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Wij vestigen de aandacht van onze lezers, 
propagandisten en simpatizanten op de 
pnjzen van een abonnement op ons blad ï 
Abonnement voor een jaar (50 nummers) : 
220 fr 
Abonnement voor een half jaar : 130 fr. 
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr 

it zijn spotprijzen vergeleken bij deze 
an andere weekbladen Maak er gebruik 

van om nieuwe lezers te winnen ! Hartelijk 
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS dank bij VOOrbaat. 

DEZE WEEK IN 
In een matte uiteenzetting verdedigde Minister Vermey-

len het ontwerp ertoe strekkende de verjaringstermijn, die 
toepasselijk is op al de misdrijven van gemeenrecht, tot 
30 jaar te verlengen voor doodsstraffen uitgesproken we
gens misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 
staat. Hij gaf toe dat er op de 1 338 gevallen van uitgewe
ken ter dood veroordeelden 800 waren, die geen erge ge
vallen zijn Deze veroordeelden zouden een strafvermin
dering krijgen bv tot 5 jaar zodat hun straf in feite ver
jaard zou zijn. Een 500 andere noemde hij « randgevallen », 
Ook voor hen bluft een (straffeloze) terugkeer mogelijk. 
Er zouden ten slotte een vijftigtal erge gevallen zijn, 
waaronder het geval Degrelle. Deze veroordeelden zouden 
met in aanmerking komen voor genade en hun straffeloze 
terugkeer zou onmogelijk worden 

Frans van der Eist zei zeer terecht tijdens zijn tussen
komst dat omwille van vijftig gevallen de toestand van 
1300 andere wordt verslechterd Het is inderdaad een juri
dische spitsvondigheid, of een juridische fictie, te beweren 
dat de verlenging van de verjaringstermijn geen straf is. 
In feite is zij dat wel Hij vond het strijdig met het rechts
gevoel dat een bij verstek veroordeelde na het verstrijken 
van een termijn van 6 maand geen gelegenheid meer heeft 
zich te verdedigen en zonder meer, wordt opgesloten. 
Claeyti een betweterige C V.P -er, nep dat de veroordeel
den dat wél konden. Van der Eist beet hem toe : gij weet 
er niets van. uw tussenkomst bewijst dat. Frans van der 
Eist beriep zich op een vroegere uitspraak van de minister, 
waarbij deze zegde voldoende gewapend te zijn tegen de 
terugkeer van sommige incivieken, vermits zii allen ver
vallen werden verklaard van de Belgische nationaliteit. 
Van der Eist zei tot besluit, dat het ons niet te doen was 
om die 50 erge gevallen maar wel om de honderden 
Vlaamse kunstenaais en intellectuelen die in het buiten
land als bannelingen leven. 

Tijdens de toespraak van Dejace riepen herhaaldelijk 
een paar vrouwen op de openbare tribune, met hysterische 
en schrille stem in het Frans : « Leve Degrelle Hij komt 
terug p Een man probeerde het ook. maar hij bracht het 
maar tot één zin en werd dan door de M P. bij zijn nekvel 
gegrepen. 

Tijdens deze incidenten begonnen verschillende Waalse 
socialisten (onder wie een dame) tegen onze verkozenen te 
roepen : <£ Ziedaar uw vrienden », daarbij de indruk gevend 
te geloven dat onze vertegenwoordigers bij de herrie be
trokken waren. 

Er kwam aanvankelijk geen rccvCcij, sprakeloos als onze 
verkozenen waren over deze stompzinnige Waalse beschul
diging Toen het Waals getier nog toenam is Reimond Mat-
theyssens uit zijn sloffen geschoten en timmerend op zijn 
lessenaar heeft hij de JVaalse schreeuwers van antwoord 
gediend. 

Hoe dubbelzinnig het antwoord van minister Gilson was 
op de interpellatie over de teruggeer van de Voer naar Luik, 
bleek opnieuw overduideliik door de stemmingen 

De interpellanten Parisis en Dejace zegden tevreden te 
zijn. hun interpellatie had haar doel bereikt. Zowel de 
Vlaamse C V P.-voorstanders voor het behoud van de Voer 
bn Limbuig als de Waalse C V.P.-voorstanders van de 
overheveling van de Voer naar Luik, stemden het vertrou
wen in de mmistei Gilson Al de Vlaamse socialisten met 
Van Eynde « op kop » (die geschreven had dat al de Vlaam
se socialisten tegen de overhevehng zouden stemmen) 
stemden het vertrouwen in Gilson samen met Gruselin en 
de Waalse socialisten die de Voer bij Luik willen naasten. 

Bil de P V V was de toestand zo mogehjk nog dwazer. 
ZIJ stemden allemaal tegen de minister. Zowel Van der 
Poorten op wiens voorstel de Voer naar Limburg kwam, als 
Jeunehomme die nu een voorstel indiende om de Voer te
rug naar Luik te brengen. 

AJ de Vlamingen uit de C V P . uit de E S P . en uit de 
P V V hopen uit grond van hun hart dat het voorstel Jeu
nehomme in de lade vergeelt Want zij weten dat de ver
deeldheid tussen Walen en Vlamingen in al de partijen 
onafwendbaar is Het is tot allen doorgedrongen dat de 
Vlaamse opinie een nieuwe gebiedsroof niet zal nemen. 

De Devruding van de gijzelaars in Stanleystad door de 
Belgische para's werd eenpaiig, op de communisten na, in 
de Kamei goedgekeurd Spaak op dreef als in zijn beste 
dagen verdedigde met brio zim beslissing De communist 
Moulin was geen tegenstander voor hem Frans van der 
Eist herinnerde eraan dat de Volksuniefractie er bii de re
gering op aangedrongen heeft, dat zi1 de blanken zou be
schermen Hii vond de juiste toon toen hij zich namens de 
groep akkooid verklaarde met de genomen beslissing, Hr 
weid op vele banken toegejuicht. Nik Claes 

TIEN JAAR VOLKSUNIE 

grootse viering te antwerpen op zondag 20 december '64 
In 1954 werd de Volksunie opgericht i 

Spijts tegenkanting^ en beperkte middelen heeft de Vlaams-nationale partij zich ontwikkeld tot 
een formatie, die niet meer uit het politieke leven in ons land weg te denken is. 

Besloten werd, als inzet van een reeks feestelijkheden, op zondag 20 december 1964 te 14 uur 
een FEESTMAAL in te richten in de zaal Harmonie, Mechelsesteenweg, Antwerpen 

Daartoe nodigt het Dagelijks Bestuur van de Volksunie alle kaderleden, propagandisten en 
sytnpatisanten zeer hartelijk uit. 

Mr Frans van der Eist . drs Wim Jorissen . Mr Daniel de Coninck . Dr Leo Wou. 
ters . Rudi Van der Paal . Toon van Overslraeten . Renaat Uiependaele . Reimond 
Mattheyssens i Dr Richard van Leemputten . Dr Devotdere . ing Clem Colemont. 

ischrijving : door storting van 135 fr op post ekening 8öö5.23 van R Degryse, Beichem (Ant
werpen) Schrijf Ujdig in : het aantal deelnemers is beperkt tot 600 personen. 
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WAALSE SOLDATEM 

G«acbte ledaktie. 

Mag Ik deze week ook eens m 
de gneventrommel roeren a u b 

Ziet U, mijn zoontje (10 jaar) 
Is lid van een uitsluitend vlaam^ 
Se jeugdbeweging <VNJ) en was 
verleden zondag op stap met de 
groep 

Op de Groenplaats n a was er 
Juist een manifestatie van de pa^ 
r a s Walen en Vlammgen om sa
men als goede unitairen te lat«n 
zien aan de bevo'kmg hoe m het 
leger Vlammg en Waal samen
werken m vriendschap en ver-
Btandlioudmg 

Pas kwamen onze kmderen daar 
aan of meteen werd die mnige 
samenwerking bewezen doo' een 
handjevol waalse p a r a s die be
gonnen te tieren « sales fUmms 
sale boche » enz enz en die de 
orde probeerden te verstc«ren die 
er heerst bij onz€ VNJ 

Een omstaander (onbekende) 
gaf lucht aan z'jn verontwaardi
ging door de soldaten van ant
woord te dienen en t dreigde zo 
ver te komen dat onze V'aamse 
paia s tegen liun charmante bloe
ders de vr endschapbanden bra
ken want nepen zij wij zijn 
Vlaamse soldaten en wi] laten on
ze jeugd niet beledigen t werd 
zelfs zo lief dat er weeral politie 
bij te pas kwam 

Tenslotte kwam de overste van 
de soldaten de vriendelijke Waal-
tjes de les lezen en schreef hun 
naam en nummer op Ook de heer 
die deelde m de vTi'ndschapsbe-
tuig ngen nam naam en adres der 
eenheid en de nummers van de 
« mondhelden » op 

onze gendarmen' ' Ik ben maar een 
simpele chauffeur wellicht juist 
daarom kan ik miJ i^'^t druk ma
ken over die arme rijkswachters 
die negen en tien uur per dag 
moeten werken Ik wil ook iedere 
dag 2» lang werken en dan even 
vroeg op pensioen gaan als een 
rijkswachter, waarna ik nog een 
lonende job kan blijven uitoefe
nen = tot het emde mijner dagen 
In een gemeente m mijn streek 
heb Ik heel mijn leven zover nnjn 
herirmermg terug gaat een poli-
tie-agent gekend die m dienst der 
gemeente kwam nadat hij m de 
rijkswacht werd gepensioneerd 
Reken uit • ik ben thans bijna 
veertig hoe lang is die man al 
in i)ensioen'' 

En dan — wellicht « neven de 
kwestie » maar VOCH- mij toch 
zeer belangrijk — de kwestie van 
het « vnile werk » de- rijkswach
ters In de repressietijd heeft het 
m hun korps toch nooit ontbro
ken aan vrijwilligers om meer 
dan 200 mensen een aantal gaten 
door de huid te jagen Inbeg e 
pen Mfred Vmdevogel Borms en 
I rma Laplasse om maar deze drie 
te noemen die dan toch volgens 
iedereen het slachtoffer waien 
van echte gerechtelijke moorden 

« Befehl ist Befehl », zeg gij 
m i j ' O ala dat heb ik er nog we
ten zeggen' 

Alle voorbehoud dus voor wat 
betreft mijn kompassie met uw 
« donkerblauwe ]ongen= » 

j V - Aalst. 

2) tegen eentalig drukwerk waar
op bv seJiijnheilig vermeld 
staat NEDERLANDSE TEKST 
OP AANVRAAG 
In uw iM-otest daarentegen 
vooral doen uitkomen da t zulks: 
a) een beledigmg is voor ons ; 
b) van ons mspanningen en 
onkosten vergt, die de Walen 
in Brussel niet hoeven te dra
gen ; 

3) tegen firma s ( vooral grote fir
m a ' s ) die m het Frans publici-
teitsWaden E N K E L in het 
Frans publiciteit maken d n 
bladen als Europe N o l , Euxa-
ma en dei ge lijke ) 

Door rustig maar hardnekkig 
samen met zoveel mogelijk v a n « w 
vrienden, uw protest tegen deze 
onaanvaardbare praktijken te or-
ganizeren verwekt U een stroming 
welke het Vlaams Komitee zal 
toelaten na een zekere tijd met 
meer gezag namens de Vlaamse 
bevolking van Brussel tussen te 
komen 

Er werd met de tot heden ge-
voe de aktie reeds zeer veel be
reikt en het leidt geen twijfel dat 
dank zij volgehouden aandringen 
ook met deze nieuwe aktie veel 
kan bereikt worden 

Met dank en oorechte hoogach
ting 

-^ujimi'ïsie Zakenleven. 
VI Kom Brussel. 

AKTIE BRUSSEL 
J D C - Antwerpen. Mijnheren 

DE RiJKSWACKT 

Beste dio Genes, 

Gij zult wel niet al te zeer ver
baasd zijn dat Ik nogal wat gra
ten gevonden heb .n uw « Open 
brief » over de Rijkswacht Van
waar plots uw tedere belangstel
ling voor het « t ' iestig » lot van 

In het bestek van de werkmg 
tot het bekomen van een eerlijke 
tweetaligheid m het Bi-usselse za
kenleven wordt gevraagd dat U ge
durende de komende weken sys
tematisch en op de door U als 
doeltieffend geachte manier voor
al tegen volgende fouten zoudt 
protesteren 
1) tegen alle eentalig van huis tot 

huis verspreid drukwerk ( d a t 
U onverbiddelijk moet terug 
stUi e n ) , 

ben 
uitgeslapen 

v^anK.. 

ik koop bij 

MATTHIEU 'S BEDDENBEDRIJF 

TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOÜT — XEL 35 17 83 
Bijhuizen . Antwerpen • Diepestr 84-86 Tel 31 0118 

Begilnenstr 39-41 Tel 33 47 24 
Deurne Califortlei 60 Tel • 36 25 22 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE > dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

DE LIE S., Papenhoek, Berendrecht Tel : (03)73 60 83 

Alleen de zoekertjes ?aan naar 
het hoofdsekretanaat 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1. Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

krant, mag geen reden zijn om 
aan zijn opvoedende taak te ver-
aaken. 

/KfüWfc J B , Merksem 

OPVOEDENDE PERS 
Waarde redaktie 

De kristelijke pers m Vlaande
ren dient opvoedend te zijn en 
niet m opbod te wedijveren met op 
sensatie beluste bladen 

IJlijn dagblad, door de Kerk 
«aanbevolen», geeft drie dagen 
lang een «deskundig» verslag o-
ver een uit het kanaal gevist lijk 
Het gewicht en de omvang der 
romp worden tot op de kg en de 
Cm weergegeven 

Wat denken de oudefis wanneer 
ze m een «aanbevolen» dagblad 
zulk een proza te lezen krijgen ? 

Dat de« konkurentie» een grote 
rol speelt in het bestaan van een 

FOLIES-BERGERE 
Na de uitvoering van verbete-

rtngs- en veirfraanngswerken zul
len in de bekende Polies-Bergere-
schouwburg der Kruisvaarten-
straat , nabij het Rogierplein te 
Brussel, van 18 december af op
nieuw Vlaamse vertoningen wol
den gegeven. 

De algemene leidmg van de ver
toningen die door he t Hoofdstede
lijk Lyrisch Toneel woiden mge-
richt, berust bij de heer Bi nest 
Verryck die van 1929 tot 1961 de 
directie heeft waargenomen van 
dit bekend Brussels Volkstheater. 

Van een Vlaams onspannings-
programma met zang humor en 
muziek zullen de eerste opvoerm-
gen worden gegeven m december 
a s 's avonds om 8 uur 10 op 18, 
19, 20, 24, 25, 26 en 27, met na
middagvertoning om 3 uur 30 op 
20 25 en 27 

Wie op gezellige wijze he t jaar 
wil besluiten houdt daarvoor nu 
reeds een avond of namiddag vrij 

E V . • Brussel 

WET DEGRELLE 
Mijnheren, 

Wij hebben als burgers van dit 
land geen enkele reden om fier te 
zijn over he t spektakel da t ons 
vorige week m de Kamer werd ge
boden bij de s temmmg over de 
zgn «wet Degrelle». 

Is het niet grotesk, de Vlaamse 
C V P op enkele dagen tijds weer 
te zien zwenken van een stout 
«neen» naar een even beslist «ja»? 
Wat bezielt die Vlaamse C V P - e r s 
toch ? Zij doen mij denken a a n 
de lemmings ; de kleme knaagdie
ren uit Noord-Europa, die op ge
zette tijden bezeten worden door 
een kollektxeve vemietigingswaan-
zm en dan m onafzienbare ben
den oprukken naar zee, om zich 
m het water te storten en te ver
drinken 

De lemmings zijn dieren en ge-

GRONDEN IN 

G R U I T R O D B 

O V E R P E L T 

N E E R G L A B B E E R 

H E L C H I E R E N 

O O S T M A L L E 

fVEELOB 

R I J K E V O R S E L 

S T J O Z E F R I J K E V O R S E L 

Rechtstreeks vao cigenaaj' 

BEERSE 
SCHOTEN 
MORTSEL 
OPOETEREN 
KALMTHÜÜT 
EDEGEM (Molenveld) 
DU ZEN 
ZONUEKEIOEN 

ROLUS&VANDERPAAL 

V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring ei» grondige vakkennis.. 

WIM MAES 
Grote Steenweg 165 Berchem - Antwerpen 
Telefoon • (03) 39 92 06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1 Oi er name van één üjver (opende verzekeringspolissen. 
2 Alle gebeurlijk nog af te sluiten veriekeringspolissen. 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

Leven - Brand Familiale Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid. 

hooraamen aan een blind mstmkt . 
Maar a a n wat gehoo zaamt de 
Vlaamse C V P ' Welke is daa r 
de drang tot aelfvernietiging •> 

Ik zou me m deze drang stille
tjes kiumen verkneukelen en zeg
gen ao gei-aken we er van af M.1. 
z»u dat echter een al te goedkoop 
s tandpunt zijn Mij beangstigt he t 
probleem van een sterke parle-
mentsgroep, samengesteld uit men
sen die de problemen dan toch 
kennen of beseffen en wier pri
maire reaktie over het algemeen 
gezond is Maair wat er aan weer 
sekundair gebeurt, gaat mijn pet
je te boven 

De Vlaamse CVP is gelijk Sodo-
m a en Gommorha — een tikkeltje 
minder bedorven waarschijnlijk 
wel, maar de « rechtvaardigen » 
zijn er even moeilijk te vindCii 

Was er dan werkelijk niemand 
m die groep om — los van iedere 
politieke overwegmg en alle kom-
promis-gedoe — eenvoudigweg van 
m t zijn ha r t de dingen te zeggen 
die hij als juist aanziet, liever 
dan van zijn h a i t een moordkuil 
te m a k e n ' 

De AHaamse C V P ^ o e p ts — ik 
zou haas t zeggen : voer voor psy
chologen. 

L D S - Eeklo. 

ANTWERPEN - BRUSSEL 
Geachte Redaktie. 

Herhaaldelijk werd er m uw le
zersrubriek reeds geschreven over 
de ellendige toestand van de zxj-
genaamde autosnelweg Antwer-
I)en - Brussel Er werden mder-
daad tijdens de voorbije zomer 
herstel lu^swerken aan het weg
dek lutgevoerd. Waai om gebeurde 
dit slechts op enkele plaatsen en 
laat men andere bar-slechte vak
ken liggen? 

Dmzenden automobilisten sak
keren dagelijks over deze ellen
dige baan 

S D . . Antwerpen. 

De redaktie draaf t teen verant-
ffOordeUjUieiii roor <l« Inhoud der 
(cpublloeerda ie«er»brteven Z« Be-
bondt d c b het recht «an k e u e 
en tnkort lni root Over de l«mer»-
rnbrlek wordt «een örlefwlnellnf 
revocrd. 

• r a ) » l * M ' 
aiAl tM •" MONWMN. 
Gnl» voof v«fwltrdtf» 
HcnUllingoi •« «ï»" •'•ri'x'i». 

WoHer ROLAND 
— 6td plonmril Optitkw — 
K«rk»ira.t 58 — Ai«w«r(>«; 
( U t • V b «p Int hu iriiBTOM> I) 

TtMoon 31 U U 
1 0 * lertn? op v.rloon C)M«' 

Jan Tan Ri]swi)klaan 
Antwerper 
Telefoon j 
CHrektie t 

38 91.24 
Rudi van 

62 

der Paal 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonn ie r l aan 
Telefoon : 1100 33. 
Brusse l . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT. 
KURSUS 

• 
Algemene hande lsop le id ing 

Schoolgeld max im. 
8 000 F per j aa r of 
3 maal 3 000 F . 

me t r ech t op Kinderge ld 

De school w a a r Vlamingen 
zich thu is voelen. 

• 
Beter en voordel iger . 
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INDERANDDERWErDEBRELLE: 

WOORD EN WEDE 
yerleden week konden we, vlak voor het ter perse gaan, nog vlug in een 
paar woorden gewag maken van de uitslag der stemming over de zgn. « wet 
Degrelle » in de Kamer. Het loont echter de moeite, nog even uitvoeriger 
terug te komen op dit debat. Op pagina 6 brengen we de tussenkomst van de 
woordvoerder der Volksunie, mr F. Van der Eist. 
Onze lezers zullen zich herinneren dat kamervoorzitter Achiel Van Acker — 
die geen jurist is — zich liet verleiden tot een paar stekelige opmerkingen 
over de stellingen op juridisch vlak, die door mr Van der Eist werden ver
dedigd. Onze voorzitter liet terzake op 20 november een schrijven geworen 
aan de heer Van Acker. We brengen er hieronder afschrift van. 
Van zijn kant heeft R. Mattheyssens op 23 november een « recht op ant 
woord » aan Jos Van Eynde gestuurd; ook hiervan brengen we de tekst hier
onder. 

van acker 
« Mijnheer de Voorzitter, 

In aansluiting bij het debat van 
gisternamiddag in de Kamer zie ik 
mij verplicht terug te komen op de 
door U na mijn tussenkomst afgeleg
de verklaring. 

