 
wensen hem van harte een vlug en 
volledig herstel. Voor belangstel
lenden : hij verblijft in het St. Eras-
nius Gasthuis, Fontelnstraat te Bor
gerhout. 

GELDLENINGEN.oor eikdoei 
door panfikulier-JH "/35W 71- 9P0i, 

Berchem 
BAL 

Zaterdag 16 december 1967, in 
de feestzaal Rubens, Statiestraat te 
Berchem. Sloux-dansorkest. Zang: 
Andre Romano. Prijzen voor de 
tombola kunnen afgegeven worden 
in ons lokaal. Grote Steenweg 165. 

Toespraak door volksvertegen
woordiger dr H. Goemans. 

Spreekbeurt met dia's door de 
heer R. Hoyaiix, uitgever-hoofdre-
duktcur van het maandblad Me
dium, over het onderwerp ; c Ach
ter het IJzeren Gordijn » . ' 

Grimbergen - Beigem 
BAL 

O p 2 december a.s. heeft om 21 
uur het eer.ste iiachtbal plaats in het 
Fenikshof. Orkest Walt ra met Stan 
Philips. Reuze-tovibola, ^gezellige 
bar, vlaanise sfeer. 

Herenthout 
AFDELINGSFEEST 

Op 18 november a.s. gaat weer 
ons eet- en verbroederingsfeestje 
door. Voor een gezellige, muzikale 
omlijsting is gezorgd. In de namid
dag maken wij een propaganda-
tcchtje door onze gemeente en be
zoeken er tevens onze trouwe le-
den-herberglers. 

Inschiljven bij een onzer be
stuursleden of in ons lokaal « De 
nieuwe Kroon ». Deelnemingsgeld 
50 fr. 

Vertrek te 2 uur stipt In het lo
kaal voor de rondgang. 

's Avonds te 7 uur is de tafel ge
d e k t 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Zondag a.s. 12 november kolpor-
teren wij In onze gemeente Kapel
len. 

Wij hopen op een talrijke op
komst. Samenkomst om 10 uur bij 
Mr. Lenaert, Bevrijdingslei 29, Ka-
l«;llen. 

Wij danken ook alle Vlamingen 
die met ons mee gemanifesteerd 
hebben te Antwerpen. Kapellen was 
goed vertegenwoordigd! 

BRABANT 

Brussel 
KALENDER 

IG.11 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Brussel. Uur en 
plaats van de vergadering worden 
later medegedeeld. 

23.11 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Eisene. 

2.12 : arrondissementsraad te 15 
uur in de zaal a Hof van Enge
land o, rechtover de KVS, Laken-
straat te Brussel. 

6.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Vilvoorde in de 
zaal « De Witte Leeuw », Markt 
te Vilvoorde. 

14.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton St. Jans-Molen-
beek in de zaal « Breughel », Kar
dinaal Mercierplein. 

21.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Wolvertem. 
KOLPORTAGES 

In Zaventem werden 137 num
mers van « Wij » verkocht, niet
tegenstaande er slechts vijf plicht
getrouwen opgekomen waren. 
Waa r blijven de anderen ? Kol-
porteren is propagandistisch en 
financieel nuttig werk. We ho
pen dat op 19 november a.s. voor 
de koljiortage te Strombeek (en 
de volgende) ten minste tien me
dewerkers zullen helpen. 
U NOVEMBER 

Zaterdag 11 november brengen 
wij om 15 u. on/e jaarlijkse hulde 
en bezoek aan enkele dodenakkers 
waar trouwe vrienden en strijdge
noten liggen begraven, 's Avonds 
te 19U.30 in het lokaal «Uilenspie
gel » HERDENKINGSPLECHTIG
HEID en DODENAFROEP. Volks
vertegenwoordiger Dr. Leo Wou
ters houdt er een gcdachtenlstoe-
spraak. 

KONTAKTVERGADERING 
Donderdag 16 november te 20 

uur, driemaandelijkse kontaktver-
gadering met onze mandatarissen 
en arrondissementsbestuursleden 
in het lokaal. Leden ea simpati-
zantea vv elkoiu. 

Dilbeek 
TENTOONSTELLING 

Op 18-19 november, telkens van 
15 tot 20 uur, organizeert de rijks-
lagereschool voor jongens en meis
jes, Kasteelstraat 76, Dilbeek, een 
tentoonstelling - beurs met als te-
ma « De Wereld van het Moderne 
Kind ». 

Gespecializeerde huizen brengen 
er alles wat het kind interesseert : 
pedagogisch speelgoed, didaktlsch 
materiaal, beste boeken en fonopla-
ten, smaakvolle kinderartikelen, de
gelijke kinderkleding, sportartike
len, Unicef-wenskaarten. 