U hebt verklaard niet te kunnen 
aanvaarden dat gezegd werd dat de 
betrokkenen de kans niet krijgen 
zich te verdedigen, dat zij twintig 
jaar lang de gelegenheid hadden zich 
Je verantwoorden. 

Ik houd mijn verklaring staande, 
die overigens niet tegengesproken 
werd door de minister van justitie, en 
verwijs naar artikel 6 van de besluit-
.wet van 26 mei 1944. 

Daar waar onze wetgeving voor
ziet dat tegen vonnissen bij verstek 
geveld in princiep verzet kan aange
tekend worden tot wanneer de straf 
verjaard is, in kriminele zaken dus 
gedurende twintig jaar (artikel 476 
van het wetboek van strafrechtsple
ging), met als gevolg dat het vonnis 
en gans de procedure bij verstek ver
nietigd wordt en een nieuw, tegen-
sprekelij k proces geopend waarin de 
betrokkenen zich kunnen verdedigen, 
werd door de besluitwet van 26 mei 
1944 onze wetgeving, retroactief, op 
dit punt gewijzigd enkel voor perso
nen die zouden veroordeeld worden 
door de uitzonderlijke krijgsgerech-
%en wegens misdrijven tegen de vei
ligheid van de staat. 

Ingevolge artikel 6 voornoemd werd 
in deze gevallen de termijn om ver
zet aan te tekenen teruggebracht tot 
zes maand. Na verloop van zes maand 
werd het vonnis bij verstek definitief 
en het verzet onontvankelijk. Zes 
maand na hun veroordeling werd dus 
aan de betrokken personen ieder pro
ces geweigerd en iedere mogelijkheid 
zich te verdedigen tegen de beschul
digingen op grond waarvan zij bij 
verstek veroordeeld werden. 

Dat is de toestand en Ik heb dus 
niets verklaard wat niet juist zou zijn. 
Ik stel er prijs op. Mijnheer de Voor
zitter, U dit te laten weten en ver
blijf, 

met de meeste hoogachting. 

Mr. F. Van der Eist». 

van eynde 
Hieronder publiceren wij het recht 
van antwoord dat onze verkozene, de 
heer Mattheyssens, zond aan Van 
Eynde. hoofdredakteur van « Volks
gazet». 

« Mijnheer de Hoofdredakteur, 

In het hoofdartikel «Lex Degrel
le » van 20.11.64 staat te lezen, dat ik 
tijdens het Kamerdebat over de ver
lenging van de verjaringstermijn een 
« ongemeen walgelijke uitlating » heb 
gebruikt. Ik zou gezegd hebben : 

«Degrelle interesseert ons niet. Hij 
is een Waal». Dat betekent volgens 
steller dat wij het opnemen voor de 
grootste schurken, onder wie « beu
len en moordenaars «, als zij maar 
van Vlaamse afkomst zijn. Wij zou
den hierbij aan de Walen de volle 
vrijheid laten, naar goeddunken te 
handelen met hun eigen geboefte. 

Hieronder volgen de feiten. Toen 
enkele neorexistische herrieschoppers 
vanop de openbare tribune de verga
dering stoorden, is een stelletje Waal
se socialistische volksvertegenwoor
digers (onder wie een dame zich 
duchtig onderscheidde) tegen ons 
aan het roepen geslagen. Zij tierden 
« ziedaar uw vrienden », dEiarbij de 
indruk gevend te geloven dat wij de 
hand in het spel hadden. 

Wij waren aanvankelijk stomver
baasd over deze idiote Waalse reac
tie. Het gegil werd echter nog heviger. 
Ik heb toen herhaaldelijk geantwoord, 
dat wij met de herrie niets te maken 
hadden. In een poging om de stomp
zinnige ongerijmdheid van die 
Waalse beschuldiging aan te tonen, 
heb ik geroepen dat de herrieschop

pers allemaal franstaligen waren, dat 
wij met hen niets te maken hadden 
en dat wij met Degrelle niets te ma
ken hadden. En om de Walen de 
mond te stoppen, die nagenoeg alle
maal met de mening in hun achter
hoofd rondlopen dat het incivisme 
een Vlaamse eigenschap is, heb ik 
meermaals geroepen dat Degrelle een 
Waal is. De bedoeling hierbij was de 
Waalse schreeuwers wat in te tomen 
door er hen op te wijzen dat zij, hoe
wel steeds de bevoorrechten in deze 
staat ten koste van de Vlaamse be
langen, er toch in geslaagd zijn de 
grootste inciviek in oorlogstijd te le
veren. 

Het stuk in uw blad is een leugen 
door weglating. Inderdaad, er wor
den slechts een paar zinsneden aan
gehaald, maar de woorden waarop 
deze zinsneden een antwoord waren, 
alsmede mijn verdere tussenkomst 
worden verzwegen. 

Ikzelf heb een paar keer geroepen 
dat het ons om Wies Moens en ande
re Vlaamse uitgewekenen ging. De h. 
Van der Eist die namens de groep 
sprak, dus ook in mijn naam, heeft 
op de Kamertribune gezegd, zoals 
blijkt uit Beknopt Verslag : « Het is 
ons niet te doen om de vijftig ernsti
ge gevallen... (beulen en moordenaars, 
volgens steller). Wat ons interesseert 
zijn de honderden geleerden en intel
lectuelen, die als bannelingen in het 
buitenland verblijven ». 

De bewering als zou ik het opne
men voor verklikkers en moordenaars 
als zij maar Vlaming zijn. Is dus een 
joernalistieke schoeljestreek, drui
pend van kwade trouw. Het is een 
lage slag onder de gordel, geen pole
miek maar een pcrsmisdrijf. U zult 

U herinneren dat uw blad reeds vow 
minder veroordeeld werd. 

Ik meen de dader van deze laagheid 
onder zijn naamloosheid te herken
nen en zijn drijfveer eveneens. Het 
is een gluiperige wraakneming van 
steller, omdat ik hem eens in een de
bat, dat hij in zijn dolle overmoed 
zelf had uitgelokt, met één zin heb 
uitgeslagen door een verwijzing naar 
zijn houding onder de oorlog. 

Ik verzoek U dit bij de wet gewaar
borgd recht van antwoord op te ne
men, op dezelfde plaats en onder de-
zelfde~ titel, waar het «ongemeen 
walgelijk» stukje joernalistieke 
vuilnis stond afgedrukt. Mede omdat 
ik meen dat ook uw lezers het recht 
hebben de waarheid te kennen. 

Met beleefde groe'^en ». 

R. Mattheyssens 

Onze lezers zullen zich herinneren 
dat Reimond Mattheyssens reeds een 
paar keer Van Eynde de mond heeft 
gesnoerd. De laatste keer toen Van 
Eynde er weer de collaboratie aan te 
pas bracht, slingerde Mattheyssens 
hem in het gezicht dat hij moest 
zwijgen over de collaboratie, want 
dat zijn aanbod om te collaboreren 
niet eens werd aanvaard. Hij werd 
zelfs als collaborateur niet eens ge
wild. 

Sindsdien is Van Eynde koest als 
er over de collaboratie wordt gespro
ken. In het heibeltje dat Reimond 
Mattheyssens had met de socialisti
sche Walen, is de lawaaierige Van 
Eynde zijn Waalse spitsbroeders niet 
te hulp durven komen, uit schrik voor 
een nietiwe voltreffer. Hij durft een 
open debat niet meer aan. Hij heeft 
nu een gluiperige, naamloze aanval 
gepleegd, enkele uren nadien in zijn 
blad. Wat die achterbakse aanval op 
onze verkozene nog hatelijker maakt, 
is de (wnstandigheid l a t hij samen 
met zijn collega's hot behoud bepleit 
van een wetsbepaling die Van Eynde 
ten goede had kunnen komen, als De 
Man op zijn coUaboratievoorstel was 
ingegaan. 

« Ongemeen walgelijk » ! 

LEUVEN: DE VERVALDAG NADERT 
Volgende maandag vervalt te Leuven het kontrakt tussen de K.O.O. en de 
universiteit betreffende de St-Pieterskliniek die én universitaire én K.O.O.-
kliniek is. In ons blad van verleden week hebben wij uitvoerig uiteengezet, 
hoe de Raad van Beheer der Leuvense Universiteit t racht in te gaan tegen 
de eis van de Leuvense K.O.O., eis die er toe strekt de franstaUge fakulteit 
uit St-Pieters te doen verdwijnen en de K.O.O.-kliniek — zoals het hoort In 
een Vlaamse stad — toe te vertrouwen aan een nederlandstalig medisch korps, 
in casu de Vlaamse fakulteit der geneeskunde. 

Volgens de jongste berichten blijft 
de Leuvense K.O.O. vast op haar 
s tandpunt en wenst ze uitdrukkelijk 
dat het nieuwe akkoord, dat ingaat 
na 30 november, een tijdschema 
zou voorzien voor de ruiming der kli
niek door de franstaUge fakulteit en 
de vervanging ervan door de neder-
landstalige. 

De voorzitter der K.O.O. heeft er 
via de pers op gewezen, dat het 
mandaat der sinds de gemeentever
kiezingen nieuw aan te stellen K.O.O.-
leden slechts ingaat op 30 juni '65. Zo
als men weet, spekuleerde de Raad v. 
Beheer op de nieuwe samenstelling 
der K.O.O. en o.m. oo de (franskil
jonse) P.V.V.-deelneming daarin, om 
de asociale en onwettelijke toestand 
in St Pieters te laten bestendigen. 

Er is thans ook een financiële be
twisting tussen de universiteit en de 
K.O.O. gerezen. Minister Gilson heeft 
uit de begroting der stad Leuven de 
10 miljoen laten schrappen, die moes
ten dienen om de tekorten der K.O.O.-
rekening in St-Pieter te delgen. De 
universiteit van haar kant wenst van 
de 10 miljoen rijkssubsidie .voor S t -
Pieter de helft te behouden, zodat de 
K.O.O. voor de onverwachte verlies
post van vijf miljoen wordt geplaatst. 

Inmiddels heeft ook de Vlaamse 
Vereniging van Geneesheer-assisten
ten haSr standpunt inzake St-Pieter 
laten kennen. Zij stelt vast dat de 

weigering van de Raad van beheer 
der universiteit om de St-Pieterskli-
nlek aan de nederlandstalige fakulteit 
over te dragen, het bestaan zelf van 
deze fakulteit bedreigt. Zij laat daar
bij een reeks — overigens reeds vol
doend bekende — materiële grieven 
gelden : het huidig tekort in de kli

niek der Vlaamse fakulteit aan bed
den (en dus patiënten) en aan uit
rusting. 

Al deze betwistingen en standpun
ten hebben de zaak van de Leuvense 
K.O.O.-kliniek voorgoed onder ogen 
van het breed publiek gebracht. 

Er zal dan ook zeer scherp uitgeke
ken worden naar wat volgende week 
te Leuven zal worden bedisseld. In
dien de Raad van Beheer der univer
siteit zijn huidig standpunt aanhoudt, 
zal hij er voor gezorgd hebben dat de 
universiteit — die nu toch al genoeg 
in de < chronique scahdaleuse » heeft 
geprijkt — opnieuw een zeer slechte 
beurt maakt bij de Vlamingen. 

SI RafaSl - kliniek der Vlaamse geneeskundige fakulteit • gezien van op hel dak der 
St Pieterskliniek. 
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t l o 

aan de heer Harmei, 

voorzitter van de 

Waalse P.S.C.-vleugel 

Heer voorzitter, 

Uw naam doet me altijd denken aan de wellicht goedkope 
associatie met Karmel, doch uw gezicht van overwerkte biecht
vader loochent de associatie niet. Met zo'n herderlijk voorzitter 
kon het niet anders of de vergadering' van de Waalse P.S.C.-
vleugel, die verleden zaterdag plaatsgreep, nam de allures aan 
van de bijeenkomst van een kerkfabriek ; vol met brave hen
drikken wier heiligheid echter - zoals meestal alle aardse 
heiligheid - slechts schijn is. Met uitzondering natuurlijk voor 
de ongekroonde koning der Luxemburgse «verzwijnen, de impul
sieve Nothomb, die geen andere schijn kent dan die van 
patriottische fakkeloptochten en wiens antiflamingantische 
woede-uitbarsting met gratis vertoning van het stukscheuren 
ener landkaart van Vlaanderen de annalen van ? Ie beau geste 
latin en Belgique s> zal verrijken. 

Yoor/.ichtige vergadering dus onder uw vaderlijk voorzit
terschap en nog bij benadering, heer voorzitter, geen tegenhanger 
van li«t vleugelgeklap van de Vlaamse C.V.P. aan de vooravond 
van de gemeenteverkiezingen. Het verschil in klimaat en tempe
ratuur lussen beide vergaderingen is al een hele verklaring op 
zichzelf : hier het ongeduld - steeds weer afgebot en omgezet 
in hoop-op-lange-termijn, maar kennelijk toch het ongeduld -
van wie bedelend voor de poort staan ; bij u de zekerheid van 
het veilig binnen zitten ; het verzadigd zijn • slechts een tikkeltje 
•\erstoord omwille van het gebons op de poort en het zoeken 
naar een steviger slot en een nieuwe sleutel om zichzelf en de 
verworven welstand veilig te stellen voor de bedelaars daar-
buiien. 

Vlaming of Waal : het maakt een heel verschil, het ver
schil lussen hebben of niet hebben. En het is een oude waarheid, 
heer voorzitter, dat een volle maag het denken traag en goed
moedig maakt. Een verzadigde goedmoedigheid die « La Cité » 
doet vergelijken met het « kongres » van de Vlaamse C.V.P.-
vleugel : « De bijeenkomst van de Waalse P.S.C, situeert zich 
op een hoger vlak dan dat van andere vergaderingen van dezelfde 
soort. Het is een genoegen, zulks te mogen vaststellen ». In de 
toon \an het « niveau supérieur » werden dan ook de spreek
beurten op uw bijeenkomst gehouden. 

Wat ons daarbij opvalt, heer voorzitter, is de vaagheid dezer 
spreekbeurten, de vaagheid in het er op volgend debat en de 
vaagheid in de « aanbevelingen » ofte besluiten van uw bijeen
komst. Vaagheid die voortreffelijk de Waalse belangen dient. 
Want wiiar de Vlamingen steeds weer verplicht zijn storm te 
lopen tegen de een of andere preciese dreiging, kunnen de Walen 
het zich veroorloven enkele vage beginselen voorop te zetten en 
de uitwerking daarvan op het konkrete politieke vlak met gerust 
hart over te laten aan Ie gouvernement, de hen toegedane heren 
uit de Wetstraat. 

In al die vaagheid tekent zich, heer voorzitter, toch een 
voor de Vlamingen verontrustende lijn af. Heeft de heer Wigny 
niet zeer uitdrukkelijk opnieuw bevestigd dat de Waalse minder, 
heid in dit land rotsvast houdt aan de pariteit van de minister
zetels en de sleutelambten ? Een grendel op de Vlaamse meer
derheid die. zonder grondwettlijk te zijn, er niet minder 
effektief om is. En legde diezelfde heer Wigny, nadat de heer 
Urbain hem reeds was voorafgegaan met een sociaal-ekonomische 
spreekbeurt, niet de nadruk op een « rapprochement » tussen de 
Walen en de Brusselaars ? Dit is voor ons, Vlamingen, wellicht 
het veegste teken in die Waalse P.S.C.-bijeenkomst : het pleidooi 
voor een Waals-Brussels bondgenootschap, pleidooi dat gehouden 
wordt nauwelijks enleele weken nadat de gemeenteverkiezingen 
in de Brusselse agglomeratie al de anti-Vlaamse refleksen en 

• neurosen hebben gekatalizeerd. 
Die vaagheid in de tematiek ei. nci onbeschaamd pragma

tisme in de taktiek, heer voorzitter, hebben ons nog eens zeer 
duidelijk hef verschil doen aanvoelen tussen de aspiraties van 
uw Waalse P.S.C, en die van de Vlaamse beweging. Aan de ene 
kant een état-gendarmementaliteit die - hoe de staatsstruktuur 
ook weze - de wacht optrekt voor de brandkoffer met de 
geërfde en gezegelde voorrechten. Aan de andere kant een 
nationale beweging, een beweging misschien wel van welvaart-
staat-individuëH maar toch ook zeker van politieke en maat-
schappeliike habenichtsen. 

Er is té veel afstand tussen onze en uwe kant opdat vroeg 
of laat • alle voorzichtigheid en schijnvroomheid ten spijt, heer 
voorzitter - de P.S.C, en de C.V.P. niet eens met een knallende 
tweetalige boem-boum uiteen zouden spatten. Dat was wellicht 
niet te lezen in de regels van de persverslagen over uw bijeen-
koiu^t. .Vlaar zeker er tusesn, 

2u meent dio Genes. 

T E S T G E 3 I E D 

PESTGESIED 

In de Kamer werd ministpr 
Gilson verleden dinsdag ge
in erpelleerd over de veront
reiniging van het Gete- en 
Demerwater en de katostro-
fale gevolgen daarvan voor 
de volksgezondheid. 

Te dier gelegenheid werd 
herinnerd aan een rijmpje, 
waarmee de oeverbewoners 
van de Denier lucht geven 
aan hun ergernis over de be
handeling van hun streek 
door de regering • « Hageland 
is geen testgebied, maar een 
pestgebied ». 

Raak ! 

STIJLBLOEMPJES 

In het beknopt verslag van 
de zittingen van Kamer en 
Senaat verleden week lazen 
we een paar stijlbloempjes 
die We onze lezers niet wi--
len onthouden. 

Senator Housiaux zegde 
aan minister Vermeylen t i j 
dens het debat over de « uit
kering tot levensonderhoud 
na echtscheiding » (sic) : 
« Het gebeurt elke dag dat 
een man een vrouw, die niet 
langer in zijn smaak valt, 
verlaat voor een jongere 
vrouw. 

Ik acht het niet nodig de 
minister daarvan te overtui
gen. » 

Was dat een insinuatie, 
Vermeylen? 

Tijdens het debat over de 
Voerstreek legde Kamerlid 
Jeunehomme (in het Frans) 
wei een zeer eigenaardig ver
band tussen imperialisme en 
welsprekendheid : « Niette
genstaande de heer Mat-
theyssens mij als imperia
list heeft bestempeld, zal ik 
zeer kort zijn ». 

Tijdens het Kamerdebat 
over de sociaal - ekonomi-
sche verwaarlozing van de 
V'aamse Westhoek vroeg Mr 
Van der Eist aan minister 
Spinoy, hoeveel sociale wo
ningen er in die streek zou
den gebouwd worden 

Het antwoord van de mi
nister was een voorbeeld van 
boekhoudkundige precisie : 

« Het juiste aantal ken ik 
nog niet, maar het vereiste 
aantal zal er komen, wees 
gerust ». 

In 'e Senaat tenslotte ont
spon zich volgend diepzinnig 
gesprek : 

De heer Debucquoy (in het 
Frans) : « Wij houden het 
wereldrekord wat het bier-
gebruik per inwoner betreft ». 

De heer Van Cauwenbergh 
(in het Frans) : « Dat is nu 
niet meer het geva'; Duits
land bezit het rekord! ». 

De heer Debucquoy (in het 
Frans) : « Des te beter ». 

VASTE KRONIEK 

Het zou nelemaal geen 
kunst zijn, een vaste « hof »-
kroniek in een weekblad te 
beginnen en ze steevast te 
vullen met de laatste stunts 
van Saksen-Koburg-Gotha en 
aanverwante gebieden. 

Deze week is het weer prin
ses Liliane die in het nieuws 
is. Ze schoot ergens in Tirol 
een hert dat ten eerste niet 
het vereiste aantal «takken » 
in zijn gewei had en dat ten 
tweede toebehoorde aan de 
Berlijnse baron Rothschild. 

We gaan ons niet druk ma
ken over de betwistingen 
desaangaande tussen de ba
ron en de prinses, wier blauw 
bloed al van bijna even 
« lange » datum is. De schade 
bepaalt zich trouwens tot een 
hert ; brj het schieten van 'n 
bok kan het erger zijn... 

Maar met wat maakt deze 
dame Liliane zich eigenlijk 
nuttig voor de gemeenschap ? 

Want « dienen » is toch bij 
uitstek prinselijk, zouden we 
menen. 

STEEDS B E R O E R I N G 

In het kerncentrum te Mol 
blijft er steeds sociale be
roering en ontevredenheid 
over de taalverhoudingen 
heersen. Om de haverklap 
dreigt er een incident en de 
jongste maanden werd van 
sindikale zijde reeds her
haaldelijk met een aktie ge
dreigd. 

Hoe kan het ook anders? 
Slechts één voorbee'd : in 
het Studiecentrum van de 
atoomcentrale was op 1 au
gustus jl. de verhouding van 
franstalig tegenover Vlaams 
kaderpersoneel nog steeds 
166 tegen 153. 

Een franstalige meerder
heid in het Vlaamse Mol! 

UNIVERSITE IT L E U V E N 

Elders in dit b'ad handelen 
we over het schandaal van de 
Leuvense St Pieterskliniek, 
waardoor de nederlandstali-
ge geneeskundige fakulteit in 
haar bes ^f n wordt bedreigd. 

Wil men nog andere voor
beelden van de wanverhou
ding tussen Nederlandse en 
Franse medische fakulteit 
te Leuven? 

Voor eenzelfde aantal stu
denten zijn er in de Neder
landse 75 en in de Franse 
fakulteit 88 leden van het 
akademisch personeel. 

Vorig jaar was de toestand 
iets beter. Er is dus aan de 
Leuvense universiteit ach
teruitgang in plaats van 
vooruitgang! 

B E K E N T E N I S 

Op het « kongres » van de 
Waalse CVP-vleugel werd het 
woord gevoerd o.m door Van 
den Boeynants. 

De CVP-voorzitter blijkt 
. nog altijd onder de indruk 
te zijn van de PVV - over
winning bij de gemeente
raadsverkiezingen in de Brus
selse agglomeratie Zijn 
spreekbeurt stond helemaal 
in het teken van een be
perkt « regionaüKtisch » e!ec-
toralisme, Maar daarover 
hebben we het niet. 

We! over de manier waar
op Van den Boeynants zich
zelf aankondigde Volgens de 
persverslagen zegde de CVP-
voorzitter letterlijk : « Je 
par'e en tant que Bruxellois 
wallon » (« Ik spreek m mijn 
hoedanigheid van Brusselse 
Waal »). 

Het is thans reeds zover 
dat de verfranste Brusselaar 
en Vlaming van afkomst 
zich Waal gaat noemen. 
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OE VOLKSUNIE 

PATER CAUEWAERT 
Sinds E P. Callewaert ein

de 1961 door een beroerte ge
troffen werd, is hij nooit 
meer terug de oude gewor
den. Hij verbleef in een kli
niek te St. Denijs-Westrem, 
waar tientallen en tiental'en 
bezoekers mekaar opvolgden: 
vrienden en bekenden ook 
en vooral uit de Vlaamse be
weging, die hem nog steeds 
raad kwamen vragen of zijn 
oordeel vernemen. E.P. Cal
lewaert droeg zijn kwaal met 
voorbeeldige en vrolijke 
moed; zijn scherp verstand 
bleef lang helder en onaan
getast. Midden van vorig 
jaar verergerde zijn toestand 
door een nieuwe beroerte; 
het uitdoven heeft dan toch 
nog meer dan een jaar ge
duurd. Verleden woensdag 
rond de middag heeft zijn 
ha r t het helemaal begeven. 

Pater Callewaert in de 
sierlijke pij van de Domini-
kanen op een podium ergens 
in Vlaanderen : hoe vaak 
hebben wij dat niet meege
maakt, ons altijd opnieuw 
verbazend over de onuitput
telijke energie, het schitte
rend redenaarstalent en de 

aristokratische strijdbaar
heid van hem die de predi
katie naar vorm en inhoud 
optilde naar zeldzame hoog
ten van intellectuele en es-
tetische "olmaaktheid. 

Met Pater Callewaert ver
dwijnt opnieuw een dier 
markante figuren — en on
der hen een der belangrijk
ste trouwens — die zo stevig 
hun stempel hebben gedrukt 
op de Frontgeneratie, de stu-
dentengeneraties en gans de 
Vlaamse beweging in meer 
dan een kwarteeuw na de 
eerste wereldoorlog. 

Deze oorlog had hij door
gebracht als jonge pater in 
Engeland, waar hij de ver
trouweling werd van de 
Uzerjongens en van waaruit 
hij aktief deelnam aan de 
geestelijke en nationale ver
heffing van de- Vlaamse 
frontgeneratie. 

De onverzettelijke Vlaams-
gezindheid die hij in die pe
riode opdeed en die hij tel
kens weer beleed in de scho
ne en verheven bewoordin
gen van zijn predikaties en 
redevoeringen, bracht hem 
in 1920 een eerste keer in 

ernstige moeilijkheden. Op 
aandringen van het episko-
paat werd hij verbannen 
naar Ierland : hij ontdekte 
er de Ierse ziel en de Ierse 
vrijheidsstrijd, waarover hij 
getuigde in ^ Ierland en het 
Ierse vo"k ». 

In 1921 — op St. Lutgar-
disdag — mocht hij terug
keren en begon hij zijn on
gemeen vruchtbare Gentse 
periode. Het St. Thomasge
nootschap, het tijdschrift 
« Onze Jeugd », zijn ontel
bare geestelijke voordrach
ten en hooggestemde pre
dikaties, de boeken en bros-
juren van zijn hand : talloos 
waren zijn initiatieven, on

tembaar was zijn werkkracht. 
In de twintiger jaren groei
de hij uit tot de grote gees
telijke leidsman van Met 
jonge intellektuèle Vlaande
ren en werd hij een der 
meest gevierde redenaars in 
de Neder"anden. In 1936, .bij 
zijn 50ste verjaardag, werd 
hem te Gent een geestdrif
tige hulde gebracht. Niet 
lang daarna werd hij over
geplaatst naar Antwerpen. 
Bij het naderen van de 
tweede wereldoorlog werd hij 
de grote vredespredikant, die 
in profetische woorden het 
naderend onheil afschilder
de. 

Gedurende de oorlog bleef 

E.P. Callewaert op de IJzerbedevaart. (Idisjee « 'l PaUielerke »j 

hij onverzettelijk op zijn 
V'aamse strijdpost : wijze 
raadsman en vriend voor zo-
velen wier zuivere bedoelin
gen hen in de kollaboratie 
hadden gebracht, onverzette
lijk bestrijder echter van al
le verdultsingspogingen en 
van ieder goedkoop pragma
tisme. 

De repressie ging natuur
lijk aan hem niet voorbij. 
Hij werd — zoals zovelen — 
gestraft niet om wat hij on
der de oorlog konsekwent 
had gedaan, gezegd en ge
schreven, maar omdat de 
franskiljonse reaktie hem 
een vooroorlogse rekening 
had voor te leggen. Hij werd 
veroordeeld tot 10 jaar, waar
van hij er drie en half uit
zat te St. Gillis; in de ge-
vang3nis werd hij met blind
heid bedreigd. Zijn vrijlating 
was het begin van een nieu
we verbanning die duurde 
tot 1950. 

Aan Pater Callewaert is 
gans het strijdende Vlaande
ren, gans het Vlaamse volk 
oneindig veel verschuldigd. 
Hijzelf was, naar een woord 
uit zijn « Brieven aan jonge 
mensen », de « onverschrok
ken be'ijder der hoge waar
den * waarnaar hij genera
ties lang het Vlaamse volk 
en vooral dan de jeugd had 
gericht. 

Oe nieuwe Fraktionsführer 

De C.V.P.-senaatsfraktie heeft dus een 
nieuwe voorzitter als opvolger van Van 
Hemelrijck. Er past het gehavende C.V.P.-
schip een handige stuurman in de stor
men die het in de komende tijden nog 
zal moeten doorworstelen. Die handige 
jongen is gevonden. 

Victor Leemans kan als oud V.N.V.-er 
nog uitgespeeld worden bij de C.V.P.-
flaminganten die het schip dreigen Ie 
veriaten en verder zoet kunnen gehouden 
met de hewering : « ziet ge hoe radikalen 
als Ousters en Leemans bij ons de hoog
ste posten kunnen beklimmen ? ». De 
Walen werden reeds gerustgesteld. Ook 
Victor wil ruime waarborgen schenken, 
aan de minderheid. 

De « verruiming •» rendeert nu volop. 
Zeker persoonlijk voor de heren die « in 
de C.V.P., toch de grootste partij enz. 
enz... Vlaanderen nog beter dienen enz. 
enz... •». 

Victor Leemans is inderdaad nooit een 
attentist geweest. Een van die bedacht
zame intellektuelen, die door te veel 
redeneren de trein soms missen bij grote 
tijdswendingen. Hij was de intellektuèle 
« Draufganger ». 

De man wiens maag al keerde in .Tong-
Dietsland bij het denken aan de moge
lijkheden die Vlaanderen verspeelde 
rond de jaren dertig. Hij spuwde de Van 
Cauwelaerten uit. 

Men heeft ooit geschreven dat de 
« fasciserende » stroming in het Vlaams-
nationalisnie voor de oorlog mee te ver
klaren was door de psichologische 
reaktie van ongeduld bij velen die zolang 
reeds demokratisch kampten en zagen 
dat dit volk van ons niet voldoende en 
niet snel genoeg meewilde, Victor was 
toen een van de grote ongeduldigen met 
vlotte pen, die dit gevoel ging omzetten 
in verdacht sterk naar fascisme ruikende 
teoriëen. 

Geen afwachten meer, vooruit in de 
vaart der volken, in de nieuwe orde die 
doorklonk in de marsliederen van de 
Oosterbuur die in 1940 weer eens op 
bezoek kwam. 

Eindelijk zou Victor kunnen tonen hoe 
zijn scherpe geest ook praktisch kon 
aanpakken. Geen attentisme. Als na-oor-
logse jongeren uit een « neutrale » familie 
hebben wij de oorlogsperikelen voor een 
deel leren kennen uit witte en zwarte 
boeken. 

In een bijzonder nummer van de 
DEVLAG, de aanvankelijk kulturele en 
later beruchte pangermaanse en prona-
zistische politieke vereniging kunnen wij 
inderdaad vaststellen dat Herr Dr. Lee
mans allesbehalve attentist was en zijn 
maag nog steeds keerde bij het denken 
dat anderen niet even « draufganger » 
waren als hij. In 1941 schrijft Victor 
Leemans, « Staatssekretar im Wirt-
sclv3ftsministerium », na een felle aanval 
op de Vlamingen die te negatief zijn 
tegen de Nieuwe Orde of die willen af
wachten tot na de oorlog : 

« De gunstige gelegenheid is er nu, op 
dit ogenblik. Ondanks de moeilijkheden 
doen zich de omstandigheden voor die 
aan het komende leven gestalte en vorm 
zullen geven. Wij moeten daarom thans 
met alle krachten meewerken om juist 
deze voorwaarden te scheppen die beant
woorden aan het ideaal dat wij zolang 
in ons gedragen hebben en dat het doel 
was van al onze vroegere bestrevingen : 
De Vlaamse, tevens nationale en sociale 
gemeenschap en haar inschakeling in de 
onder Germaanse leiding tot stand 
komende « Grossraumwirtschaft ». 

In het Duits, dat op de ereplaats staat 
(want Victor beoefent de tweetaligheid) 
klinkt het nog veel « heroischer » : 
« Diese Revolution, die Schrift für Schrift 
zum Aufbau einer neuen Gesellschaft 
führt, enz... ». 

Werkelijk, Victor wachtte niet af. 
Evenmin na de oorlog, toen vele Vlaams
nationalisten zich afvroegen hoe men het 
essentiële van het gesmede Vlaamse poli
tieke gedachtengoed zou moeten omzetten 
in de noodzakelijke politieke macht. Door 
koningskwestie en de hele nadelige at
mosfeer gaf de Vlaamse Concentratie 
niet wat men hoopte. Victor en Custers 
gingen onderhandden namens de natio-

naUsten met de C.V.P.,... De onderhande
laars zijn nooit teruggekomen. 

Och ja, we kennen reeds de opmer
kingen over « aanwezigheidspolitiek », 
laat het verleden het verleden zijn, enz. 
We zijn als jongere reeds moe, ontmoe
digd soms, om die opwerpingen te weer
leggen. 

Onze maag keert zo gemakkelijk niet 
meer als die van de jongeren van de 
jaren dertig. Er is echter zo iets als poli
tiek fatsoen, eenvoudig menselijk fatsoen. 
Of dit nog voor een minimum aanwezig 
is bij de nieuwe Fraktionsführer van de 
C.V.P. zullen we kortelings kunnen vast
stellen. Ook hij zal moeten stemmen over 
de wet tot verlenging van de repressie 
in België. Hij beschikt over de elementen 
om genuanceerd te oordelen over deze 
periode en de mensen die er in betrok
ken waren. 

Als jong « Belgje » dacht ik in de jaren 
44-45 dat een « zwarte » het lelijkste 
mopster was dat op Gods aarde rondliep. 
Mijn leeswoede en fundamentele Vlaamse 
refieks brachten mij later in kontakt met 
boeken over het proces Borms, Vinde-
vogel, Romsee, Van Dieren. Het was de 
tijd dat wij dan weer alle' « zwarten » 
tot Vlaamse vrijheidsstrijders wilden 
gaan promoveren. Uok daarover zijn we 
meer geschakeerd gaan oordelen. Zo 
geschakeerd, Victor Leemans, dat we 
toch niet meer volgen als uw koalitiege-
noot Vermeylen oordeelt dat de « zuiver 
politieke » gevallen, als ze niet meer 
schadelijk zijn, mogen terugkeren. Voor 
de anderen begint een nieuwe periode 
van willekeur en beoordeling, in het 
gunstigste geval aan de hand van dos
siers, die God weet hoe werden opgesteld 
in die dolle jaren na 1944. Wat zijn poli
tieke kollaborateurs in een oorlog ? 

Zijn dat alleen de intellektuelen die 
zeggen « Die gunstige Gelegenheit ist 
jetzt da » of zijn dat ook de volksjongens 
die niet in de kranten schrijven. Volks
jongens die bijvoorbeeld naar een geweer 
grepen in wat de intellektuelen van uw 
slag noemden « de grootste worsteling 
aller, tijden, die voor eeuwen over het 
lot van ons volk zou beslissen enz. enz. ». 

De grootste tragiek bereikte dit wel 
als bijvoorbeeld in Limburg « zwarte 
volksjongens » gingen terugschieten, als 
ze meenden dat die historische kansen 
in gevaar kwamen toen andere « een
voudige » witte jongens gingen schieten 
op aansporen van die « vergulde intel
lektuèle schoelies » die vanuit Londen 
over de radio uitbraakten « ledere ware 
Belg kiest zijn landverrader uit om hem 
neer te schieten ». 

Wij hebben boeken gelezen als « Theo 
Brouns en de terreur in Liraburg » en 
ooggetuigen gehoord om ons een oordeel 
te vormen. Gij, Victor Leemans, hebt de 
zaken zo van nabij kunnen volgen dat 
gij weet dat de scheiding tussen «goeden» 
en «slechten» nog moeilijker is dan in de 
meest moderne « nouvelle vague » film. 

Ik weet dat ik het risico loop dat deze 
lijnen, uit hun verband gerukt, volstaan 
om Jos Van Ej'nde te doen losbulderen 
dat het weekblad van de Volksunie op 
zijn beurt moordenaars verdedigt, zoals 
hij dat reeds in de schoenen schoof van 
onze volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens na het kamerdebat over de ver-
lengingswet. 

De tijd ligt inderdaad reeds ver dat Jos 
Van Eynde zijn brulfaam hooghield door 
in de zitting van de verenigde Kamers in 
1950 bij de stemming over de terugkeer 
van Leopold III eerst een half uur his-
terisch te krijsen « De Winter en Lee
mans buiten ». .̂  

M îj wachten met spanning uw stem
ming af in de senaat. Zonder veel illusies. 
Wij weten reeds lang dat de lokvogels, 
die het lied schuifelen « Alleen in de 
grote partijen kan Vlaanderen gediend 
worden », nog slechts het vuile rolletje 
spelen, misschien tegen hun diepste ik, 
van aan lokker van anderen in het uni
taire versmachtingsnet. 

Van Herman Vos, die naar de B.S.P. 
overliep en zijn eigen « broeder Borms » 
in 1946 liet afslachten als minister-mede
plichtige (om er daarna op zijn sterfbed 
over te schreien) tot de Custers, die na 
ook maanden Sint-Gillis te hebben 
gedaan als minister de beruchte wet 
goedkeurde, waaraan wij u zullen kun
nen toetsen : door de opgang van die drie 
« verruimde » nationalisten loopt een 
draad, die van de Vlaamse en morele 
aftakeling. 

Gij kent als oud-Dietser, Victor Lee
mans, wellicht het woord van Willem 
van Oranje aan Egmont toen deze besloot 
in het Zuiden te blijven en loyaal te zijn 
aan Filips U. Oranje zegde toen dat hij, 
Egmont, de brug zou slaan voor de 
vijand, voor Spanje en dat hij niet eens 
zijn eigen hoofd zou redden, na dat van 
enkele Vlaamse geuzen in de strop te 
hebben gehangen terwille van kompro-
missen met de Spaanse macht - zoals de 
nazaten van Egmont hun radikaler gees-
tesgenoten Borms of Vindevogel - hun 
eigen partijgenoot - hielpen vermoorden. 

Ja Victor, « nos actes nous suivent », 
zou men in de C.V.P. senaatsfraktie zeg
gen in de taal van de heersers. 



Dl VOLKSUNIt 

Bij hel debat over het welsonlwerp Vermeylen 
inzake verjaring (de zgn. « wel Degrelle ») werd 
namens de Volksutue hel wooj-d gevoerd door 
mr F. Van der Eist. We geven hieronder de tekst 
van zijn verklaring : , 

Jk vind het pijnlijk dat wij 20 jaar na het 
einde van de oorlog moeten beraadslagen over 
een wetsontwerp dat er toe strekt, niet om de 
gevolgen van de repressie te verzachten of ein
delijk amnestiërende maatregelen voor te 
stellen, doch om de repressie-wetgeving te 
•verzwaren. Dat dit in ons land na twintig jaar 
nog mogelijk is acht ik een treurig verschijn
sel, treurig \oor de geestesgesteldlieid van hen 
die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. 

Welke uitleg men ook moge geven, het kan 
niet ernstig betwist worden dat door dit wets
ontwerp de wetgeving gewijzigd wordt in een 
yoor de betrokkenen ongunstige /in, dat hun 
toestand \erslecht wordt. 

Betlenkelijk is daarbij dat omwille van een 
50-tal gevallen een algemene maatregel getrof
fen wordt die toepasselijk is op 1338 gevallen. 

Dit is niet redelijk. Ik kom daar nog op 
terug. 

Daarbij komt dat het in de grond een over
bodige maatregel is. 

Ik herinner mij persoonlijk een verklaring 
yan de huidige minister, afgelegd in de Kom
missie voor Justitie. 

De minister verklaarde toen dat een wijzi
ging van de wetgeving of een nieuwe wet 
overbodig waren ter zake : door het feit dat 
de betrokken personen vervallen zijn van de 
Belgische nationaliteit, achtte de minister zich 
voldoende gewapend om hen desgevallend de 
toegang tot ons grondgebied te ontzeggen. Dit 
is ook zo en de kleine inconveniënten die 
hieruit kunnen voortvloeien zijn gering. Deze 
inconveniënten waren overigens de minister 
toen ook reeds bekend. ^ 

Gans deze repressie-wetgeving, met vele 
drogredenen omkleed, heeft iets onrechtvaar-
digs en hatelijk. 

Ik denk hierbij ook aan de beroving van 
rechten, een van de zwaarste straffen die in 
ons land ooit ingevoerd werden, een straf die 
retroactief toegepast werd in overtreding nog
maals van de rechten van de mens, onder de 
drogredenen dat het geen straf was, maar 
« een burgerlijke maatregel ». Het is daarbij 
beschamend te moeten vaststellen dat ons 
hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie, dat 
zo dikwijls arresten geveld had waarin vast
gesteld werd dat b.v. het recht om een auto 
te besturen, het recht om de geneeskunde uit 
te oefenen, enz... wel een straf was, doch de 
beroving van een indnikwekkende lijst van 
rechten opgesomd in het oorspronkelijk artikel 
123 sexies ...geen straf was. 

Zo gaat het ook met dit wetsontwerp, waar
van de Raad van State zegt dat het niet strijdig 
zöu zijn met de rechtsbeginselen die ten grond
slag liggen aan onze rechtsorde en evenmin 
met de rechten van de mens. 

Ook bier wordt een toevlucht gezocht in 
juridische spitsvondigheden. Alsof het" niet 
voor iedereen duidelijk is dat dit wetsontwerp 
een zeer reële verzwaring betekent en beoogt 
van de toestand der betrokken personen. 