Daarbij komen zeer interessante 
aktiviteiten : 1) tentoonstelling van 
beeldhouwerken van M. De Maerte-
laere. 2) een stand van de Braille-
Liga. 3) demonstraties van de Cuise-
naire-meto<le voor rekenen in het 
lager onderwijs, v. d, audlo-vizue-
le metode voor het aanleren van de 
franse taal, van emallbewerking, 
lederbewerking en vlechtwerk. 4) 
tekenwedstrijd voor alle kinderen 
van de streek. Tema : « Dilbeek ». 

Techniek en formaat : vrij. De 
tekeningen moeten binnen zijn op 
16 november. 

Prijsuitreiking op 19 november om 
18 uur. 

5) 18 november, 16 uur : het kind 
als dierenvriend, ingericht door de 
Dierenbescherming. Een specialisi» 
zal alle vragen bespreken betreffen
de huisdieren. Gevolgd door een 
film in kleur over Dierenbescher
ming. Kosteloze toegang. 

Kampenhout 
IN MEMORIAM 
E. LUYSTERBORG 

Te Berg overleed de h. Edmond 
Luysterborg, geboren te Kampen
hout op 12 juli 1898, vrijwilliger van 
de eerste wereldoorlog, weduwnaar 
van mevr. M. Quisthoudt. De over
ledene was een bewust Vlaming, 
die reeds van zeer vroeg zijn man 
stond in de vlaamse beweging en 
aldus ook een der eerste leden van 
de Volksunie was, waarvan hij al
hier een afdeling oprichtte. De uit
vaart had plaats onder zeer grote 
belangstelling. We betuigen de fa-
niihe en nabestaanden onze op
rechte deelneming. 

Vilvoorde 
ALGEMENE VERGADERING 

Dinsdag 14 november te 20 uur 
algemene vergadering; sprekers : 
volksvertegenwoordigers dr Vic An-
ciaux en Mik Babyion. Lokaal : ka-
fee De Gouden Voorn, bij J an Ver-
looy, Houtkaai 1, te Vilvoorde, hoek 
N'iaanderenstraat en Houtkaai, aan 
de vaartbrug. Iedereen welkom. 

OOST-VLAANDEREN 

Arr. Aalst 

beeld van de Vader der Vlaamse 
Beweging : Jan-Frans Willems. 

Om 15u30 plechtig en artistiek 
programma met sprekers : Amedee 
Verbrugge en Jan D'Haese en met 
de medewerking van Miei COOLS 
en Nolle VERSYP onder regie 
van W. De Langhe. Vlaams Huls 
Roeland, Korte Kruisstraat. 

Gentbrugge 
IK ONTDEKTE AMERIKA 1967 

Vrijdag 10 november 1967 te 20 
uur in het Middenstandshuis, Kou
terstraat 5, Gentbrugge-centrum, 
geeft vriend Jan De Moor op uit
nodiging van de Middenstandsbond, 
een boeiend relaas over zijn reis 
door de Verenigde Staten, aange
vuld met kleurfilm en 400 dia's. 

Algemene inkom 10 frank. 

VERKIEZINGSFOND S 
Het arr. Aalst is niet zinnens zich 

te laten verrassen door onverwachte 
verkiezingen. Gezien de strijd hard 
en kostelijk zal zijn, werd door het 
bestuur eenparig besloten met de 
financiële aktie onverwijld te star
ten. Uw milde steun : op prk 
398.60 van de Kredietbank Aalst, 
voor rekening nr 15.900 van het Fi
nancieel Komitee, Lokerenveldstr. 
111, Aalst. Mogelijk krijgt U eer
lang bezoek van een onzer propa
gandisten die U een steunkaart zal 
aanbieden. Of U steekt een briefje 
in een omslag en stuurt dit naar 
Jan Van den Berghe, Lokerenveld-
straat 11, Aalst. Hartelijk dank 
bij voorbaa t 
KADERDAG 

Alle kaderleden van het arron
dissement worden uitgenodigd op 
de vergadering in «De Vriendschap» 
op zaterdag 16 december 1967 te 
15u30. De leden van het partijbe
stuur Wim Jorissen, Reimond Mat-
Iheyssen, Walter Luyten en Gies 
Eeckhoudt zullen eveneens aan de 
V ergadering deelnemen. 

Gent 
11 NOVEMBER 1967 

V.O.S. - B.V.O.S. - Gewest Gent 
en Vriendenkring Sneyssens rich
ten dit jaar, in zeer nauwe samen
werking, een bijzondere wapenstil
standherdenking en dodenhulde in 
onder het drievoudige motto : Vre
de, Amnestie en Zelfbestuur. 
Programma : 

Om 11 u. in de kerk der EE. PP . 
Dominikanen, Holstraat, Gent, H. 
Mis opgeluisterd door het koor De 
Troyer uit Mechelen met aan het 
orgel F. De Troyer uit Gentbrugge. 
Kanselrede door E.P. De Laere 
o p . 