Twintig jaar na de oorlog wil men nogmaals 
de bestaande wetgeving verzwaren. Twintig 
jaar na de oorlog is België een van de zeld
zame landen waar nog niet de minste alge
mene genade- of amnestiemaatregel getroffen 
werd. Ver van amnestie te verlenen, wil men 
thans zelfs de verjaring weigeren. Is het dat 
wat de Vlaamse CVP sedert jaren beloofd 
heeft aan hare Vlaamse kiezers ? Is dat 
amnestie ? ^ 

De minister belooft... Wat is in dergelijie. 
omstandigheden een mlEictsri^Io^ _^belof tg' 

"WET DEGRELLE" IN DE KAMER 
Men dient de/.e nieuwe maatregel te zien in 

het licht van het feit, dat onze wetgeving na 
de oorlog zodanig'gewijzigd werd dat het 
verzet van een bij verstek veroordeelde per
soon na een korte termijn niet meer ontvan
kelijk is. Aan deze personen wordt een open
baar, tegensprekelijk proces waai'in zij zich 
kunnen verdedigen geweigerd. 

Dit is ongetwijfeld strijdig met het rechts
gevoel, strijdig ook met de rechten van de 
mens. .\rtikel 11 van de Verklaring van de 
rechten van de mens waarborgt aan iedere 
beschuldigde het recht op « een openbaar 
rechtsgeding in de loop waarvan hem alle 
nodige waarborgen voor zijn verdediging 
verzekerd geworden zijn ». 

In ons land weigert men aan deze bij ver
stek veroordeelde personen ieder recht om 
zich te verdedigen. 

Wanneer wij weten op welke wijze de von
nissen bij verstek geveld werden door de na
oorlogse krijgsgerechten, is dit dubbel onaan-
vaanlbaar. 

De Minister \ an Justitie heeft dit impliciet 
toegegeven wanneer hij in de kommissie ver
klaarde dat van 1338 ter dood-veroordelingen 
bij verstek uitgesproken, 800 gevallen of meer 
dan de helft « veel minder ernstig zijn », 
terwijl slechts een vijftigtal gevallen door hem 
als « zeer ernstige gevallen » beschouwd 
worden. 

Het is onaanvaardbaar dat men in al deze 
gevallen, ook in ge\ allen waarin klaarblijke-
li|k zware vergissingen begaan werden, een 
herziening van het proces onmogelijk gemaakt 
heeft, de betrokken persoon het recht ont
nomen heeft /K-h te verdedigen. 

Deze zonderlinge mentaliteit bestaat nu nog 
en is een uiting van zwakheid of vrees. 

Wanneer men in de kommissie de minister 
attent gemaakt heeft op het feit dat de betrok
ken personen de Belgische nationaliteit ver
loren hebben en hen de toegang tol het grond
gebied kan geweigerd worden, dat zij desge
vallend over de grens kunnen gezet worden, 
was een van zijn bezwaren : « Bovendien zal 
bij kunnen pleiten voor de rechtbank ». 

Is het dat wat moet voorkomen worden ? Is 
het dan toch waar dat de mogelijkheid van 
een terugkeer van een bepaalde persoon en de 
mogelijkheid dat deze zich zou kunnen verde
digen sommigen in paniek brengt ? Ofwel 
moet men aan de betrokken personen de 
gelegenheid bieden zich te verdedigen in een 
tegensprekelijk proces waarbij de rechten van 
de verdediging geëerbiedigd worden, ofwel -
wanneer men dit niet meer wenselijk acht -
moet men de verjaring laten spelen. Want dit 
is juist een van de redenen waarom de ver
jaring ingevoerd werd in ons strafrecht. 

waard ? En is een volgend minister van 
justitie in enigerlei mate door deze belofte 
gebonden ? Zeker n i e t ! 

Wij kunnen dit wetsontwerp niet aanvaar
den, niet goedkeuren. 

Wij kunnen het niet omwille van de begin
selen zelf die op het spel staan en in het 
gedrang komen. 

Wij kunnen het niet omdat wij de Rechts
geldigheid in de diepere betekenis van het 
woord van de vonnissen bij versteli niet aan
vaarden. Zoals wij evenmin kunnen aanvaar
den dat de Minister op -willekeurige wijze 
deze vonnissen langs de weg van genademaat-
regelen kan herzien of weigeren ze te herzien. 
Dit is willekeur en biedt geen enkele rechts
zekerheid. Eens de wet gestemd zal het vol
staan dat met herrie gedreigd "wordt opdat de 
minister er zou voor terugschrikken, zijn 
belofte te houden. 

Het is ons niet te doen om het 50-tal « zeer 
ernstige gevallen » waarover de minister het 
had - alhoewel wij ook in deze gevallen geen 
enkele /.ti >rheid hebben over de gegrondheid 
van het bi| verstek geveld vonnis - maar óm 
de honderden andere gevallen. Wij weten dat 
honderden Vlamingen als bannelingen over de 
wereld verspreid leven, waaronder vooraan
staande Vlaamse kunstenaars, geleerden, intel
lectuelen, ook eenvoudige mannen en vrouwen: 
verteerd door heimwee naar hun vaderland. 

Het is immers een van de meest tragische 
aspekten van de repressie in deze Staat dat 
mensen voor wie de liefde voor hun volk en 
hun land inhoud en betekenis gaf aan hun 
leven, aan hun kunst, veroordeeld werden als 
landverraders. 

Al wie zich over dit probleem wil neer
buigen, moet tot het inzicht komen dat de toe
standen in de Belgische Staat niet vreemd 
w aren aan veel van wat gebeurd is en dat de 
Belgische Staat, bewust van eigen tekort
komingen en fouten, een andere houding had 
moeten aannemen en zou moeten aannemen. 

Er is te veel kleinheid in dit land, ,een gemis 
aan wa,arachtige grootheid, aan edelmoedig
heid. 

Wij zijn de partij van de jeugd in het 
Vlaamse land. Een jeugd die vrij-uit gaat voor 
al wat er tijdens de oorlogsjaren gebeurd is. 
Deze jeugd deelt uw haat- en wraakgevoelens 
niet. Jeugd is edelmoedig en begrijpt niet wat 
U bezielt. 

Eens te meer groeit de kloof tussen het 
levende Vlaanderen en het officiële België. Dat 
is uw werk, , 

De Kamer was bizonder woelig tijdens deza 
tussenkomst en spreker werd herhaaldelijk onder' 
broken door geschreeuw, vooral op de banken 
van de Waalse socialisten en de kommunist/ 

VOOR TURKEN 
Het ministerie van Tewerk

stelling en Arbeid geeft een 
blad uit, speciaal bestemd 
voor de Turkse arbeiders in 
ons land. In het jongste num
mer van dit blad begint een 
geïllustreerde rubriek over 
veiligheidsmaatregelen. Dat 
is uitstekend. 

Het doet er ons alleen maar 
aan denken, dat de tiendui
zenden Vlaamse arbeiders In 
Wallonië het veelal moeten 
stellen zónder speciale, aan
gepaste en in hun taal ge
stelde veiligheidsrubrieken. 

OOK AL a NAZrS »: 

In een artikel over de zgn. 
« Wet Degrelle » in Volksga
zet stipte Jos Van Eynde aan 
dat de Gazet van Antwerpen 
en De Standaard vol staan 
met « het opgewonden geraas 
van journalisten die méér 
nazi dan Vlaming en katoliek 
zijn >. 

In wat voor een prettig 
naziland leven we toch : de 
hoofdartikelenschrijver van 
iVolksgazet uitte in 1940 het 
voornemen om « het ene gro
te nationaal-socialistische » 
blad uit te geven en de inkt
koelies van de Vlaamse ka-
ntolieke pers blijken nu ook al 
^^^•a'? Je,-zijn»' 

RECHTEN" 

^VAN D E MENS 

I De Vlaamse Werkgroep van 
'de Belgische Liga voor de 
, [Verdediging van de Rechten 
,van de Mens richt een reeks 
spreekbeurten in over de 
apartheid In Zuid-Afrika. 
Spreker op die konferenties 
is een gekend tegenstander 
van de apartheid. 

De Vlaamse Werkgroep zal 
wel zijn goede gronden heb
ben voor dit initiatief. Wij 
betreuren het alleen maar, 
dat de Werkgroep slechts oog 
blijkt te hebben voor de 
Rechten van de Zuid-Afri-
kdanse Mens en zich blijkbaar 
om de aanslag op de Rechten 
van de Mens In België heel 
wat minder bekreunt. In ie
der geval hebben we de 
Werkgroep niet weten protes
teren tegen het juridisch 
monster dat verkeerdelijk 
«Wet Degrelle» genoemd 
wordt en dat, zoals elders in 
ons blad uiteengezet, recht
streeks indruist tegen de 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 

MOBIELEN 

Bij de tragische brand in 
een Ukkelse inktfabriek heb
ben de bladen uitvoerig ver
meld, van waar de meerder
heid der arbeiders in deze 

fabriek afkomstig was : xA% 
de omgeving van Aalst, Den-
dermonde, Geeraardsbergen 
en Vidne-Moerbeke. 

Het Is gewoonlijk bij der
gelijke tragische rampen — 
mijninstortingen, fabrieks-
branden, verkeersongevallen 
— dat we herinnerd worden 
aan de omvang van de pen-
delarbeid in Vlaanderen. 

Telkens wanneer we ons 
door zo'n ongeval weer bruusk 
rekenschap geven van dil 
probleem, schiet ons het ou
de stakersvers uit de strijd-
periode van het socialisme 
door het hoofd : «Het hele 
raderwerk ligt stil, wanneei 
uw sterke arm het wil ! >. 

Wat zou Brussel zijn, moest 
achter die sterke Vlaamse 
arm van de Vlaamse mobiel 
eens de vastberaden politieke 
wil steken om geen enkele 
aanmatiging meer naast zich 
te leggen ? 

LEVE DE MAN I 
Kamervoorzitter Van Acker 

heeft het nodig geoordeeld, 
vorige week in de Kamer t i j
dens het debat over de zgn, 
« Wet Degrelle » enkele vast
stellingen van onze woord
voerder, mr Van der Eist, te 
betwisten. 

Alhoewel men het geen 
zeldzaam feit mag noemen, 
gebeurt het toch niet zo vaak 
dat de Kamervoorzitter op 
dergelijke wijze in het debat 
tussen komt. 

Wou Achiel een goede beurt 
maken bij de hoera-patriot-
ten? 

Hij kan dat best gebruiken! 
Want stellen we ons even 
voor dat de gewezen voorzit
ter van de B.S.P., Rik de Man, 
nog in leven zou geweest zijn. 
Dan hadden we het kunnen 
beleven dat op de publieke 
tribune enkele socialistische 
Demanisten — die er nog al
tijd zijn — zouden zijn ko
men betogen voor hun ban
neling, l.p.v. enkele rexisten 
voor Degrelle. 

In dat geval zou Achiel Van 
Acker wel in zéér nauwe 
schoentjes hebben gezeten. 
Want staat Achiel's naam 
niet in verband met een ma
nifest ten voordele van de 
oprichting der «Unie voor 
Hand- en Geestesarbeiders », 
het «nazistisch» eenheids-
sindikaat van De Man onder 
de oorlog ? Jos Van Eynde als 
hoofdredakteur van het éne 
grote nationaal-socialistisch 
weekblad. Spaak als premier 
van een oorlogsregering in 
het teken van Ie socialisme 
nationale en Van Acker in de 
Vlaamse uitgave van het 
« Deutsche Arbeitsfront », dat 
zou nog al een kollaboratie 
geweest zijn, hadden de Duit
sers iets minder eksklusief 
geweest. 

i)(" « Licge » mei thuishaven Anvers en de « firuxelles » mei thnishaveti 
'Anv-ers : er f al nog heel wal water door de Schelde "• lelen lopett 
looraleer overal in Vlaanderen en ook in de Antweri>., haven hei 

Nederlands eenvoudigweg de voorrang krijyU, 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

ï n het jaar dat verliep sinds de moord op prezident J.F. Kennedy te Dallas 
is er wel heel wat veranderd m de wereld. Een tijdperk schijnt afgesloten : 
Kennedy werd vermoord. Paus Johannes XXIII is gestorven, Kroesjtsjev werd 
de laan uitgestuurd. Van het driemanschap dat een tijdperk simbolizeerde en 
waaraan — ten rechte of ten onrechte, dat zal de geschiedenis uitmaken — 
de hoop van heel de mensheid zich oprichtte, staat niemand meer aan het roer. 
Een tijdperk schijnt afgesloten Maar het antwoord op vele vragen van gis
teren is heel wat minder duidelijk geworden. Sommige vragen, waarop gis
teren een antwoord bleek te zijn, stellen zich vandaag meer dan ooit. 
Eén dier vragen is nog steeds : waarom eigenlijk stierf Kennedy op die zonnige 
22 november 1963 te Dallas ? De vraag naar de reden is de vraag naar het 
motief; de vraag naar het motief is de vraag naar de dader 
Was Lee Harvey Oswald de dader van de moord op prezident John F. Kennedy? 

In de weken na de moord was deze 
yraag het voorwerp van een passio
neel debat dat zowel in de Verenigde 
Staten als in West-Europa maanden
lang aansleepte. Lee Harvey Oswald 
had zijn verdedigers, die beweerden 
dat Kennedy niet door hem of alles
zins toch niet door hem alleen werd 
gedood en die achter de moord een 
groots-opgezet komplot vermoedden. 
Vooral in Europa twijfelde men aan 
zijn schuld. In de V.S. stierf het de
bat heel wat vroeger uit en dat is een 
merkwaardig feit : tenslotte ging het 
toch om de prezident der V.S. Van 
hogerhand werd in Amerika echter 
reeds dadelijk na de feiten de ver-
sie-Oswald aanvaard en daaraan is 
wellicht berekening of onbewuste 
angst zeker niet vreemd. Want indien 
er een komplot was, indien de moord 
op Kennedy een politieke moord was 
in de echte zin van het woord en niet 
de daad van een alleenstaande on
evenwichtige, dan rees over de toe
komst der V.S. een sombere slagscha
duw : de schaduw van een definitief 
verstoorde binnenlandse vrede of van 
een voor goed verstoorde internatio
nale verstandhouding. Wat ook de 
waarheid was : de V.S. waren best 
gediend met een onverantwoordelijke 
en geïsoleerde dader. Deze overwe
gingen hebben stellig het hunne er 
toe bijgedragen om het debat in de 
pers der V.S. sneller te doen uitster
ven dan in Europa 

En sinds 27 september van dit jaar 
is de kans wel heel klein geworden op 
een heropening van het debat : de 
kommissie Warren (zo genoemd naar 
haar voorzitter, de opperste Ameri
kaanse rechter) publiceerde haar 
verslag over de moord en dat ver
slag duldt geen twijfel meer : Os
wald heeft Kennedy vermoord en hij 
deed het helemaal alleen. Het ver
slag is een lijvig boekdeel, overvloedig 
geïllustreerd en gestoffeerd met hon
derden getuigenissen van wie recht
streeks of onrechtstreeks bij het dra
ma In Dallas betrokken was. Het ver
slag Warren werd inmiddels reeds in 
verschillende talen vertaald; over de 
hele wereld werd het een bestseller 
en de pers heeft de inhoud ervan ge-
kommentariëerd als gold het inder
daad het definitieve antwoord op de 
schuldvraag van Oswald. 

En toch ! 
Bij lezing van het verslag Warren 

valt reeds dadelijk op, dat een beslis
sende vraag hoogst onbevredigend 
werd beantwoord, de vraag namelijk 
naar het motief. De kommissie War
ren verdedigt de tesis dat de beslis
sende drijfveer bij Lee Oswald de 
geldingsdrang was, de drang van een 
maatschappelijk mislukte die naar 
herostratische beroemdheid zocht. 

Dit is slechts aanvaardbaar, voor 
wie een beslissend argument over het 
hoofd ziet : Lee Oswald heeft van bij 
zijn aanhouding tot bij zijn dood on
der de kogel van Ruby in het polltie-
bureel te Dallas, steeds zijn onschuld 

staande gehouden. Indien de sociolo
gische en psychologische manipula
ties die de kommissie Warren zich 
betreffende het daderschap van Os
wald veroorlooft, juist zouden zijn, 
dan had Oswald net andersom moe
ten reageren : hij zou zich trots be
roepen hebben op zijn «heroïsche 
daad » en hij zou alle verantwoorde
lijkheid daarvoor met klem opgeëist 
hebben. Dat is niet gebeurd; het ant 
woord van de kommissie op de vraag 

naar het motief is totaal onbevredi
gend en bijgevolg moet het antwoord 
op de vraag naar de dader aan een 
hernieuwd kritisch onderzoek worden 
onderworpen. 

Voor dit onderzoek is het verslag 
Warren een uitstekende bazis. Het 
schildert de feitelijkheid uitvoerig en 
met een overvloed aan gegevens en 
getuigenissen. Bij het beoordelen van 
de feitelijkheid echter begaat het en
kele vergissingen en onjuistheden die 
het besluit van het verslag hoogst 
twijfelachtig maken en die sterk dui
den in de richting van de onschuld 
van Lee Oswald en van een georga-
nizeerd komplot ten eerste om Ken
nedy te vermoorden en ten tweede 
om Lee Oswald als dader te doen be
stempelen. 

Zo rijst uit de gegevens van het 
verslag zelf het vermoeden, dat in 
Dallas bij herhaling een dubbelgan
ger van Lee Oswald zich op verschil
lende plaatsen aanbood onder de 
naam Lee Oswald. Het verslag War
ren geeft een opsomming van deze 
verschillende gelegenheden. 

Twee ervan zijn van grote beteke
nis : er is een getuigenis van de wa
penhandelaar Dial D. Ryder die be
weert dat een man bij hem een op
tisch vizier op een oorlogsgeweer liet 
monteren en dat die man als naam 
Oswald opgaf. Er is het getuigenis 
van twee karabijnschutters, Slack en 
Price, die beide beweren dat zij «Os
wald» op een schietbaan hebben ont
moet enkele dagen voor de moord, dat 
zij onder indruk kwamen van diens 
schutterskwaliteiten, dat zij een ge
sprek met hem aanknoopten en dat 
hij bevestigde, zijn optisch vizier en
kele dagen te voor bij een plaatselijke 
wapenhandelaar te hebben laten 
monteren. 

Het verslag Warren wijst deze ge
tuigenissen van de hand, immers 
kon Oswald zelf materieel niet daar 
geweest zijn. Het getuigenis Dial D. 
Ryder wordt verworpen, omdat de ge
tuige onbetrouwbaar zou gebleken 
zijn. De getuigenissen Slack en Price 
worden van de hand gedaan met de 
verklaring, dat de schutter op de 

schietbaan iemand wEis die sterk op 
Oswald geleek, doch zeker niet Os
wald zelf. Op een daaruit voortvloei
ende beslissende vraag geeft het rap
port geen antwoord : wie was dan de 
schutter, die sterk op Oswald leek, die 
oefende enkele dagen vóór de moord, 
die daarbij een zware indikatie te
gen Oswald achterliet en nadien 
spoorloos in het niets verzwond ? 

Er zijn in het rapport Warren nog 
andere en verrassender feiten. Zo 

heeft de kommissie een uitvoerig on
derzoek ingesteld naar de bewering 
dat Ruby en Lee Oswald mekaar zou
den gekend hebben en dat ze door 
getuigen samen zouden zijn gezien 
enkele dagen voor de moord. 

Het verslag Warren ontkent dit ten 
stelligste. Wel wordt toegegeven dat 
een man, die sterk op Oswald geleek, 

samen met Ruby werd gezien. En er 
wordt zelfs aangestipt, wie die man 
is ; Larry Carfard, bediende van 
Ruby. Nu IS het hoogst merkwaardig 
ten eerste dat het opduiken van een 
dubbelganger in heel de geschiedenis-
Oswald waarschijnlijk is, ten tweede 
dat een dergelijke dubbelganger blij
kens het rapport Warren zélf voor
handen was in de omgeving van 
Ruby en ten derde — en dat is al te 
kras — dat deze dubbelganger, Larry 

Crafard, de dag na de moord op Ken
nedy verdween en slechts een week 
later door de F.B.I. te Michigan werd 
terug gevonden. 