Na de mis : optocht door de stad 
met bloemenhulde aan het stand-

Landegem - Nevele 
HERFSTBAL 

Volksvertegenwoordiger Dr J. 
Wannijn nodigt alle slmpatlzanten 
uit op het herfstbal in zaal St Ceci
lia, Dorp, Landegem, op zondag, 19 
november om 19 uur. Orkest «Bert 
Brent». Toegang .30 fr. Voorbehou
den tafels bij G. Mortier, Ossekou-
ter te Nevele. 

Leupegem 
VRIENDENMAAL 

De afdeling Oudenaarde richt 
een avondmaal in voor leden en 
Slmpatlzanten en hun families op 
zaterdag 25 november e.k. te 20 
uur in de zaal Pallieter. De alg. 
voorzitter volksvertegenwoordiger 
Van der Eist zal er aanwezig zijn. 
Er volgen nog persoonlijke uitno
digingen. 

Sint Gillis Dendermonde 
DANSAVOND 

De Vlaamse Klub richt, in sa
menwerking met de plaatselijke af
deling Volksunie, een dansavond 
in. 

Deze zal doorgaan op zaterdag 
18 november a.s. vanaf 21 uur in de 
zaal « Barreelken » in de Boon-
wijk. Deelname in de onkosteri 30 
fr. Op vertoon van d e lidkaart, 
wordt een gratis konsommatie aan
geboden. 

Wij verwachten in groten getale, 
onze leden inet hun families en sim-
patizanten. 

ZOEKERTJES 
Oud-oostfronter, 43 jaar, werkloos 

gevallen zoekt werk als bediende, 
magazijnier of aanverwante betrek
king. Schrijven kantoor blad T 198. 

Vlaming te Brussel wil bloed ge
ven aan vlaamsgezlnd organisme, 
bloedgr. O plus. Schr. bur. blad T 
183. 

Ik zoek kontakt met persoon die 
in de oorlog slachtoffer werd van 
slulkaanslag, liefst die niet recht
streeks in de politiek stond. Voor 
bespreking voor kiese zaak. Schr. 
bur. blad T 184. 

Gevraagd: nieuwe uitbater voor 
«LOKAAL R E I N A E R T ï , Kasteel-
dreef, Lede. 

Schriftelijke aanvragen te rich
ten tot het Sekretariaat « Vlaamse 
Club», Rosselstr. 4, Lede. - T 195 

Om de organizatle van de « Ker
mis der Vlaamse Har t en» te hel
pen, vragen wij een of twee schrijf-
machienes in bruikleen tot maar t 
1968. Aanmelden : Gemeentestraat 
5, Antwerpen I - T 194. 

Jonge dame licentiaat vertalers 
en tolken : Nederl., Engels, Rus
sisch : Rijksuniversititeit Antwer
pen zoekt passende werkkring. 
Schrijven kantoor blad T 193. 

Verse soep in zakjes : werft 
voor prov. Antwerpen : plaatse
lijke verkopers met wagen. Grote 
verdiensten. Zich wenden : 
Zwalmlaan 4, Rotselaar. T. 016-
67477 (na 20 uur) T 192. 

Bedlende, 47 j . , kantoorchef ver
zekeringen, gi-ote ervaring, 4 talen, 
zoekt gelijkwaardige betrekking in 
binnen- of buitendienst, verzeke
ringswezen niet onontbeerlijk. Schr. 
blad T. 191. 

Ik ben 44, jong, aangenaam in 
omgang, zoek vriendschap later hu
welijk meisje of dame wed. of ge-
schelden zelfs kindje geen bezw., uit 
gen. korps (verpleegster of and.). Be
proefd zijnde wil ik gelukkig zijn 
door gelukkig te maken. Schr. bnr. 
blad onder letters T 185. 

h HYPOTEKEN 
f T"• 2'"en 3"'RANG 

TOT W0% DIB WAiSOC V*H 5 lOT 30 JAAR 
BinoepsKRBDieren ^r ziiFSTANOiseN. 
UITBDZtAK-AANKOOP MAT - STOCK eni 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
• WJ KOMBN 7HUI$ • Til'- SSI^^I'^-'SV 5 5 

Juffrouw 19 jaar : diploma mo
derne humaniora plus steno-dacty-
lo F-N, zoekt passende betrekking 
Brussel - Mechelen - Antwerpen. 
Schrijven kantoor blad T 189. 

J o o f d r e d a k t e u i 
V. yan Overg t rae ten . 

A.lle br iefwisse l ing voor r e 
dak t i e n a a r : 
Rota typ, Syl». Dupuis laan 
110, Brus . 7. - Tel . 23.11.08 

(Scheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16 
Alle k lachten voor n ie t ont 
vangen van blad op dit 
Adres. 

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Halfjaarl i jks : 170 fr 
Dr iemaande l i jks : 95 fr 
Abonnement bu i ten land t 

480 fr 
S t e u n a b o n n e m e n t :820 fr 

^min imum) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

\ I l e s to r t ingen voor het blad 
)p pos t r eken ing : 171139 
c WIJ > - Vlaams-na t ionaa l 
weekb lad 

Verantw. uitg. Mr. F . Van der 
Eist. Beizegemstr . 20, Brut. 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW-
KEUKENS • CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. ; 02/59.77.83. 

DE ENIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

O N V E R W O E S T B A A R 

« PIET POT > 
Antwerpen 'a gezell igste 

Bierkelder 
Grote P ie te r Po l s t r aa t 4 

(bij S u i k e r r u i ) 
Open van af 8 u u r 's avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

R E I S B C R E A D 
Vlaams Re isbureau !!.•». 

Maatsch. zetel : An twerpen "i 
TeL : 03/49.30.46 • 49.16.94. 

Bezoek < De veermaB » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

1 u j ic 

De specialist der 
standaarddeuren 

I. LEEMANS, Dennie t. 
Van Havrelei 7» T. : 35.68.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 
—. u na 

EURO.UOM1 
Moderne wooninrichtlne 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen Au Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
WeL : 02/18.17.17 

— . , Lt U-4 

BLANKENBERGE 
c Babenshof > 

Weststr. 79. - T. : (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

UB n 5 

c Vlaams Hull > Knokke 
Kamers • vol pension 

gezellige sfeer . 
Verminder ing Toor p -oepen . 
El isabethL 106. TeL 632.70. 

U 116 

Breydelbot BRUGGE 
Jozef SuTeestraal V 

Celagzaal - 120 plaatsea 
Tel. : 050/350.67 

Lfi IIT 

rr. PARQUIN P.T.b.a. 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
Telefoon : 03/36.16.47. 

Kuipen en stapelbakken roor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, rel
len en folie op roL 

RAADPLEEG ONS. 
XM 120 
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WIJ IN LIMBURG 
PLAATSELIJK 

NIEUWS 

5 N0VEM6ERBET0GING 
De deelname van uit Limburg aan de 5 

nov. - betoging werd een bijzonder groot suk-
s e s ! 

Afgezien van het groot aantal bussen reis
den nog honderden personen per eigen wa-
gen. 

De Maaslanders en de mijnwerkers van 
Eisden brachten in de betoging een*_groots 
en opgemerkt protest tegen de dreigende 
mijnsluitingen. 

Aan allen hartelijk dank en proficiat! 

FAKKELTOCHT 
In « Het Strijdersblad » van de NSB lazen 

wij het programma van de fakkeltochten 
door Limburg. Dat deze mensen buiten de 
werkelijkheid leven, bewijze niet allet-n dat 
men gaat fakkelen op 5 november maar ook 
reeds aan de schrijfwijze van de gemeente
namen : Lanklaer, Neerhaeren, Beverloo, 
Bilsen en Eigenbilzen ! 

Beringen 
GF.MEENTELIJKE GEZINSRAAD 

De plaatselijke afdeling van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen zal eerstdaag over
gaan tot de stichting van een gemeentelijke 
gezinsraad in samenwerking met andere so-
ci.ile organizaties. 

Ken ander initiatief van de Bond is het ge-
yanienlijk \erlof voor grootouders, leden van 
de Bond volgende lente in het Reigersnest 
tt- Koksijde Prüs per persoon en per week 
40(1 fr. Reiskosten worden gedeeltelijk terug
betaald. Verder inlichtingen bij de sekretaris 
Albert Jacobs, Hoogstraat 11. 

Bree 
C^-SLAAGD BAL 

De plaatselijke VÜ-afdeling organizeerde 
zondag 22 oktober een ba! in zaal Malta, Sta-
tionswal. De opkomst overtrof de stoutste 
verwachtingen en de afdelingskas deed een 
goede /aak. Proficiat voor de organizatoren : 
A. Custers, J. Gabriels, L. Mondelaers, e.a. 
Het arr. bestuur was vertegenwoordigd door 
K. Raskin, J . Hardy, L. Wir i \ en G. Begas. 
De h. G. Leroy van Loniniel, bestuurslid van 
de VVB deed een oproep tot massale deel
neming op 5 november. 