We zouden zo verder kunnen gaan : 
er is stof genoeg voor veel vragen. We 
wensen echter slechts nog te wijzen 
op een zeer merkwaardige zaak : de 

(vervolg op blz. 10) 

HET RAPPORT WARREN 
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Ergens op een vette wsi in Hasoengouws Limburg hebben wij ons tijdens dp 

verlopen zomer op een goeie zondag eens een zere nek gehaald en min oi 

meer schele ogen. De eerstgenoemde kwaal vloeide voort ui( het bijna onafge 

broken in de hoogte turen naar de plaats waar een fijngedeselde mastboom 

een soort romaanse kande'aar, versierd met kermisachtige plujmtuilen, in 

de hoogte stak. De tweede onhebbelijkheid vond hierin ook haar oorzaak, 

maar werd versterkt door de nawerking van de bij gelegenheid veelvuldig uit-

geschonken geestrijke dranken. Dat was onze eerst* kennismaking met de 

geest en de gebruiken van de schuttersgilden. Een tweede kennismaking 

vond verleden week plaats, deze maal in een lange pijp, precies de kleinf 

tunnel te Antwerpen, maar dan gemaakt van plastieken golfplaten en ford-

kassen. Daar stonden ze bijeen, de leden van de handbooggi^de uit een voor

treffelijk Kempisch dorp. Ze grepen op gezette tijden met lange armen 

naar de grond, waar de pinten door de cafébazin waren neergezet, dronken die 

met één geut leeg en spanden de pezen om de pijlen — ditmaal in horizon

tale richting — te laten wegzoeven met bestemming naar de kleurige gaaien 

(zo heten de pluimtuilen) die aan het uiteinde van de schietkrocht waren 

aangebracht, vlak voor een vierkantig rieten kussen, dat de pijlen zonder 

averij moest opvangen. 

Ze slijten geen armtierig, kunst
matig folklore-bestaan, deze schut-
tersgilde, integendeel ze bloeien he
den ten dage feller dan ooit. Maar 
tegelijkertijd houden zij ook een oer
oude traditie en voorvaderse gebrui
ken in ere : nog worden de verkie
zingen gehouden met witte en zwarte 
bonen, nog worden onverlaten die 
het wagen op het feest van de pa
troonheilige, de naam van Ons Heer 
ijdel te gebruiken, beboet en alle 
vloeken betaald met harde twintig-
frankstukken, nog worden bij fees
telijke gebeurtenissen de oude gewa
den en de breuken gedragen. En nog 
wordt de gilde hiërarchisch ingedeeld 
volgens aloude gestrenge regels... 

patroonheilige 
' Sint ouris is, naast Sint Sebastiaan 
en Sint Huibrecht, bij de schutters
gilden de meest populaire patroon

deugden huldigen. Want de oorspron
kelijke taak van de gilden was het 
immers de inwoners van de gemeente 
te verdedigen tegen aanvallen van 
buitenuit. Deze aanvallen konden 
evengoed komen van vijandige kas
teelheren, rovers, of dieren, onder 
meer wolven. Wij kennen zelfs een 
schuttersgilde die haar ontstaan 
dankt aan een mussen- en mollen-
plaag. Ook vuur en waterbestrijding 
konden tot de taak van deze vereni
gingen behoren, naast tal van andere 
opdrachten in dienst van de gemeen
schap. 

Er wordt wel geredetwist over het 
ontstaan van de schuttersgilden : de 
ene ziet er vervormde meigilden in, 
de andere verwaterde oud-Germaanse 
bloedbroederschappen, die een kriste-
lijke vorm aannamen. In ieder geval 
schuilen er verschillende oude ele
menten in de gebruiken van deze ver-
nigingen die wijzen op een oeroude 
afstamming : daar is o.m. het bidden 
bij de lijkbaar van afgestorven mede-

migen tot de jaren 1323 (Kortrijk) en 
1325 (Antwerpen). Op het platteland 
reiken ze echter niet verder dan de 
16e eeuw. Vele van de geschriften 
gingen ook verloren tijdens de on
ophoudelijke oorlogen en andere 
rampen. Nochtans zijn ze echt leer
rijk omdat zeer vlijtig alle uitgaven, 
Inkomsten en gebeurtenissen werden 
bijgehouden en de gilde ook een grote 

SCHUTTERS IN DE KEMPEN 
heilige. Hij geniet als dusdanig wel 
de grootste voorkeur, blijkbaar om
dat hij volgens de sagen een onge
looflijk grote held was en dus tot de 
verbeelding spreekt van hen die uiter
aard de moed als een der grootste 

leden en het schenken van het lijk-
bier wat als een heidens overblijfsel 
wordt aangezien. Wat er ook van zij, 
de gilden moeten er reeds geweest 
zijn ten tijde van de Frankische ge
meenschappen die zich in stamver
band organiseerden en ook de verde
diging van hun beschutte nederzet
tingen terhand namen. 

verdediging 

De breuk vormt wellicht het meest iii 
het oog springende bezit van de gilden. 
Het is een ketting waaraan in zilver 
gedreven platen hangen. Het is de 
gewoonte dat iedere koning een plaat 

toevoegt aan de gilde bieuk. 

Later, toen er omwalde steden ont
stonden, hadden de voetboog — en 
andere schutters de taak deze te 
verdedigen en stonden zij in dienst 
van de heersende ridder of heer. 
Toen nu in Vlaanderen het demo-
kratisch verenigingsleven opbloeide 
en iedere ambacht of handel zich 
ging verenigen in een gilde, gebeurde 
hetzelfde met de schutters. Net als de 
andere gilden kregen zij ook hun 
voorrechten, hadden eigen zeggings
macht op zeker gebied, eigen verza-
mellokaal, eigen kapel, oatroon en 
inrichting. Dit gebeurde ook buiten 
de stad, op het platteland. Daar ech
ter werd niet zozeer de dienst aan de 
heer als wel de verdediging van eigen 
have en goed beoogd, samen met 
verschillende soorten dienstbetoon. 

De oorkonden en stukken van de 
gilden gaan tamelijk ver terug. Som

invloed op het gemeenschapsleven 
uitoefende Deze schuttersverenigin
gen genoten veelal de steun van de 
heren en de voorname families, die 
er immers belang bij hadden ingeval 
van nood. Ook de boeren en nering
doeners stonden er zeer welwillend 
tegenover. Zodoende bleven zij een 
voorname faktor in het leven van 
destijds en drukten zij er ook hun 
stempel op. In de familienamen kan 
men dit terugvinden, verschillende 
namen vinden immers hun oorsprong 
in het gildewezen : De Keyser. De 
Deken. De Coninck, De Schutter, 
Knaepen enz... 

Ze woraen auemaal gekozen (uit
genomen natuurlijk de koning) via 
het aloude en beproefde sisteem der 
witte en zwarte bonen, door de alge
mene ledenvergadering. Iemand wordt 
voor een bepaalde funktie voorgesteld, 
iedere aanwezige krijgt een witte en 
een zwarte boon en kan zijn instem
ming of afkeuring betuigen door of
wel de witie ofwel de zwarte peul
vrucht in de vaas (de tipische gilde-
pet) van de boetmeester te depone
ren. Een witte boon betekent de in
stemming; in dat geval wordt de 
zwarte (koffie) boon opgepeuzeld of 
omgekeerd natuurlijk, hetgeen dus 
ongekompliceerd alle vergissingen 
uitsluit. Alle belangrijke beslissingen 
van de gilde worden op deze wijze 
«gehoond». Het voorstellen vóór de 
plaatsen van de dekens en de boet
meester gebeurt automatisch, name
lijk volgens rangorde op de ledenlijst. 
Na een jaar wordt er weer gewisseld 
en komen de namen van de aftre
denden onderaan in de rij. De opvol
ger van de hoofdman wordt gewoonlijk 
door hemzelf aangeduid. De meeste 
Kempische gilden zijn samengebun-
deld in de Hoge Raad der Kempische 
Gilden die regelmatig de landjuwelen 
inricht en andere aktiviteiten van de 
schuttergilden regelt. 

teren 

bonen 
Ook nu nog vindt ge in de huidige 

boogschuttersgilden de vroegere 
strukturen weer. Elke normale orga
nisatie ziet er immers als volgt uit : 
aan het hoofd de hoofdman die voor 
het leven gekozen wordt en die bij
gestaan wordt door twee dekens : de 
dienende deken en de oud-deken. 
Verder zijn er de koning (die aange
duid wordt door de jaarlijkse konings-
schieting) de oudermans (twee tot 
vier wijze lieden) de altaarmeester, 
de alferis (van het Spaanse alferéz 
of vaandeldrager) de kapitein en de 
knaap. 

Naast het schieten zelf behoort het 
« teren » tegenwoordig tot de voor
naamste bezigheden van de gilden. 
De teerfeesten worden ingezet op de 
feestdag van de patroonheilige en 
duren doorgaans drie dagen : de, 
eerste dag is gewijd aan de afgestor
ven leden waarvoor een zielemis 
wordt opgedragen, gepaard aan een 
rouwmaaltijd, 's Anderdaags wordt de 
nieuwgekozen deken uitgehaald, bij 
hem thuis of in een herberg waar hij 
zich moet verstoppen. Eens gevonden, 
is de man verplicht de gilde te laven 
tot begonnen wordt aan de grote 
maaltijd, het gildemaal. Vroeger was 
het gebruikelijk dat de vrouwen (de 
gildezusters) "Slechts de derde dag op 
het festijn verschenen, maar tegen
woordig is dat niet meer het geval : 
ook de dames zijn er bij van in het 
begin der feestelijkheden. 
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De meeste gilden hebben met het 
Jaarlijks teerfeest ook een andere 
bezigheid : meestal een ro ds^ang door 
het dorp met bezoek aan de aange
sloten herbergen. Sommigen koppe
len hieraan een hele stoet en in een 
dorp aan de noordelijke grens was 
het tot voor kort gebruikelijk een 
namaak-schip op een slee door de 
straten te slepen. Dit schip werd op 
dp markt geolaatst en door de ieued 
« eplunderd » 

e overvloedige maalujden bij het 
te^en en de ermee gepaard gaande 
biernuttigingen worden betaald door 
de « uitleg» — de betaling van het 
lidmaatschapsgeld — der leden en 
door de opbrengst van de boetebus. 
Deze bus wordt gevuld — althans bij 
de gilde die wij in de Kempen leerden 
kennen — door de beboeting van 
vloeken : telkens een lid tijdens de 
feesten een «godver» of een «dedjuu» 
laat schuiven kost hem dat twintig 
frank, te betalen in harde munt. 
\ roeger waren er nog andere bronnen 
van inkomsten, deze gilde ontstond 
namelijk — zoals hoger gezegd — bij 
het uitroeien van ongedierte : mus-
se 1 en mollen waren de voornaamste 
schietschijf van deze boogschutters 
die — hoewel zij in regel de minder 
voorname titel van «mussengilde» 
kregen — zich als volwaardige jagers 
beschouwden en daarom Sint Hui-
brecht tot patroonheilige kozen. In 
elk geval, tot in de jaren dertig was 
het de plicht van elke mannelijke 
gildebroeder, iedere maand twee mus-
senkoppen en twee voorste mollenpo-
ten bij de eerste en de tweede deken 
in te leveren. Deze kontroleerden de 
vaagst en keken goed na of men hen 
geen appelen voor citroenen verkocht, 
in dit geval vinken — of kneutei'kop-
pen Voor de ontbrekende hoofden of 
poten diende een boete in de boete
bus gestort te wordp*^ 

Geschoten wordt naar de liggende 
wip, wat betekent dat de schietschijf 
op de grond geplaatst is en de schut
ters er dus een eind vandaan gaan 
staan. Anders is het wanneer er naar 
de staande wip geschoten wordt, 
zijnde een hoge mast die de gaaien 
draagt en waarbij het hele gebeuren 
gevolgd wordt vanonder een ijzeren 
net dat moet beschermen tegen te
rugvallende pijlen. De objektieven 
worden gevormd door de gaaien, zeer 
fraai gevormde figuren die op kundi
ge wijze (gewoonlijk door de gilde-" 
zusters) ineengeknutseld worden. 
Wie de hoofdvogel afschiet wordt ko
ning, hij wordt gekroond door de 
schuttersmaagd en omhangen met de 
zilveren gildebreuken die als inzet 
aan de korf (het onderste gedeelte) 
van de wip worden gehangen. Deze 
breuken zijn doorgaans zeer oude, 
kostbare en bewerkte zilveren ketens, 
waarvan de schakels uit grote schij
ven of platen bestaan en waaraan oc<£ 
vaak fraaie beeldjes worden opgehan
gen. Dit zijn trouwens niet de enige 
kostbaarheden waarop de gilden 
kunnen prat gaan. Vaak bezitten zij 
ook waardevolle, door kunstenaars 
gebeitelde of gepenseelde afbeeldin
gen van hun patroonheilige Vaak 
waren zij vroeger ook de opdracht
gevers van grote meesterwerken in 
de kerken waar zij een eigen altaar 
voor hun patroon bezaten. 

landjuweel 
De landjuwelen, ingericht door de 

Hoge Gilderaad der Kempen, groeien 
telkens uit tot gebeurtenissen die een 

Hef ffeestvferen en het dansen is bij de schuttersgilden nog iets dat in ere gehouden 
wordt op de tonen van de trekzak en de trom. De dans heeft bij deze Hroeder-
bchappen een diepere betekenis die te zoeken is in vriendschapsbetoon, bruids

werving, strijd en het boerenleven. 

gilden hemen gewoonlijk aan dit fes
tijn deel. Het landjuweel gaat gepaard 
aan een tentoonstelling van gilde-
voorwerpen die tevens de inbreng 
voor een prijskamp vormen. Er wordt 
ook gedanst; de echte oude boeren-
dansen ; quadrille, trawantel, roze-

op een doodsprentje van iemand die 
zopas overleed, met fierheid geschre
ven staan dat de aflijvige 65 jaar 
lang trouw lid was geweest van de 
schuttersgilde. 

Trouwens is het niet ongebruike
lijk ook de rang te vermelden bi] 

koninyssohieten 
Het koningsschieten is een plech

tigheid die doet terugdenken aan de 
middeleeuwse tornooien. Zij wordt 
aangekondigd met tromgeroffel, met 
een beschrijfbrief, de verkiezing 
van de schuttersmaagd enz... 

Het koningsschieten gebeurt om 
het jaar of om de drie jaar. Het hele 
gebeuren vindt plaats op een weide 
of ook wel in een ovprd'^kte plaat'^ 

GILDEN HOUDEN TRADITIE HOOG 
hoogstaand volkskundig karakter 
dragen. Daar kan men nog kennis 
maken met de echte "ongeschonden 

'Kempische geest en ziet men het 
volk van deze schone landstreek nog 
m al zijn oude glorie. Een veertigtal 

In de loop der tijden is er veel verloren gegaan vai) wat de gilden aan bezittingen 
hadden. Toch is er nog genoeg overgebleven om van een echte schat te kunnen 
spreken : oude perkamenten, zilveren breuken, oude beelden van beschermheiligen, 
eeuwenoude vaandels, zijden sluiers en voorvaderse kleding naast konings- en 
dekenstaven. Ook thans spannen de Kempische gilden zich in om hun bezittingen 
in de geest van de traditie aan te vullen met waardevolle en kunstvolle voorwerpen. 

kensdans, Kempische wals, mazurka 
en polka. Het gebeurt op de muziek 
van trekzak en kopers, maar hier en 
daar wordt er toch ook hog in de 
ronde gezwierd op de tonen van fluit, 
klarinet en trom zoals dat jaren her 
gebeurde met doedelzak en vedel. 

Elke dans heeft zijn eigen figuren 
en zijn eigen betekenis, herinnerend 
aan vriendschap, bruidswerving, sirijd 
en het boerenbedrijf. Ook het vende
len behoort tot het domein van de 
schuttersgilden : de alferissen geven 
op de grote bijeenkomsten een stijl
vol vertoon van hun kunnen. Op het 
roffelen van de trom gaat de gilde-
vlag de hoogte in en zwaait en wen
telt boven de hoofden Zo groeit het 
landjuweel uit tot een grootse mani
festatie een vertoon van volkskunst, 
klederdracht verenigin^fsbezit en 
traditie 

traditie 
Hec Iraaie voorkomen en het tradi

tierijke brengt mee dat de gilden te
genwoordig veelvuldig « gevraagd » 
worden om allerlei stoeten en al dan 
niet folklorische feestelijkheden op te 
luisteren. Ze gaan dan gekleed in de 
voorvaderse Kempische kielen met 
roodwitte bollekenszakdoeken en de 
lakense boerenpetten, de vrouwen in 
de voorname zwarte kleren, de ge
vleesde neusdoeken en de kanten 
pijpjesmutsen. Zo spreiden de gilden 
— al de oude pracht en praal ten 
toon die zij vroeger bezaten en die — 
in tegenstelling tot zovele andere 
voorvaderse verenigingen — Jflooit 
verloren gingen 

Ook de onderlinge solidariteit der 
leden trouwens niet : een hechte 
band een ware vriendschap bindt 
deze mensen die er vaak zeer trots 
op gaan lid te kunnen zijn van hun 
vereniging. Wij zagen in de Kempen 

overlijden en zelfs kan men hier en 
daar grafstenen vinden die de plaats 
van de afgestorvene in de gilde ver
meldt. 

Aanspraak op rechtmatig aanzien, 
god'ïdienstzin, onderlinge bijstand en 
herdenking van de afgestorvenen 
spelen nog een grote rol. Dit komt tot 
uiting onder meer wanneer de pro
cessie uitgaat of stoeten gehouden 
worden : de gilde heeft haar speci
fieke taak, de erewacht bij het sa-
krament, het dragen van het beeld 
van de patroonheilige het uitbeelden 
van goasdienstige taferelen Bij be
grafenissen is het zelfs hier en daar 
nog de gewoonte dat de gildebroeders 
eerst ten offer gaan. eerst rond het 
open graf opstappen en zelfs nog voor 
de familie in de lijkstoet gaan. Het 
onderlinge helpen in bepaalde zaken, 
voornamelijk dan wat betreft cfe 
de landbouw is ook ten huldigen da
ge niet in onbruik geraakt. 

Op deze wijze nebben de oude 
schuttergilden in deze moderne tijd 
een stukje meegebracht van de eer
ste demokratische strukturen uit de 
middeleeuwen, strukturen die door 
het volk waren opgebouwd en die 
door de eeuwen heen hun deugdelijk
heid hebben bewezen. 

fco-uf De Lie. 
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HET EINDE VAN DE 

HDOGKONJUNKTÜÜR? 
Reeds werd in verschillende artikelen der dao-bind- on norinHiAVpnnprs door 

ekonomisten van diverjs pluimage gewezen op de verzwakking van de hoog-

konjunktuur in ons land. 

De tioogkonjunktuur, die leidde tot sterke spanningen in sommige sektoren 

(vooral dan de bouwnijverheid), vertoont een neergaande beweging. In de 

textielnijverheid bv. heeft men met moeilijkheden te kampen; in sommige 

afdelingen is een stagnatie waar te nemen; onze handelsbalans vertoont van 

1953 tot en met 1963 in werkelijke cijters een deficit van 27,8 miljard (meer 

invoer dan uitvoer). 

Grootste bedreiging voor Vlaamse gewesten 

Indien het zou komen tot een be
langrijke verzwakking in het ekono-
misch leven, mag men vrezen dat het 
eens te meer de Vlaamse gewesten 
zullen zijn die de zwaarste tol beta
len Inderdaad, wanneer men kan 
zeggen dat de Belgische ekonomie 
zeer afhankelijk is van de buiten
landse handel, dan komt daar nog bij 
voor Vlaanderen dat de aldaar ge-
investeerde kapitalen grotendeels van 
buitenlandse oorsprong zijn, wat de 
situatie nog delikater maakt. 

Anderzijds schreven wij reeds her
haaldelijk dat de beste anti-inflatoi
re politiek tijdens de hoogkonjunk-
tuur er m bestond de overheidsuitga
ven te beperken, de ongebreidelde 
bouw van luxeappartementen af te 
remmen, een einde te maken aan de 
ongehoorde speculatie in gronden en 
onroerende goederen. Bovendien 
hoorde de staat een overschot aan te 
leggen, dat zou toelaten de nodige 
opwekkende inspuiting te doen wan
neer de konjunktuur al te zeer zou 
verzwakken, zonder dat dan tot bui
tenlandse leningen moest overgegaan 
worden. 

Helaas kan men vaststellen dat t i j 
dens de hoogkonjunktuur, die mis
schien haar laatste dagen beleeft, 
door de regering financiële maatre
gelen werden genomen om de inflatie 
in te dijken (verhoging discontovoet 
b v ) , die uiteraard slechts een zeer 
beperkt effekt hebben. Bovendien 
gaat het niet op, de sociale woning
bouw, noch de broodnodige openbare 
werken van de vereiste kredieten te 
beroven ! De overheidsuitgaven ble
ven verder stijgen, de buitenlandse 
leningen stegen mee, het grootkapi
taal werd ontzien zoals vroeger (de 
investeringen bereikten een nooit 
gekende omvang), en van het aan
leggen van een appel voor de dorst 
was in de verste verte geen spraak... 