Bilzen 
VTB-VAB 

N'rijdag 17 november te 20 uur zal het trio 
Florquin optreden te Bilzen voor de plaatse
lijke afdeling. 

Eigenbilzen 
VOLKSVERGADERING 

.Zaterdag 21 oktober werd in café De 
Kroon, Brugstraat, een grootse volksvergade
ring georganizeerd. 

De h Pierre (ierlts heette het /.eer talrijke 
publiek welkom, waarna senator Wim Joris-
sen in een gloedvol betoog een aantal socia
le en nation.ile problemen behandelde. 

Met een korte toespraak van Jan Apper-
nians werd deze vergadering gesloten. 

* RECHT DOOR ZEE » 

De paarlijkse St. Caeliliafeesten van deze 
vlaamse harinonie hebben plaats zaterdag 18 
november (mannen) en maandag 20 novem
ber (vrouwen). 

VOLKSUNIE 

Het plaatselijk afdelingsbestuur vergadert 
morgen 12 november in café « De Kroon », 
Brugstraat. 

Eisden 
, WAAKZAAMHEIDSKOMITEE 

Fl. Stulens, lid van het arr. bestuur, nam 
deel aan een aantal vei gaderingen van het 
waakzaaniheidskomitee in hotel « De Valk », 
Oude Baan. Tevens trad hij als afgevaardig
de van dit komitee op bij de onderhandelin
gen met een aantal vertegenwoordigers van 
de gevestigde machten. 

VOLKSUNIE 

* De plaatselijke VU-afde!ing beleeft een pe
riode van hoogkonjunktuur. Zopas bieden 
twee mijnwerkers - werkleiders zich aan als 
militant, en het ledental begon merkelijk te 
stijgen : 20 in één week ! Als dit zo verder 
gaat wordt Eisden een der sterkste afdelin
gen van ons arrondissement. 

In de loop van volgende weken zou door 
een publieke vergadering de werfkracht van 
onze jonge partij nog vergroot worden. 

AFDELINGSLEVEN 

In de loop van november zal het afdelings
bestuur van de Volksunie Eisden samen ko
men met het oog op 1. aanvulling en uitbrei
ding van het bestuur, 2. organizatie van een 
grootse volksvergadering. 

SAMENLEVEN IN ONZE GEMEENTE 11-12 
NOV. 67 
INLICHTINGEN 

Plaats : 
De Maasvallei, steenweg 82, Eisden. 
Bijdrage : 
10 fr., broodmaaltijd en dokumentatiemap. 
Studenten en leden van een jeugdbeweging: 

25 fr. 
Uurrooster : 
Zixterdag 11 november van 14 uur 45 tot 

20 uur 30. 
Zondag 12 november van 10 uur tot 12 uur 

30. 
Inschrijving : ter plaatse ook nog 
Het weekeinde wordt georganizeerd in sa

menwerking met het Regionaal Komitee 
Maasland van de Stichting, het gemeente
bestuur van Eisden en de Adviesraad voor de 
jeugd van Eisden. 

Hasselt 
DIKTATORIALE LEYNEN 

Maandag 30 oktober organizeerde het Ver
bond van Kristeiijke Werkgevers in het audi
torium van het provinciaal begijnhof te Has
selt een colloquium over « Hoger onderwijs 
in Limburg ». Na een drietal uiteenzettingen 
van specialisten, mocht het aanwezig publiek 
schriftelijk vragen stellen, die werden ver
deeld door de voorzitter van het forum, 
CVP-senator Leynen, onder de paneelleden 

Tot hier is alles normaal. Abnormaal of 
liever diktatoriaal was echter het feit dat de 
h. Leynen de vragen, die hem niet aanston
den, niet liet beantwoorden ! Dit gebeurde 
niet alleen met de vragen gesteld door pro
vincieraadslid J. De Graeve en door E. Raskin, 

maar ook met vragen gesteld door verschil
lende andere personen. En dan maar spre
ken o\ er verdraagzaamheid en pluralisme ! 

Heppen 
MIJNSLUITING EN REKONVERSIE 

De plaatselijke Da\idsfondsa[deling nodigde 
onze vriend Jef Olaerts uit, om te spreken 
over « mijnsluiting en rekonversle ». Vijftig 
aanwezigen volgden belangstellend zijn uit
eenzetting. Een levendig gesprek besloot de
ze avond. 

Proficiat aan deze afdeling en haar ijverige 
voorzitter Roger Hermans. , 

Hoeselt 
VOLKSVERGADERING 

De plaatselijke VU-afdeling organizeerde 
vrijdag 10 november een grootse volks\erga-
dering. Spreker van de avond was volksver
tegenwoordiger Reimond MattheysseïlS. 

Neeroeteren 
KONTAKTVERGADERING 

Met het oog op de reorganizatie van de af
deling Neeroeteren, worden alle kaderleden 
en simpati/anten uitgenodigd op een kon-
taktvergaderlng : zaterdag 18 november te 
20 uur in café « Oud-Oteren ». Inlichtingen : 
J Cuppens, tel. G4402. 

Neerpelt 
HUISBEZOEK 

Gemeenteraadslid René Evers van Over-
pelt en arr. voorzitter E. Raskin legden een 
aantal huisbezoeken af in Neerpelt, Hamont , 
Lommei en Overpelt. Hoewel heel wat per
sonen afwezig waren, bleken deze huisbezoe
ken toch 2eer vruchtbaar. Niet alleen werd 
belangrijke financiële steun bij mekaar ge
bracht, maa r ook wilden heel wat bezochten 
nader in kontakt komen iTiet de Volksunie. 
Deze maand worden de huisbezoeken hervat. 

Munsterbiizen 
BAL 

Vriendenband organizeert op zaterdag 16 
december een groots bal. Orkest : Bert Min-
ten. 

Overpelt 
PROPAGANDA 

De propaganda in Overpelt ter voorberei
ding van de 5 november betoging was mer
kelijk overrompelend. Onze vriend Jaak Oly-
slagers speelde hierbij de toonaangevende 
rol. 

Tongeren - Maaseik 
KADERSCHOLING 

Het Lodewijk Dosfelinstituut onder de lei
ding van Maurits Coppieters, E. Slosse en 
W. Liiyten, organizeert in de loop van deze 
winter te Leuven een aantal studiedagen. 

De bedoeling is degelijk gevormde vlaams-
nationale militanten op te leiden. Data : 19 
nov., 10 d e c , 21 januari 1968, 18 februari 19G8 
en 17 maar t 1968, Inlichtingen bij W, Luyten, 
Lierse steenweg 140, Berlaar (03) 706193 of D. 
De Smet, Vermeylenlaan 24, Kessel-Lo (016) 
28294. 

FINANCIEEL VERSLAG 

De Vl'-afdelingen die tot hiertoe nalieten 
hun financieel verslag van het derde trimes
ter van 19(>7 in te zenden, woiden verzocht 
dit zo snel mogelijk te doen bij de penning
meester van ons arrondissement L. Wirix, 
Brugstraat 41, Bil/en. Tel. 011-18472 — PR 
\ an N.V. Kredietbank, Bil/en (rekening 
2515). 

SUKSESRIJK BAL 
Het arr. bal van Vriendenband Tongeren-

Maaseik, op zaterdag 28 oktober in « De 
Ster », te Bilzen, werd een overrompelend 
sukses. 

ARR. BESTUUR 

Het VU arr. bestuur Tongeren-Maaseik 
vergaderde donderdag 2 nov. te Eigenbilzen 
en maandag 6 nov. te Eisden. ^ 

ARR, RAAD 

De arr, raad van de VU Tongeren-Maas-
eik vergadert vrijdag 24 no\ ember, waar
schijnlijk te Lanaken. ^ 

Zolder 
ZOLDER H E R L E E F T ! 

Deze grote mijnwerkersgemeente, vroeger 
reeds een vlaams-nationale vesting maar 
door de naoorlogse omstandigheden moed
willig er onder gehouden, is wakker gescho
len. 

Een honderdtal inwoners waren op 5 no
vember te Ant\Mii)en dank zij de samenge-
bundelde werking \ an mensen als apoteker 
M. Verhoeven, Walter Croux en andere me
dewerkers. Wanneer is Zolder rijk voor eeii 
Volksunie-afdeling ? 

MAASLANDSE BETOGING 
Wij vernemen u i t welingelichte b ron 

da t de maaslandse betoging heel wat op
spraak heeft verwekt in de ministeriële 
kr ingen. Zulke u i t ing van verzet, voorlo
pig gelaten bij een massale processie-op
komst, h a d men in die kr ingen n ie t ver
wacht.,. Men zal zich te Brussel dus dub
bel moeten beraden.. . 

E.G.K.S.--STEUN 
Onlangs heeft België weerom een 200 

mil joen E.G.K.S.-steun o n t v a n g e n ? Voor 
de Borinage en zo. ^Vat dacht j e ? 