Het beïnvloeden van prijsbewegin
gen in de nijverheid is onmogelijk 
gebleken, daar België met zijn mi
niem aandeel in de E.E.G. alleen geen 
beslissende invloed kan uitoefenen; 
de afremming moet automatisch ge
schieden hetzij door de sterkere sti j
ging der afzetprijzen in België dan in 
andere landen, hetzij door een stabi
lisatie van de prijzen in die landen. 
Een gering effect kan het afremmen 
van de binnenlandse vraag vertonen. 
Dus langs die zijde zijn maatregelen 
ter beïnvloeding van de konjunktuur 
ijdel gebleken. 

Op binnenlands vlak heeft men een 
« loonkostinflatie» gekend door de 
stijging der lonen en de koppeling 
ervan aan de index der kleinhandels
prijzen. Zulks was vooral het geval 
voor de non-ferrometalen en de 
bouwnijverheid, waar dan nog de 

scherpe konkurrentie en het gebrek 
aan arbeidskrachten een grote rol 
speelden. Men mag evenwel niet ai te 
hcht besluiten dat de inflatoire ver
schijnselen uitsluitend de schuld wa
ren van het verhoogde aandeel der 
loontrekkenden in het nationaal m-
komen ! Reeds vroeger wezen wij er 
op dat dit aandeel, rekening houdend 
met de stijging van het aantal loon
trekkenden zelfs verminderde 1 An
derzijds werd een merkelijke verho
ging van de afzet der nijverheid be
reikt, waarmede een gevoelige pro 
duktiviteitsverbetenn? Tor̂ p̂ rf̂  sinff. 

De winsten der & -•-̂  —pn-daisoa-
dernemingen zijn sneller gestegen dan 
de inkomsten der loontrekkers Deze 
winsten werden natuurlijk niet altijd 
uitgekeerd : behalve de reserves, 
werden de jongste jaren enorme be
dragen geïnvesteerd. De afschrij
vingsdotaties van de ondernemingen 
worden van jaar tot ' jaar belangrijker 
en bovendien werden de kredietmo-
gelijkheden aanzienlijk verruimd. 
Deze investeringen zijn voor een 
groot deel levensnoodzakelijk : tech
nische aanpassing aan vergrote om
zet en aan nieuwe procédé's. 

- De vraag dient hier echter gesteld, 
of voor sommige bedrijven, de zware 
investeringen ekonomisch te verant
woorden zijn. Immers zouden ver
schillende ondernemingen bij een nor
male konjunktuur niet in staat ge
weest zijn uit te breiden of zich zelfs 
te handhaven. Zodat thans een sche-

ve Loestand bestaat, die zich zal 
wreken bij een omslaan van de eko-
nomische toestand. 

Van « geldinflatie » is in ons lana 
geen spraak • de toename van de bil-
jettenvoorraad houdt gelijke tred met 
de toename der lonen. Er bestaat geen 
wanverhouding tussen geld en pro-
duktie 

Hoe de overheid in volle hoogkon
junktuur had moeten reageren, dient 
wellicht nu niet meer onderzocht. 
Alleszins blijft de grootste fout der 
regering dat zij de politieke moed niet 
heeft opgebracht om een anticyclische 
begrotingsreserve aan te leggen toen 
de gelegenheid ervoor bestond Nu is 
het te laat : ten eerste omdat de kon
junktuur over haar hoogtepunt heen 
is, maar vooral omdat wij ons in een 
verkiezingsperiode bevinden, die alle 
doortastend optreden lamlegt. 

De vroegere ekonomisten geloofden 
in het onafwendbaar bestaan van 

ekonomische cycli : na een hausse, 
een depressie of zelfs krisisperiode. 
Zij hadden zelfs rekenkundige me
thoden op punt gesteld om de lengte 
van elke cyclus te berekenen. De 
moderne ekonomie heeft ingezien dat 
deze teorie onhoudbaar is. Het blijft 
evenwel de taak van de overheid 
(haar voornaamste, naar onze me
ning), om de scherpe punten van de 
op- en neergaande ekonomische be
weging af te ronden, om het ekono
misch leven te leiden Daartoe moet 
natuurlijk de spreuk : «besturen is 
vooruitzien » toegepast worden. En 
dat is een andere zaak in België, 
waar men met een ongeziene licht
zinnigheid experimenteert zonder 
stabiele strukturen op te bouwen. 

Laat ons hopen dat die lichtzinnig
heid tijdens de voorbije hoogkonjunk
tuur geen zware gevolgen zal hebben 
bij een gebeurlijke depressie. 

E. Slosse 

HET RAPPORT WARREN 
(vervolg van blz. 7) 

dood van de agent J.D. Tippit. Men 
zal zich herinneren dat deze politie
agent, die kort na^ de moord via de 
radio van zijn patrouillewagen 'n sig
nalement van de moordenaar had 
ontvangen, Lee Oswald wilde aanhou
den en daarbij neergeschoten werd. 

Er blijkt uit het rapport Warren 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat 
Tippit Oswald aan de hand van het 
signalement zou herkend hebben; het 
signalement sprak namelijk van een 
man van vooraan in de dertig (Os
wald was 24), die verschillende kg 
zwaarder en cm groter dan Oswald 
was. 

Wat meer is : het tijdschrift « The 
new Leader » (New York) heeft uit
gepakt met een sensationele verkla
ring : twee sociologen van de Coliun-

bia-universiteit (George en Patricia 
Nash) hebben uitgemaakt dat zeker 
een dozijn getuigen dadelijk na de 
moord op Tippit ter plaatse waren. 
Deze getuigen werden niet gehoord, 
ook niet een zekere Frank Wright die 
de moord heeft zien gebeuren en die 
de moordenaar zag wegrijden in een 
oude Plymouth. Terloops weze aan
gestipt dat Lee Oswald geen auto kon 
besturen. 

Zelfs de «New York Times» van 
28.9.64 moest toegeven dat inzake de 
dood van de agent Tippit het rapport 
Warren zeer zwak was. 

Wie doodde Tippit ? En waarom ? 
De kommissie Warren is in deze be
slissende aangelegenheid — want zij 
is het sluitstuk der bewijsvoering te
gen Oswald — alles behalve overtui
gend. Er is reeds een andere vraag 
gesteld, o.m. door het om zijn nuch

tere kommentaren gekende weekblad 
«Die Weltwoche » : was Tippit niet 
de man die op Kennedy schoot ? 

Het rapport Warren geeft tenslotte 
nog over een ander merkwaardig feit 
geen uitleg. Het stipt aan dat Ruby, 
die Oswald vermoordde, vóór de 
moord financieel aan de grond zat; 
het geeft zelfs het schuldenlijstje van 
deze duistere nachtklubuitbater. Maar 
het verklaart de herkomst niet van 
de 150.000 fr die na de aanhouding 
van Ruby op hem en in zijn wagen 
werden gevonden. 

Zoveel vragen zonder antwoord. 
Een jaar na de verschrikkelijke 
moord in Dallas weten wij evenveel 
van het waaromi als op het ogen
blik dat wij vla de radio het fatale 
nieuws vernamen. 

Toon van Overstraeten 
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EUGEEN LAERMANS 
E«n verjaardag die dit jaar niet onopgemerk t m a g voorbijgaan, is deze 

van de geboorte te Sint Jans Molenbeek — honderd jaar geleden — van 

de Vlaamse schilder Eugeen Lae rmans . Hij behoor t met zijn zeer oor

spronkeli jk werk tot de kuns tenaars die een open oog hadden voor het 

leven en het lijden van het kleine volk in de tweede helft van de ne

gent iende e e u w . 

Laermans, evenals Meunier, is ei
genlijk geen realistisch volksschilder 
in dezelfde zin als Frederic en Struys, 
die ofwel de kleinburgelijke binnen
huisjes op natuurgrootte weergeven 
ofwel opvallende types uit het leur
ders- en boerenleven pikken. Laer
mans ' kunst gaat meer naar het 
weergeven van een in zijn binnenste 
gekneed beeld dat hij krijgt van de 
wereld waarin het volk leeft. Boven
dien behandelt hij veel minder het 
Individu, dan wel de kollektieve geest 
die van de massa's of van een streek 
uitgaat. De stijl van zijn werken 
krijgt hierdoor, bijzonder in lijn en 
vorm, iets algemeen, iets uitpurends 
dat ons aan Breughel herinnert hoe
wel zij beiden zeer verschillend zijn 
wat de idee van hun kunst betreft. 

Laermans staat onrustig of mede
lijdend, soms verbitterd en verwij
tend, te kijken op het erbarmelijk le
ven van liet volk der buitenwijken 
dat hij leerde kennen in zijn geboor
teplaats. Zijn kinderjaren verliepen 
er kalm en gelukkig, zijn vader ver
diende flink zijn brood als bankbe
diende en zijn moeder hield een sla
gerij. Toen hij elf jaar was trof hem 
echter een ongeluk dat een grote in
vloed zou hebben op zijn verder le
ven : na een zware hersenvliesont
steking werd de kleine Laermans 
volslagen doof. Hierdoor kon hij geen 
normale schoolleergangen meer vol
gen, maar hij slaagde er echter in 
zich in het tekenen te bekwamen aan 
de plaatselijke tekenschool en nadien 
aan de Brusselse akademie. Besloten 
en teruggetrokken in zijn eigen we
reld werd hij een eenzame, verbitter
de en opstandige jongeman, die zich 
verdiepte in de lektuur van veelal 
zwartgallige of spotzieke werken, als 
deze van Baudelaire 

De omgeving waarin hij leefde 
verbeterde zeker niet het stemmings
beeld dat de jonge kunstenaar van 
de wereld kreeg : een donkerberookte 
fabrieksvoorstad met een misnoegde 
en soms door drank en ellende ver-
dier lijkte bevolking die hij op elk uur 
van de dag kon zien voorbijtrekken. 
Ganse kudden arbeiders of armtierige 
boeren, gaande de altijd even zware 
afgesloofde stap, in de eeuwig gela
ten houding, zwijgzaam en gebukt 
onder de last van hun lot. Of nog : 
de door het rijke volk weggejaagde 
en uitgejouwde groepen armzalige 
zwervers en bedelaars, de landver
huizers, de blinde man die geleid 
wordt door een klein meisje, het wer
kelijk deerniswekkend schouwspel 
van een dronkaard die op een sneeu-
werige winteravond door vrouw en 
kind naar huis gesleept wordt. 

In bijna gans het werk van Laer
mans ligt het lijdensmerk op de af-
gemagerde, uitgemergelde mannen, 
vrouwen en kinderen, op de vale ge
zichten met de donkerverscholen o-
gen. Er gaat iets bijna angstwekkends 
uit van de massa's die allen in één 
richting staren, maar toch ook iets 
hoopvols — soms heel voelbaar — 
wanneer de kunstenaar een glimp 
van de verlossing laat doorschemeren 
in zijn werk Soms is het maar een 
vingergebaar van een enkele man, 
soms is het een kruis, soms een vlag : 
de rode vlag 

Laermans heeft zich niet alleen een 
meester getoond in de schildering van 

DE WERKSTAKING 

de massa en haar psychologie of de 
tragiek die uitgaat van een bepaald 
individu zoals « De blinde » dat zeker 
een van zijn mooiste doeken is en 
dat bijna profetisch was, want in 
1909 moest de kunstenaar zich een 
eerste maal aan de ogen laten ope
reren en later in 1924 werd hij hele
maal bind. Ook in zijn landschappen 
toonde hij zich een ware meester en 
niet minder in zijn kleuren die aan
gewend worden om het tweevoudig 
inzicht van de kunstenaar — de vi
sie van leed en hoop — weer te geven. 

S.D.L. 

DE INDRINGERS 

WARD HERMANS: POËZIE ACHTER TRALIES 
. Sinds zijn roman « Jan van Gent» — dé roman over de Oostfrontvrijwilli-
gers — is Ward Hermans een der veelgelezen Vlaamse auteurs geworden. 
« Jan van Gent» stond maandenlang op de eerste plaatsen van de best-sel-
lerlijst die door een ring van Vlaamse boekhandels regelmatig wordt gepu
bliceerd. Onlangs verscheen van hem een nieuwe roman, «Het land van 
Onan , Cyclopié », waaraan we binnenkort een bespreking zullen wijden. 
Inmiddels willen we het hebben over nog een andere publikatie : de dicht
bundel « Poëzie achter tralies ». 

Ward Hermans is de échte dichter 
bij de genade Gods : de werkelijk
heid rondom hem, de feiten en din
gen van alledag, zijn reakties op de 
gebeurtenissen — het krijgt allemaal 

zijn neerslag in verzen en nog eens 
verzen. Haastig neergekrabbeld «heet 
van de naald» op het ogenblik zelf 
dat het rijm hem invalt : groen en 
rijp doorheen, ongeschift en kenne-

AKTÜEEL - AKTÜEEL - AKTÜEEL - AKTÜEEl 
voor twee weken ging in de nieuwe 

toonzaal van de firma Jeurissen te 
Zonhoven de sluiting door van een 
tentoonstelling, die een honderdtal 
schilderwerken van plaatselijke kun
stenaars groepeerde. We kennen de 
highbrow . bezwaren die doorgaans 
tegen dergelijke groepstentoonstel
lingen van liefhebbers worden aan
gevoerd; toch vonden we de tentoon-
ste'ling een gelukkig initiatief, om
dat ergens moet begonnen wordei 
met de belangstelling voor de kunst 
Trouwens lag het werk van de deel
nemers — frater Humberto Et. Fa
bry, Alfons Jeurissen zelf, frater A. 
Aerts en Ray Remans — op een zeer 
behoorlijk peil. 

Het zou ons te ver voeren, hier een 
uitvoerige bespreking aan deze — 
trouwens reeds gesloten — tentoon
stelling te wijden. Beperken we er 
ons toe aan te stippen dat ons voor
al getroffen hebben de akwarellen 
van frater Humberto, de grafische 
platen van Ray Remans en enkele 

doeken van Alfons Jeurissen, w.o. 
- vooral zijn sterke « Kiesmeting », te

kenend voor zijn techniek en kolo
riet. 

De sluiting van deze tentoonstel 
ling was een goede gelegenheid on-
de heer Alfons Jeurissen eens in de 
bloemetjes te zetten. Van deze gele
genheid werd o:m gebruik gemaak' 
door de harmonie St. Quintinus, dit 
sinds twintig jaar onder de bezie 
lende leiding stond van voorzittei 
Jeurissen en die nu haar voorzittei 
bij diens ontslag wenste te bedan
ken O-m. door hem het ere-voorzit
terschap aan te bieden. 

De heer Remans, burgemeester van 
Zonhoven, dr Mommen, de heer Das 
van het Davidsfonds, de heer Bon-
ckaert die dhr Jeurissen aan het 
hoofd der harmonie opvolgt en Z.E.H. 
Pastoor Engelbos huldigden in Alfons 
Jeurissen de industrieel die steeds 
tijd bleef vinden en har t hebben 
voor kulturele en Vlaamse aangele-
genhed«5n. 

lijk ook niet meer geschaafd op een 
later ogenblik. 

In de eenzaamheid der gevangenis 
groeiden de,gedichten uit ieder som
ber uur en het waren er vele. De au
teur bundelde ze — eens te meer nog
al onkritisch"— en de bundels von
den hun weg naar talloze lezers, al
hoewel de auteur « schrijfverbod » 
had vanwege Justitia. 

Thans is uit het viertal bundels dat 
op dergelijke wijze verscheen, een 
verantwoorde keuze gemaakt door 
Paul Hardy, Lode Baekelmans en 
Anton van Wilderode. Het rezultaat 
is een door uitgeverij Goudvink fraai 
verzorgde en met suggestieve moder
ne pentekeningen verluchte bundel 
met een vijftigtal gedichten (w.o een 
paar in het Frans en het Duits) die 
niet alleen getuigen voor een periode, 
maar tevens voor het dichterlijk 
meesterschap van de auteur. 

Over de gedichten van Hermans 
zegde Stijn Streuvels in 1951 dat zij 
tot het aandoenlijkste behoorden van 
wat hij in vele jaren had gelezen. 
Willem Elsschot protesteerde in 1959 
zelfs bij een uitgeverij omdat in een 
bloemlezing van moderne Vlaamse 
poëzie men aan het dichtwerk van 
Ward Hermans was voorbijgegaan. 
Het zal wel niemand verbazen dat de 
auteur van het Bromsgedicht zich bij 
die gelegenheid uitdrukkelijk « de 
riend » van Ward Hermans noemde. 

Naast de « Poèmes de Fresnes » van 
iirassillach of de « Moabiter Sonnet-
te », van Haushofer en achter bv. 
Pelemans' «Tussen Zandloper en 
Zeis» heeft nu ook de Nederlandse 
letterkunde weer een schrijnend en 
meesterlijk getuigenis van een dich
ter die schreef in het aangezicht van 
de dood. 
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RED 

D E S C H O N E Z I E L 

V A N T K IND 

De inval van de Babylo i rs in 
onze lubriek — met haar bewe-
ging,-l-ven over het arrondissement 
Boeselare-Tielt — belet ons bij ge
brek aan plaats, diep in te gaan 
op de perskommentarcn. Ze w.iren 
nochtans talrijk deze week. 

Laattijdse echos nog over de 
Voerstreek. 

Het vleugelg; klepper van de 
Waalse CVP en het PVV-offensief 
van Van Audenhove in de Senaat 
lokte een komische reaJttie uit van 
het kwezelblad <( Belang van Lim
burg » — we inspireerden er ons 
voor de titel van deze week. 

HET BELAMC VAK LIHBURC 

De blauwe aanval op de rege
ring was voor dit Limburgse reak-
tionnaire blad de geegenheid om 
te waarschuwen wie we t komt er 
geen nieuwe « linkse » regering? 

Begin van een nieuwe campagne 
bij de brave Limburgers onder het 
motto : « Red de schone ziel van 
' t kind »? 

Zelfs daai- zal het niet meer pak
ken, menen wij. 

« Verondersteld dat de neo-libe-
ralen een aanzienlijk verkiezings
succes boeken, met welke van de 
beide partijen, de CVP of de so
cialisten, zou de liberale partij 
dan willen regeren? 

Het is het goed recht van de 
neo-liberale partij deze vraag te 
ontwijken Qf te antwoorden naar 
het voorbeeld van de heer Van 
den Boeynants, dat ze « de han
den vrij » wil houden. Maar dit 
laatste antwoo d sluit toch in dat 
de heer Van den Audenhove een 
eventuele coalitie met de socialis
ten In petto houdt. 

Het ligt helemaal in de lijn van 
de janusserij en van de kameleon-
taktiek der neo-liberale partij aan 
de ene kant af te geven op het 
feit' dat de CVP met de socialisten 
regeert en aan de andere kant in 
het geheim contacten te beleggen 
om morgen opnieuw een linkse 
coalitie van neo-liberalen en so
cialisten tot stand te brengen. Het 
zou tijd worden, dat de heer Van 
Audenhove klare wijn schenkt in 
(rerband met de hardnekkige ge
ruchten, dat hij regelmatig met de 
h. Van Acker besprekingen voert, 

.om na de verkiezingen, in het ge
val van een merkelijke achteruit
gang van de Christelijke Volks
part i j , opnieuw de linkse coalitie 
1954-1958 te been te brengen. » 

Gevaargd betrouwbaar per
soon als kelner voor het 
Vlaams huis Roeland. Korte 
Kruisstraat 3 te Gent. Hoge 
verdiensten. 
Zich aan te melden bij Uarel, 
Huis Boeland, na 18 uur. 

de rode vaan 

ait be^iasel afstand te doen 
De reger ng h : e t t gew.igtrd re

kening te ho -.den met ce (̂ P nie 
van de betrokken bevolking, over
al wpar de taalgrens gew jzigd 
werd. Het is dan ook niet te ver
wonde en dat m de Vosrstreek, 
waar het verzet tegen de auto.-i-
taire maatr-gei het felst was, de 
gemeenteraadsveikicz ng n uit-

" groeiden tot een referendum t n 
gunste van het status-quo voor de 
taalgrensherzi n,ng, t t z . de ad-
mmistratieve aanhechting bij de 
provmcie Luik van de betrokken 
gemeenten. 

En ook nu schreeuwen de grote 
demokraten moord en brand. Van 
Eynde ve telt dat de Vlamingen 
niet fian deVo:rsU-eek zuUen laten 
raken; Van Cauwelacrt stelt vast 
in beledigde onschuld dat de vast
gestelde taalgrens als defmitief 
bedoeld was, en de VU roept te 
wapen om de Vlaamse grond te 
verdedig n met de goedendag in 
de vuist. » 

Over de Voerstreek verkondigt 
de Rode Vaan 3e Waalse tesis. 
Bekening houdend met de gemeen
teverkiezingen in de Voerstreek, 
als « rasechte demokraten ». Ook 
akkoord mannen om de grenzen 
van de Sovjet-ünie te herzien na 
raadpleging van de bevolking van 
Estland, Letland, Litaueu, Kaï'elie, 
Bessarabie, en noem maar op? 

« Wij wensen, als -asechte de-
mokratische Vlamingen, niet de 
anti-demokratische politiek te vol
gen waarvan de heer Gilson de 
spreekbuis is. Reeds lang hebben 
wij verdedigd dat de definitieve 
vastlegging van de taalgrens alleen 
kan gebeuren mits akkoord van de 
be'rokken bevolk ng. Wij zien van
daag helemaal geen reden om van 

VOLKSGAZ 

De zogezegde wet « Degi-cHe » 
bracht wat leven in de Kamer en 
in de Volksgazet. Ideale gel< gen
heid om Jos Van Eynde zijn Hit-
lerliedjes over ons nog eens te la
ten zingen. 

Meent die zoollii-ker van nazi 
Hendrik De Man, voorzitter van 
de BSP, nu werkelijk dat er nog 
één nadenkend mens in dat me
lodietje gelooft? 

« En ten tweede door de man
nen van de Volksunie, Ook hun 
houding is begrijpelijk : zij ver
dedigen een aantal van hun gees
telijke vaders en zij speculeren 
erop dat een deel van de jeugd 
die hen volgt helemaal niet weet 
wat die heerschappen hier tijdens 
de bezetting hebben Uitgespookt. 
In dienst van Hitler en tegen hun 
eigen Vlaamse volk. Ongemeen 
walgelijk was de ui t la tmg van de 
Volksunie - mandatar is Mattheys-
sens : « Degrelle interessert ons 
niet. Hij is een Waal! » Met an
dere woorden : « Wij nemen het 
op voor verklikkers, verraders, 
beulen en moordenaars, als ze 
maar van Vlaamse afkomst zijn, 
maar de Walen, doet daarmee wat 
gij wilt. » 

Merkwaardig federalisme van de 
misdaad, nietwaar! » 

voor allen 

Dit pseudo - studieweekblad van 
de BSP voor « politieke en arbei-
ders\Taagstukken » is er werkelijk 
niet meer gerust in. Na een volle 
voorpaigina tegen de VÜ onder de 
titel « Zij hadden sukses » veer
tien dagen geleden, werd hel nu 
over anderhalve bladzijde « wat is 
de Volksunie? n. Zulke proza moet 
de laatste Vlaamsgezinde socialist 
voor ons doen kiezen. 

Het gaat als volgt kolommen 
door. 

« De jongeren van vandaag, die 
een samenleving van rechtvaardig
heid en vrijheid wensen, die ver
langen als mensen door het leven 
te gaan met alle kansen die ze 
van uit hun natum'lijke begaafd
heid kunnen aanwenden, moeten 
ook weten dat in uren van uitoe
fening van macht, onder het wel
willend oog van de bezetter, het 
Officieel Vlaams Nationalisme de 
mensen verraden heet t en de 
mens gemaakt tot een voorwerp 
van mishandeling door politieke 
machtswellustelingen die over de 
wereld de heerschappij van de 
Duitse « Übermensch » wilden 
vestigen. Dat Nationalisme is de 
voorganger van het huidige natio
nalisme van de Volksunie geweest. 
Dat moet met nadruk gezegd wor
den. 

De vraag is of er nog belang
rijke problemen zijn die het be
s taan en het optreden van het na
tionalisme wettigen? Op het ge
bied van het gebruik der talen 
moet nog alleen op de toepassing 
gewaakt worden en iedereen weet 
dat men daarvoor de Volksunie 
niet nodig heeft. » 

PLOEG EN KRUIS 

Objectieve gesch'.ed-'hrijving 
over een onderwerp dat in Kato-
licke Aktieb aden toch lang (( mis
handeld » werd, dat krijgen we in 
het blad van de grote BJB-ers. 

Het gaat over de g schiedenis 
van de Vlaamse Jeugdbeweging. 

O n d e r m e r over het AKVS. 
« Voor de Deutsche Jugendbe-

wcging, voor het Engelse Scoutis
me, bestond .bij ons reeds de 
« Blauwvoetcrie », Opgericht door 
Rodenbach en Pol de Mont, wou 
zij dÈ studenten verenigen in een 
strijdbaar Vlaamse en christelijke 
geest : « Vlaanderen omhoog stu
wen in de vaart der volkeren », 

Dez€ jeugdbeweging — de eerste 
in de wereld — is ook de enige ge
bleven die een spontane beweging 
was, onder leiding van bu,tenaf. 
Men heeft het AKVS (Algemeen 
Katholiek Vlaams Studentenver
bond — latere naam voor Blauw
voetcrie) genoemd : een jeugdbe
weging als geen ander. Nooit werd 
een zo zuiver idealisme losgesla
gen bij zoveel jonge mensen voor 
de zaak van Vlaanderen en van de 
Kerk. Dat het AKVS toch door 
de kerkelijke overheid werd tegen
gewerkt en van het - bestaan be
roofd, is een minder fraai ver
haal, » 

DE GA2JET 

Laat zich niet overdonderen 
door het gepraat verkocht op de 
stud edag van de Waalse CVP. De 
gazet wijst de beiuchte o waar
borgen » af. 

« Er broeit iets in de Waalse 
vleugel, en zo.ang dat gioei-proces 
niet ten emde is. kan men niet 
weten wat men. aan die mensen 
heeft en blijft de gi-ootste voor-
zichtighe d geboden. Slechts op 
één punt kan men intussen voor
uit gaan, nl, de grondwetsherzie-
n ng, Aan het gepraat over de 
waarborgen tegen minorizatie 
ho-ft men voortaan zoveel aan
dacht niet meer te geven. Dat zi.n 
blijkbaar voo stellen van kamer
strategen, die niet weten wat de 
Waalse bevolking wenst, nl. eko-
nomische wslvaart, via decentra-
lizatie en andere vormen van be
perkt zelfbestuur. Dat is een ba
sis voor onderhandelingen, waar
voor ook in Vlaanderen veel be
langstelt ng bestaat en waarover 
men gerust een dialoog kan begin
nen, hoe eerder hoe beter, » 

Standaard 
Diept ook dit probleem uit. 
« Wij zijn ook getroffen gewor

den door de opvallende Waalse on
verschilligheid t,a,v, een systeem 
van « waarborgen voor de minder
heid ». Het voorstel van Wigny 
werd door niemand bijgetreden en 
door sommigen zelfs verworpen, 

wat erop wijst dat wij hier voor 
het zoveelste doodgeboren projekt 
s taan. Dat Wigny een van de drie 
CVP - onderhandelaa s is, die de
ze we^k het overleg over de grond
wetsherziening voo.tzetten, kan 
van Vlaamse kant misschien onbe
hagen verwekken, maar zijn in
vloed lijkt ons eerder gering te 
zijn, en de CVP-leidin-; weet wel 
dat de Vlaamse vleugel niei van 
zins is zelfmoord te plegen. De 
kommentaar van vleiigelvoorzitter 
Vandekerckhove dadelijk na he t 
Waalse overleg (zie pag, 2) toont 
trouwens wel aan dat men langs 
die kant biezonder waakzaam is. 
Geringe belangstelling dus voo de 
waarborgen, maar ook voor de 
grondwetsherziening in haar ge-
heel, die de Vlaamse CVP blijk
baar op een positiever wijze tege
moet treedt. De Walen spreken 
niet over institutionele teksten, 
maar over fusie van ondernemin
gen, autowegen (een van de suk
ses - onderwerpen van het over
leg!), energiepotentieel en dgl » 

W Luyien. 

; V WKNST PELS. 

: EEN B O N T J A S J E . 
• 
: of een pracht 
: van een bontmantel? 
I Wendt O 
; vol v e r t r o u w e n 
• tot het huls 

1 W.CLAYKENS-NEVEN 
: O u d e r g e m s e l a a n 328 
: E t t e r b e e k B r u s s e l 
: T e l 48,37.01 
• Al le I n l i c h t i n g e n o p v e r z o e k 

BEWEGINGSLEVEN 
KADEBNAMIDDAG ARRONDISSEMENT ROESELARE-TIELT 
OP ZATERDAG 5 DECEMBER 

Als inzet van de parlementai ie vei-kiezingskampag»e koudt 
het arr. Rocselare - Tielt een uiterst belangrijke kadernamiddag. 

Deze vindt plaats op zaterdag 5 december om 15 uur .stipt in 
de zaal « Het Nieuw Gemeentehuis », Dorpsplaats te Kachtem. 
(Tussen Roeselare en Izegem.) 

Sp ekers : Toon Desimpelaere (inleiding en verwelkoming). 
Mik Babyion : « Tussen gemeente- en parlementsverkie

zingen : Naar een volledige Volksunie-doorbraak in West-
Vlaanderen ». 

F, Van der Eist, algemeen voorzitter : « De Vollksunie nu : 
onze gezamenlijke opdracht ». 

Uitgenodigd worden : alle afdelingsbestuursleden, propa
gandisten, medewerkers aan de propagandaaktie, kernleden, 
leden van A,R. en A,B,, kantonale afgevaardigden, gemeente
raadsleden. 

Verslagen : iedere afdeling en kern brengt bij monde v^n 
zijn sekretaris verslag uit over de voorbije jaarwerking. (Na
dien schriftelijk overhandigen aan arr. sekretM-is,) 

Bespreking van : nieuwe leden- en abonnementenslag 
Verdere uitbouw van kernen en afdelingen. Uitgave arr. blad 
« Kijk Nieuw », Pinantiele toestand afdeUngen en anondisse- ' 
ment. 

Te 20 uur in zelfde zaal : « Jaarli jks propagandistenfeest ». 
Uitnodiging volgt afzonderlijk. Dame of verloofde eveneens 
uitgenodigd. 

Iedereen wordt stellig verwacht, en op de kadervergadering 
en op het feest. 

ROESELARE-TIELT 

Om aan de zware uitgaven voor 
propaganda het hoofd te bieden 
en de kas op peil te houden, werd 
het aanta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge
breid. Men neme nota van de vol
gende da ta : 

19 december : in de zaal « On
der de toren » te Schuiferskapelle: 
tweede avondfeest van de Vlaam
se Kring Wingene-Tielt. Orkest : 
Il Aldila. Toegang : 40 F. 

Kaar ten bij Herman Verslijpe 
(Tielt), Germaan Vromman (Win-
gene), Geert Deman (Pit tem). Op 
het feest : verrassingen en tom
bola. 

6 februari : te Roeselare in de 
zalen « De Beurs » avondfeest van 
de Vlaamse Kring « De Mandel » 
ter gelegenheid van het nieuwe 
gemeenteraadsjaar. Orkest : de 
« Lucky Stars ». Toegang 50 F. 
Tombola, gezelschapsdansen, Kïiar-
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren. 

27 feb'.uari : te Izegem. Avond
feest Kring Izegem - Ingelmun-
ster. Orkest : de « Lucky Stars ». 

20 maar t : te Meulebeke. Half-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meulebeke, in de zaal Relais. Het 
befaamde dansorkest Pol Rutger 
speelt ten dans. 
Kolportages. 

Sedert de gemeenteverkiezingen 
werken onze kolportageploegen op 
volle toeren. 

De ploeg van Roeselare kan ie
dere zondag rekenen op ongeveer 

10 man en de gemeenten Dadize-
le. Moorslede, Hooglede werden 
bewerkt. Zondag s ta r t ten ook de 
ploegen Izegem en Meulebeke te 
Oost-Rozebeke en Wakken, Hard 
doorwe ken, jongens. Dit vooral 
voor de ploeg Meulebeke. Flinke 
resultaten worden enkel bereikt 
door volle inzet, minder door pra
ten. 

Volgende kolportages ; 
22 november : Rumbeke (door 

Roeselai'e). 
Sint Eloois Winkel (door Ize

gem). 
Pit tem (en niet Wingene) door 

Meulebeke. 
6 december : arrondissementele 

kolportage te Tielt. 
Er mee rekening houden, dat 

de gratisbedeling van brosjures 
aan de niet-kopers ongeveer 1 op 
3 huizen bedraagt. Daarmee reke
ning houden a,u,ta 
Abonnementenwerving. 

Nu de Volksunie in Roeselare-
Tielt bewezen heeft levenskrachtig 
te zijn, moeten we er alles op zet
ten om tegen nieuwjaar in het ar
rondissement nog 300 nieuwe abon
nementen te maken. . De werving 
zal gebem'en door huisbezoeken 
na het toesturen van een brief 
aan de betrokken adressen. De af-

, delingen gelieven tegen de kader-
dag van 5 december een getikte 
lijst aan Bernard Depoorter te 
overhandigen, die de brieven 
stuurt . 

Daarna worden van 6 tot 30 de
cember huisbezoeken afgelegd. Ie
dereen werkt mee. Pittem, Izegem, 

Roeselare zijn reeds begonnen. 
Blad « Kijk Nieuw ». 

Na overleg met het A.B. werd 
a a n Mik Babyion opgedragen he t 
uitgeven van een arr. blad te ver
zorgen, dat zal ve schijnen op 
20,000 eksemplaren, ttz, 35 % van 
de gezinnen m het arrondisse-
ment . Daarvoor zullen de adressen
lijsten voor de propagandanummer 
werking moeten aangevuld worden. 
Ieder medewerk (st) er gelieve daar
voor spoedig te zorgen en ter za
ke kontakt te nemen met Mik 
Babyion, die de werking centrali
seert. Plaatselijke medewe" kers 
die als lid van de redaktiestaf 
wensen opgenomen te worden, ge
lieven dringend met Mik Babyion 
kontakt te nemen, 
Afdelingswerking. 

De afdelingen die een bestuurs
vergadering houden gelieven tel
kens verslag te sturen aan arr. 
voorzitter, sekretaris, propaganda
leider, kassier en aan Mik Baby-
Ion, 

Het afdelingsbestuur van Win
gene ve gaderde verleden vrijdag 
in aanwezigheid van Mik Babyion. 
Werden besproken : hel avond
feest te Schuiferskapelle op 19 de
cember, de moeilijkheden rond de 
gemeenteverkiezingen. Er werd op 
aangedrongen, da t de bestuursle
den van Wingene meer a a n de 
kolportages zouden deelnemen dan 
vroeger. 

De adviesraad va'n Roeselare ver
gaderde vorige zaterdag. Enkele 
nieuwe raadsleden we den opge
nomen, de onverenigbaarheid van 
voorzitter van de afdeling met 
hoedanigheid van gemeenteraads
lid besproken. Daai-door komt de 
voorzittersfunktie te Roeselare va
kant . Avondfeest op 6 februari en 
abonnementenwerving werden be
handeld. De leden van de raad ge
lieven dringend hun lijstje met 
kandidaat - abonnenten aan de 
sekretaris of aan Gera 'd Demees-
ter te bezorgen. 

Het afdelingsbesiutu vttn Ar-
dooie kwam verleden week don
derdag samen in aanwezigheid van 
Mik Babyion. Werden besproken. 
Kolportages, medewerking aan arr. 
blad en abonnementenwerving. 

Intussen werden de kontakten 
te Pit tem verruimd tot Egem is 
hel stichten van een afdeling in 
Tielt In het vooruitzicht na ver
gade'Ing van de plaatselijke kern, 
op initiatief van de heren dr. 
Vandewalle, ir. Verslype, dhrn. 
Fons Vermeersch, J . Vandewalle 
en G. Vanderplaetse. De medewer
king aan het blad « Kijk Nieuw » 
kreeg bijzondere aandacht . Te St-
Baafs-Vijve wordt onder leiding 
van Venant Bekaert de stichting 
van een plaatselijke afdeling in 
het vooruitzicht gesteld, nog voor 
Nieuwjaar. 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPSE POLDER 

Werftocht. 
Gezien het minder goede weer 

bleef de werftocht van vorige 
zondag beperkt en besloten de 
propagandisten van nu zondag p.k. 
een grotere « portie » onder han
den te nemen. Verzamelen bij G. 
Van den Ven, Zandkeet, Be en-
drecht. 

BOOM 

Op een vergadering gehouden 
maandag 16 november 1.1., werd 
overgegaan tot de samenstelling 
van een eerste kerngroep jonge
ren met het oog op de vorming 
van pen kantonale propaganda-
>loeg. 

Wi] doen een speciaal beroep op 
geestdriftige en ijverige VU-leden 
en -sim{>atizanten om ten spoedig
ste toe te treden tot deze forma
tie, die er dringend nodig is 

Wil verwachten vooral vele jon
ge en, want de striid die de 
Volksunie moet uitvechten komt 
in de eerste plaats de Vlaamse 
jeugd en haar toekomst ten goe
de Niet versagen! * . 

Belangstellenden uit Boom, He-
miksem. Schelle, Niei, Terhagen 
en Rumst kunnen zich laten in
schrijven bij de neer Ernest Van 
den Bossche, kantonaal gevol-
macht gtle. Peter Benoitstraat 5, 
Boom. hetzij persoonlijk, hetzij 
schriftelijk. 

B Ë R C H E M 

Dinsdag 1 december 1964 te 20 
uur 30 m zaal Ruben.s. Statie-
s t raat 175. 

Leden en simpatisantenvergade-
ring . , 

Spieker ; Mter Frans Van der. 
Eist, algemeen voorz tter van de 
Volk.sunie. 

Onderwerp : de politieke toe
stand en de komende parlements
verkiezingen. 
Bal. 

Zaterdag 12 december 1964 te 
20 uur 30 in feestzaal « Eden », 
Stat ies traat 155. 

Danso kest J an Daens. Inkom 
30 F. 

BRABANT 

KOBTENBERG -
EBPS KWEBPS 

Op zondag 29 november 64 te 10 
uur wordt een uiterst belangrijke 
spreekbeurt gehouden in de zaal 
« Teugels » Leuvensebaan 224. te 
Kortenberg 

Pater Brauns handelt over : 
« Gods woord in de Vlaams •- so
ciale strijd ». 

BAAL 

Woensdag 18 november werd de 
stichtingsvergadering gehouden 
met bestuursverkiezmg Na het 
hardt werk der laatste maanden 
IS dit dan de beloning. Met dit 
jong en dmam sch bestuui zal 
hier wel een harde strijd gevoerd 
worden om samen met de afde
lingen Haacht en Boortmeerbeek 
het kanton Haacht verder uit te 
bouwen. 

Kortelings wo'dt ten andere een 
kantonale vergadering gehouden 
om de propaganda voor de ver
kiezingen te plannen. 

ST. JORIS WEERT 

Met een kleine ploeg werd hier 
een daverende werftocht gehou
den en in amper een paar uurtjes 
waren alle nummers verkocht. Een 
hele verrichting in dit taalgrens
dorpje 

AARSCHOT-LANGDORP 

Ook me kon nd maanden hard 
werk e ndelijk een beslisseno re
sultaat bereikt worden. Ledenver
gadering met bestuursverkiezmg 
werd gehouden en van uu deze 
hoek van ons arrondissement kun
nen we nog bijzondere resultaten 
verwachten. 

HERENT 

Onze plosg trok zondig met een 
paar nieuwe krachten op stap 

Geestdriftig onthaal en schitte
rende verkoop. Ook de jongens 
die VOO de eerste maal deelna
men aan een werftocht lieten zich 
niet onbetuigd. Kortom de Ver 
wachtingen voor Groot-Leuven 
staan hoog gekwoleerd. 

L IMBURG 

BREE-PEER 

antve 

EERSTE BIJEENKOMST VLAAMS - NATIONALE 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

Op zondag 20 december 1964 wordt door de Studiedienst 
een eerste vergadering belegd voor de gemeentema idatarissen 
welke op Volksunielijsten en Vlaamse 1 jsten werden verkozen 

De bijeenkomst vindt plaats te Mo tsel (waar dt VU in het 
bestuur zal zetelen) in het lokaal « Bristol » v.ak naast h n 
gemeentehuis. Begin te 10 uur en eind.= rond lü uur zodat 
de belanghebbenden gemakkelijk kunnen aanwezig z i n op 
het feestmaal, dat te 14 uur te Antwerpen in de zaai « Harmo
nie » plaats heeft ter gelegenheid van het 10-jaris bestaan der 
Volksunie. 

Het woord wordt gevoerd door E. Slosse, Hoofd van de VU-
studiedienst, mr. H. Schiltz, gemeenteraadslid Antwerpen en 
dr. jur. M. Babyion, gemeenteraadslid Roeselare De oplich
ting van een vereniging van Vlaams - nationale gemeente 

«raadsleden zal worden voorgesteld. 
De verkozenen, welke geen persoonlijke uitnodiging zou

den ontvangen hebben, geheven dit bericht als zodanig te 
beschouwen. 