Donderdag 16 november 1967, 
te 20 u. 

in het provinciaal begijnhof 
te Hasselt 

F O R U M G E S P R E K 
met als tema : 

H E T P I U R A L i S M E 
I N D E P O L I T I E K 
DEELNEMERS : 

W. CLAES, mutualiteitssekretorls 
(B.S.P.) : 
A. CROUX, bestendig afgevaardigde 
(C.V.P,) ; 
R, DEMAL, odvokaal (P.V.V.) ; 
E. RASKIN, doctor in de rechten 
(VOLKSUNIE), 

ALLE BELANGSTELLENDEN WELKOM 1 

fc^wegings|jjjjzer 

OOST-VLAANDEREN 

Merelbeke 
STATUTAIRE BESTUURSVER
GADERING 

In aanwezigheid van de pro\in-
cie-raatlsleden De Moor en Stak, 
ging op vrijdag 27 oktober de sta
tutaire bestuursvergadering door, 

\ 'olgende personen werden ver
kozen en ter goedkeuring aan het 
arr. bestuur voorgedragen : voor
zitter De Lobel (Jeo; ondervoorz. : 
De Sutler Roger; sekretaris : De 
Slitter .luiicn; organisatie : Long-
lois Pol; dienstbetoon : Van Dam
me K. Dinsdag 7 november zal het 

nieuwe bestuur de eerste maal bij
eenkomen om de winterwerking te 
bespreken. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
,< NU » EN LA BRUGEOISE 

Het nov. nr van « Nu », VU-afde-
lingsblad te Assebroek vestigde de 
aandacht op het feit dat, met stille 
trom, reeds meer dan 700 perso
neelsleden in het staalbedrijf « La 
Brugeoise » werden afgedankt. Wat 
meer aandacht kreeg het sluiten 
van het bedrijf «Scott en Williams» 
te Brugge, Het bestuur van de afd. 
Assebroek kreeg dan ook onmiddel

lijk gehoor bij het arr. bestuur om 
een kampagne ter voorlichting van 
de brugse werknemers te beginnen. 

Brugge - Torhout 
NA 5 NOV. 
GELUKWENSEN 

Als er iemand even in het zonne
tje mag gezet dan zijn het wel voor
zitter en sekretaris van het plaatse
lijk 5 nov. komitee. Ze hebben zich 
waarlijk geen moeite gespaard en 
geen kans ongebruikt gelaten om 
zoveel mogelijk mensen voor de be
toging te engageren. Voorzitter Ed-
mond Sintobin en zijn onvermoei
bare secundant Arnoud Vanhoute-
ghem krijgen hierbij onze geluk
wensen ! 

PLANNEN VOOR 
ZEEBRUGGE ZICHTBAAR 

Skabletter opent vanaf 11 nov. te 
17 uur in het « Gyselhuus », Gent
hof 50, Brugge, de tentoonstelling 
van de plannen voor « Zeebrugge-
wereldhaven ». Graag voor bezoek 
aanbevolen. 

ARR. KOORDINATOR 
BEGINT ZIJN W E R K 

Nu de november - betoging haar 
suksesvol verloop heeft gehad, be
gint de VU-arr. Brugge-Torhout ten-

volle de winterwerking. Deze wer
king vertoont uiteraard reeds een 
pre-elektoraal karakter : onze 
vriend Arnoud Vanhouteghem Is er
mee gelast de bazis van deze wer
king stevig te funderen. Afd. be
stuursleden dienen hem hiervoor de 
ruimste hulp te geven. 

Gistel 
VOLKSUNIEBAL 

Wie onze afdeling wil steunen en 
tevens een gezellige avond door
brengen, kome met vrienden en 
bekenden naar het bal dat door
gaat in het « Paanhuis », Heyvaert-
laan 8, Gistel, 

Het welbekende orkest « Tony 
Sadler » zorgt voor de muzikale 
noot en wij zorgen voor de goede 
stemming. 

Jabbeke 
HERFSTBAL EN DE TROM . 

In een druk bijgewoonde be
stuursvergadering werd op 2 novem
ber jl, te Jabbeke de laatste hand 
gelegd aan de voorbereiding van 
het herfstbal, te Jabbeke, zaal Brou
wershof, Dorpstraat op zaterdag 25 
november a.s, vanaf 21 uur, orkest : 

de Moonliners, 
Dezelfde vergadering besliste van

af december a.s. het plaatselijk kon-
taktblad « de Trom » op te voeren 
tot ruim 2.000 ex, en te verspreiden 
over Jabbeke, Zerkegem, Snellegem 
en Stalhille, 

St Kruis 
AANDACHT VOOR 1 DEC. 

Op vrijdag 1 december zijn volks-
vert. P , Leys en provincieraadslid 
G. van In te gast in de afd, St Kruis 
(lokaal : de Vrede, Moerkerkestwg.) 
Er zal tevens een tentoonstellinji 
van boeken en brochures over de 
rijke geschiedenis van d e vlaamse 
en sociale beweging worden opge
zet, 
JAARLIJKS St. NIKLAASBAL 

Voor de tiende maal wordt het 
St, Nlklaasbal ingericht. 

Dit bal, dat steeds een reuzesuk-
ses kende, moet dit jaar alles over
treffen. Daarom doet het bestuur 
van a De Vlaamse vrienden uit d e 
Westhoek» een oproep voor het 
aanbrengen van prijzen voor d e 
reuzetombola. 

Alle prijzen zijn welkom en kun
nen ingebracht worden in het 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Dik»-
muide. Bij voorbaat dank. 
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WIJ 23 

Uw gebouw met " pe rsoon l i j khe id " 

en geen " s t e m p e l " . 

ENIG MOOIE MEESTERWOHIÜQ 
inde l ing en u i twerk ing zoals U zelf verkiest 
grote hal l , garage, bergplaats of bureel , ru i 
me L-vormige l iv ing-eetkamer, keuken, ge-
instal leerde badkamer, 3 ru ime slaapkamers. 
— Bouwprijs: vanaf 655.00 fr. 
— Bouwtermi jn slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialen ; 
nooit prefab 

EEN SFEERVOLLE « HOEVE » 
door or ig inele ontwerpen, t ipisch en autentiek : robuste eiken balken, ruime open haard, stevige 
b innendeuren over prachtige rode of b lauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
W i j hebben voor U ontwerpen die realizeerbaar zi jn vanaf 750.000 fr 

U ZIET HET RUIMER 
Uw vr i j beroep eist ru ime ontvangstplaatsen .. een hoogste luxe-af
we rk ing maar in verhoud ing niet noodzakel i jk duurder 
(slechts 1.990.000 fr . ) . 

U heeft weinig t i j d . Maak U geen zorgen ; 
w i j doen alles voor U 

• Ideeën die uw architekt voor U u i twerk t ; 

• u i tzonder l i jk grote grondenkeuze; 

• administrat ie Is onze zorg; 

• technisch bestudeerde u i tvoer ing ; 

• technisch studiebureel tot uw dienst; 

• kunstenaars voor u w interieur en open haard. 

15% 
aan kontanfen 

voisfaan 

INFORMEER NOG VANDAAG BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 
03/31.78.20 

6EN1 
ON'DEHBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Kantoren open van 9 u tot 12.30 u en van 14 u tot 18 u. Zaterdag van 9 u tot 12 u en van 14 u to l 17 u. 

Tof uw dienst 
MET PRACHTIGE 
BOUWGRONDEN 
.. .te ANTWERPEN ; 

met duizende mooie bouwgron 
den te Brasschaat, Ekeren, Ede-
gem. Mar iaburg, Mortsel, Kapel
len, Kontich, W i l n i k enz. . . 

. . .te GENT : 

met een reeks zeer rezidentièle 
v i l lagronden te Drongen, Maria
kerke, De Pinte, Lochristi. enz. . . 

. . . te GENK : 

de streek der ui tzonder l i |ke be-
leggingsgronden met prachtige 
toekomst, percelen van alle ma
ten, ui tzonderl i ike natuur en goe
de l igg ingen : een Rezidentieel 
Park in 't mooiste landschap, 
zeer heuvelacht ig, vo l led ig ui tge
rust met mooie brede lanen te 
OPOETEREN IM 
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP i 

. . . te LEUVEN : 

met mooie en voordel ige gron
den dicht b i | Centrum, Kessel-
Lo, Bertem, Linden, Rotselaar. 

Vraag gratis meer details aan 
onze Inl ichtingsdiensten. 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-bast en 
bi t tere oranjeschil len. 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

• 

Import ABTS 
Tiensesteenweg 128 

Korbeek-Lo 
Tel. 016/463.11 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diepvries-
houders, ?raag4 inlichtin
gen en prijslijst 

FÏRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel . : (059) 717.15 
LB 109 

W I M I V I A E S 

vTaagt U zijn militanten m iioei 
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr, 1100/37.305 van 
V.M.ü. Antwerpen of 

het 

het - rek nr. 1100/36 971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wildecoratie 
Telefoon ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9 wootdnrichting 

meubelen — 10 % 
vloerbekleding 
zonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAl 30. R U P E L M O N D E 

Ik 
ben 

ui^gesf^pen 
wanf . . . 

EPEPA 
l l R E L L J 
Dunlopillo 

STAR 

k koop bi'i 

MATTHiSÜ'S BiOOENBBmJF 
T U R N H O U T S E I A A K 10 2 , • ORG E RH OUT - TEL. 3S;I7.«3 

IIJHÜIZEN : Oier«>r»> •«-<*, Anlw. Tel. 3l.0I.lt 
enslrjai 39-41, Aniw. rd. 33.47.2« . GallifartUi tO, Oeurne. t.1. ié.15.11 

Lfi r24 

http://3l.0I.lt


tee-
24 

1 

EEN ONVERGETELIJKE DAG 
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