De werkgroep Bree-Peer onder 
leiding van Ponske Geyssels is 
verleden zondag op propaganda-
tocht geweest in Bocholt, Beek en 
Loozen en dit met de steun en 
samenwerking van de ploeg Maas
eik onder leiding van Hugo Telen 
en Piet Vanvenckenray. Er wer
den bij deze gelegenheid 500 
Volksuniebladen uitgedeeld. 

We vernemen nog dat de afde
ling ondertussen ook enkele nieu
we abonnementen heeft aange-
wo ven. Nogmaals een bewijs dat 
huisbezoeken het beste resultaat 
geven. 

NEEROETEREN 

Dienstbetoon 
Voor sociaal dienstbetoon wend 

u tot : A. Cuppens, Ophovenstr. 
6, Neeroeteren. 
Ko'portage. 

Op zondag 14 novembei hielden 
5 leden van de kolportageploeg 
Maaseik-Neeroeteren een bedeling 
te Dilsen en Rotem. 

Volgende afspraak voor zondag 
29 november. Kolportage te Kin
rooi en Molenbeersel. 
Algemene ledenvergadering. 

Op zaterdagavond 28 november 
te 8 uui zal er een algemene le
denvergadering van de afdeling 
Neeroeteren (Opoeteren Rotem-
Dilsen) plaats hebben bij de heei 
Gerard Cuppens Marktplein, Cafe 
« Oud - Oteren » Neeroeteren 
(achter in de zaal) 

led ' reen w.eze op post! 
Provincial e tombola. 

Door onze werkgroep werden 
reeds loten voor de waarde van 
een 1000 F aan de man gebracht! 
Wie doet nog mee om de varkoop 
op te drijven? 

OVERPELT 

Dienstbetoon. 
Het nieuwe adres van Rene 

Evers luidt als volgt : Windmo
lenstraat 8, Overpelt Voor alle 
inlichtingen en dienstbetoon ge
lieve men dit te noteren. 

MAASEIK % 

Dokter Jozef Hendr'x, wiens 
« Missa Chromatica » een Euro
pese vermaardheid verwierf m de 
muziekwereld, heeft zopas zi,n 
tweede litteraire werk « Het gaat 
om Gwen » op de ma kt gebracht. 

Na zijn pedagogisch « Levens
serum » heeft hij nu zijn beste 
krachten gewijd aan een roman. 
En wat voor één! 

In een smakelijke taal brengt 
hij ons een oorlogsverhaal tegen 
de historische achte" grond van zijn 
streek. Prachtig van opzet en boei
end tot en met. De uitdieping der 
karakters gebeurt zo vlot en on
gedwongen, dat men helemaal 
niet beseft voor een psychiatrisch 
werk te staan. Kortom, een boek 
dat zeker zijn weg zal vinden tus
sen de bestsellers. 

Werkgroep. 
Op initiatief van onze plaatse

lijke propagandisten werd er een 
kantonale werkgroep opgericht 
die tot nog toe reeds uitstekend 
werk verrichtte. Er werden reeds 
kolportages gehouden in Rotem 
en Ditsen, waar naderhand ook 
verschillende abonnementen en 
lidkaa ten verkocht werden Te
vens verleenden onze menden hun 
m.edewerklng voor kolnortages in 
Bocholt, Lozen en Beek. 

St. Niklaas. 

Op aanvraag zullen wij ervoor 
zorgen dat Sinterklaas en zijn 
knechten uw klem mannen eens 
een bezoekje zu k n brengen 

Rechten. 

W j doen een oproep tot al on
ze leden en 's lmpatizanten dat zij 
ons laten weten welke p'rsonen 
nog niet terug in het bezit van 
hun politieke rechten zijn. Het 
bestuur zal het nodige doen om 
deze mensen zoveel mogelijk weer 
in de gelegenheid te stellen voor 
ons te stemmen. 

dere inlichtingen zich wenden tot 
de Oudstrijdersstiaat 5 te Gent-
b ugge. 

OUDENAARDE-RONSE 

In het vooruitzicht van de vol
gende parlementsverkiezingen is 
in het arrondissement Oudenaa»--
de-Ronse een grote kolportatie-
slag ingezet. Vanaf zaterdag 7-
11-64 werden de volgendt gemeen
ten voor de eerste maal oewerkt; 
Welden. Z ngen, Ooike. Wangem-
lede, Kruishoutem, Melden Ber. 
chem en Quaremont, de ge
meente van onze Gies Cosijn* ont
haalde ons zeer sympathiek In 
totaal meer dan 350 nummers van 
de Volksunie werden daarbii ver
kocht. 

Gezien echter de uiigest'ektneid 
van ons arrondissement en het 
gunstig arbeidsterrem doen wij 
hierbij een oproep tot alle sympa-
tisanten om volgende week zondag 
29-11-64 de rangen van onze kol
portageploeg Ie komen versterken. 

Vergadering m het lokaal « Pal
lieter » Om 8 uur 30. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

St Gummarusstzaat 28-30-32 

Telefoon : 32.94.7'^ 

OOST-VLA A N D E R E N 
^ — — — , _ . — „ » — , » , — , , - ^^.^ 

GENT 

Ko'portagess. 
Onze kolportage tn de stad 

Gent, wijk Zwijnaardesteenweg is 
n i e t t e^ns t aande de mistige om
standigheden, uitgegroeid tot een 
succes. 

In mindei dan twee uiu: reali
seerden wij een verkoop van 186 
nummers. 

Hier en daar worden wij m onze 
aktie aangemoedigd en ontvangen 
wij een kleine steun. 

Wij do'-n een warme oproep tot 
alle bereidwilligen om deel te ne
men aan onze volgende kolportage 
in het Gentse stadscentrum en dit 
op zaterdag 5.12.1964. Wij verzame
len om 3 uur aan de Roeland Ge-
zien het .succes van de vorige keer, 
verzekeien wij dat net ook deze 
maal de moeite waard wordt. 

GENTBRüGGE 

Tijdens de statutaire ledenver
gadering van vi'ijdag j.1 werd het 
n euw bestuur met algemene stem
men aanvaard door de talrijk op
gekomen leden. In een enthousias
te stemming we d het programm» 
voor de komende maanden bespro
ken. De verantwooraelljken van 
de verschillende wijken zullen in 
de toekomst hun werking nog m-
tensifieren. Alles laat voorzien dat 
de resultaten heel gunstig zullen 
zijn; ten bewijze hiervan kunnen 
WIJ m e l ^ n , dat de laatste week 12 
I leuwe leden werden aangesloten. 
Dit bevestigt ten volle de schitte
rende uitslag bij de jongste ver
kiezingen, waarbii onze kandidaat 
1017 stemmen behaalde. Voor ver-

BLANKENBEBGE 
VU bestaat 10 jaar. 

Leden en simpatisaner van de 
afd. Blankenberge worden op zat. 
5 dec. d.s verwacht m nei lokaal 
« Ruben.-hof ». Weststr 89, Blan
kenberge van 20 uur 30 Een ge
zellig mossel-iraaj gevolgd Jooi in
tiem dansfeest zal alle aanwezi 
gen m de -ban van de g oeiende 
vu-macht breng n. Men wordt 
verzocht m ie schrijven p-a . le-
perstraat 7 of Wests'raat 89 Blan
kenberge 

B jdrage in de kosten : 10 P. 

DIKSMUIDE 

St. Niklaasbal. 
Zaterdag 5 dceember om 20 uur 

30 vindt het 7de Vlaams 6i Ni
klaasbal plaats in de nieuwe i est-
zaal van het V.aams huis IJzer-
laan 83 Diksmuide. Het gekende 
orkest « The Sea - Siders » speelt 
ten dans. Inkom 30 P. 

De prijzen vooi de tombola ko
men regelmatig toe Er zijn zoals 
elk jaar 2 pracntige gouden rin
gen 

Prijzen worden nog steeds aan
vaard. 
Zitddg Dr Leo Wouters. 

De maandelijkse zitdag van Dr. 
Leo Wouters vindt plaats op 
maandag 7 december vanaf 18 ju t 
In het Vlaams huis, IJzerlaan 83, 
Diksmuide. 
Werftochten. 

De werftocht gehouden te Kor
temark kende een meer dan schit
terend sukses Meer dan het dub
bel van verleden jaar aan ver
kochte nummers Nogmaals iet 
bewijs da ' we overal de wina m 
de zeilen hebben. 

KORTRIJK 

Lokaal. 
Langs deze weg willen wij onze 

leden en simpathizanten er nog
maals op wijzen dat het Volks
unie-lokaal voortaan is gevestigd 
m café « Astor », Grote Markt 31 
Kortrijk. Inlichtingen kunnen 
daar verkregen wo den. 
Steunlijst. 

Een steunlijst voor de verkie
zingen is geopend. ^Wij verzoeken 
vriendelijk doch dringend JW 
steun bij te dragen voor de ko
mende verkiezingen 

Alle steun is zeer welkom Er 
kan gestort worden op pr. 926S97 
van Dutoit Perand. Nieuwstraat 
91. Bellegem. 
Gezocht. 

In het aiTondissement Ko trijk 
zijn nog gemeenten waar geen 
kernafdeling bestaat. Wn zoeken 
dringend medewerkers en leten 
alle gegadigden van narue ivel-
kom. 
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ABONNEER 
NU ! 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 

Op zaterdag 28 november van 15 
tot 20 u. « i op zondag 29 novem
ber van 10 tot 18 u. wordt in de 
bovenzaal van « Peter Benoit ». 
Frankrijklei 8, Antwerpen, een 
tentoonstelling ingericht over «Jo
ris Van Severen en het Verdina-
so». 

ANTWERPEN-STAD 

Van 3 tot 8 december e.k. komt 
c die Pretoriase Studentegesels-
kap » naar Vlaanderen. Tijdens 
hun oponthoud geven zij voorstel
lingen in Antwerpen, Mechelen 
en Brussel van Zuidafrikaanse 
volksdansen in hun traditionele 
kleda dracht. Dll alles omlijst met 
kooi-uitvoeringen. 

Het is hun wens om langs een 
direkte weg nader kermis te ma
ken mei ons volk en zijn strijd. 

Zij vroegen ons dan ook « n zo
veel mogelijk hotels e.d. te ver
mijden en bij voorkeur privaat 
gelogeerd te worden 

Wij doen dan ook een dringen
de oproep" tot alle Vlaams - Na
tionalisten uit Antwerpen om de
ze Jonge mensen (van 18 tot 20 
Jaar) een logies aan te bieden van 
2 dec. tot 6 dec. s mo'gens. Asm 
de Brusselse Vlamingen vragen 
wij logies van 6 dec. 's avonds tot 
8 dec. 's morgens. 

a Die Pretariase Studentenge-
zeLskap » beslaat uit 44 studenten 
(25 dames en 19 heren) en twee 
docenten. 

Kandidaat-pleegouders gelieven 
zich te wenden, zo vlug mogelijk 
tot een van beide adressen : 

Antwerpen : Bruno Bruyninckx 
ANSAV, postbus 11 - Antw. 20. 
tel. 35.70,00. 

Brussel : ANSAV - l<A:aal Eg-
mont, V. Pi-aetstraat, Brussel. 

ANTWERPEN - CENTRUM 

De eerstvolgende ledenvergade
ring zal plaats hebben op vrijdag 
3 december ajs. in CAPE TYROL, 
Nationalestraat 22, Antwerpen. 

Aanvang : 20 u. 
Dr BALLET, die als spreker < ^ 

treedt, zal liandelen over het zeer 
aktuele vraagstuk « breed Vlaams 
front ». 

MARKLIJV 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteltsspeelgoed 
Spellen voor groot p.n klein 

ALLES VOOR MODELBOUW 
—•— 

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego - SioUet - Matador 
Jumbo - Airfix - Schi ldpad 

e n e e n s . eaz . 

Na de spreekoeuri zaï overge
gaan worden tot de algemene be-
sp eking van de uitbouw van onze 
afdeling alsook van de geplande 
pamflet- en busaktie : tot de ver
kiezing van d.e voorzitter van de 
onderafdeling Antwerpen - Cen
trum. 

Te dien einde zal aan al de le
den, op vertoon van hun lidkaart, 
bij de ingang een stembriefje over
hand gd worden. 

Simpatisant«n kunnen zicih als 
lid laten inschrijven voor de aan
vang van de vergadering 

De heer Bergers zal de vergade
ring voorzitten. 

BORNEM 

Ondanks de « 'oeffeling » opge
lopen bij de gemeenteverkiezingen 
stond de barometer op «optimist» 
in de afdeling Bornem bij het pa-
lingfeest waarop talrijke leden en 
simpatisanten waren opgekomen. 
Glad als een paling wrong VOOT-
zitter Gust De Maeyer zich door 
de wirwar van de nabeschouwin
gen over de plaatselijke politieke 
toestand. De kameraadschappelij-
ke geest in Klein Brabant moet 
de beste waarborg zijn voov de 
parlementsverkiezingsstrijd die 
heel wat optimistischer verwach
tingen wettigt dan de voorbije. 

BERLAAR-HOOIKT 

De afdelingen Berlaar en Ko-
ningshooikt hebben hun voorne
men in werkelijkheid omgezet om 
onder hun beidjes een nieuwe 
kolportageploeg samen te stellen 
Was er door het ontbreken van 
enkele « keefliggers » nog niet het 
volledig bataljon dan was er toch 
de kwaliteit : met vijf Kolporteer-
ders wist men in O.L.V. Waver 
eHi honderdtal bladen te verko
pen op twee uur tijd. Doe zo 
voort mannen dan gaat ge ploeg 
Nijlen overtroeven, want daar wa
ren ook enkele doorwinterde kol-
porteerders niet uit hun a keef » 
geraakt. 

HEIST-BEERZEL 

Zaterdag 5 december organi-
see-t de afdeling een groot Sinter
klaas feest voor de kinderen van 
leden a i simpatisanten. Aanvang 
om 5 uur in de zaal Kennedy te 
Beerzel. Inlichtingen bij Frans 
van Dessel, Veldenstraat 1, Beer
zel. Filmen, goocheltoeren van 
Prof. De Sobrie, wafelbak en ge
schenken waarborgen een pretti
ge namiddag voor onze kinderen. 

KALMTHOUl 

Op vrijdag 27 november aan
staande spreekt Valleer Depauw 
te Kalmthout. De avond vindt 
plaats in zaal « Trefpunt » (Sta
tielei, Heide — gelegen langs de 
spoorweg richting Antwerpen), en 
wordt ingericht docx- de plaatse
lijke Davidsfonds-afdeling. 

W a m aanbevolen! 

MERKSEM 

Kerstfeest. 
Door de vrouwenafdellng wordt 

naarstig gewerkt om het Kerst
feest voor de kinderen van onze 
VU-leden tot een sukses te ma
ken. & wordt op geen moeite ge
zien om onze kleinen e « i paar 
aangename uurtjes te laten slij
ten. 

De inrichtstere dringMi er op 
aan de inschrijvingsformulieren 
die a a n de leden WCTden toege
zonden, tijdig (dit is voor 5 de
cember) in te sturen. Alleen in
geschreven kinderen kuimen tot 
het Kerstfeest toegelaten worden. 

SCHOTEN 
Alle wegen leiden op vrijdag, 
27 november Riddershoeve-
waaxts. 
Knalavond van de VI. Kriof-
Schoten. 
Orkest : J a n Daens. 
(Lijstaanv. en gem. raadsL 
vu-Schoten, 
Onder be t motto ; 

« LALTTÜTKONTINC! » 
Samenzang - Dans - L<Herij. 
Ook voor Schoten : zwart en 
geel xijn 

IVlECHEtF.N 

De reizende tentoon.'stelling over 
Rommelpot, met spreekbeurt en 
projpktie van karikaburen, wordt 
ook te Mechelen georganizeerd 
door de v.z.w. « Were Di » in sa
men we king met het voordrach
tengenootschap « Forum ». Als 
spreker treedt op de heer Karel 
Dil'.en, die reed-s op vele Volks
unie-bijeenkomsten het woord 
voerde. Dit is een gelegenheid 
die de VHaanisgezinden uit het 
Mechelse niet mogen missen.' De 
ca-ganizatoren verwachten u zon
der fout op zaterdagavond 5 de
cember om halfnegen in de feest
zaal « Guldenhuis » aan de Vee
markt te Mechelen. 

Toegang kosteloos. Warm aan
bevolen. 

Toneel. 

Op 9 december gezamenlijk l»e-
zoek aan het Mechels mtniatuur-
teater. Voorstelling van : het re
gent in mijn huis ». Kaar ten vei--
k i:gl>aar in het lokaal « Opsin-
joorke » en bij de bestuursleden 
tegen de prijs van 45 F. 

Wij verwachten een entoesiaste 
opkomst voor deze kulturele ma
nifestatie. 

WILRIJK 

AlMHinementenwervJng. 
Wegens de inzet van onze pro

pagandisten voor de voorbereiding 
van onze welgelukte overwinnigs-
avond van 19 november j , l . werd 
onze pas gestarte abonnementen-
aktie wat geremd. 

De huidige s tand in de punten
verdeling tussen de verschillende 
wijken wijst echter reeds op een 
flinke vooruitgang voor het Va-
laar dat van 66 punten opgeklom
men is tot 92; het puntenaanta! 
voor het Centrum blijft 100, ter
wijl Hoogte en Oosterveld met 
respektievelijk 94 en 150 een lich
te vooruitgang boekten. 

Ledenwert'lng. 
Het aanta l nieuwe leden (de 

laatste week 10) loopt steeds 
maar op en ook de hernieuwing 
van de lidmaatschapsgelden voor 
1965 kent een vlot verloop. 
Verkiezing. 

Louis Kiebooms, unitaristisch 
volksvertegenwoordiger, pilaarbij
ter, burgemeester van Wilrijk en 
steunpilaar van de leefkamerre-
gering — ook als het er om gaat 
een a Degrelle »-wet goed te keu
ren — werd voor de CVP-kamer-
fraktie tot « whip » gekozen, tot 
« zweep » dus om te zorgen .dat 
iedereen braafjes meestemt vol
gens de door de bonzen voorge
schreven partijlijn. Deze job past 
Inderdaad uitstekend bij Kiebooms 
gefrust" eerde diktatoriale natuur . 

Kommentaar van de doorsnee-
Wilrijkenaar : « Nu « whip » ge
kozen en binnen enkele maanden 
« gewipt »'. 

L IMBURG 

Steunfonds Limburg. 
Ter verspreiding van de propa-

gandabrosjuur in Limburg kwa
men ons weer enkele bijdragen 
binnen. Hiervoor oprechte dank. 
Wie wil storten kan dit op PR 
4815.26 van Clem Colemont. Dlest-
weg, Nieuwerke' ken. 

Immers het nodige bedrag om 

de ganse provincie te bedelen be
draagt ongeveer 150.000 F zodat 
het nagestreefde cijfer nog niet 
berfikt is. 

Vorige weken kwamen ons vol
gende bedragen toe. 
Naamloos voor ."Vleeuwen 100 
Naamloos voor Paai 250 
Naamloos voor Paal 100 
Architect Pr. Diri.x vr Paal 200 
Luc O>lemonl Beringen 100 
Hugo Telen Maaseik 50 
Naamloos vr Dilsen 500 
Adv. Sempels vr Hamont 770 
Hendrickx J. Haneveld Genk 60 
Noys-DuUers, Oud-Waterschei 40 
Godderie Genk 28 
Frituur A.D. Cïenk . 50 
A.B. Genk ' 40 
Lemmens Genk 20 
Vandoren vr As 50 
O.J. Winterslag 100 
Naamloos vr As 100 
H.R. vr As 20 
C. vr Smeermaas-Lanaken 100 
Juul Claes Zelem 50 
Vorige toaal 56.038 

Huidig totaal 58.758 

GENK 

Zoals uit de steunlijst van het 
propagandafonds blijkt heeft de 
afdeling Genk een zeer bizondere 
insparming gedaan inzake finan
ciële mobilisatie, w e onderstrepen 
speciaal de activiteiten van deze 
jongens en vooral van Jos B ion 
en Bob Goiris. 

Vorige zondag vond in lokaal 
Ot)erbayem de aangekondigde 
vergadering plaats 

Om de komende problemen 
i.v.m. de staatsverkiezingen te 
overbruggen, werd beslist de af
deling te splitsen. 

Thans werd het voorlopig be
stuur gekozen voor Genk, nader
hand zal dit eveneens gel>euren 
voor de nieuwe afdeling Opgla-
beek-As. 

De voorlopige funkties van voor
zitter en sekretaris werden res-
pekievelljk o}>genomen door d h m . 
Urbaan Grognard en Jos Brion. 

Tijdens deze werkva-gadormg 
werd eveneens een verantwoorde
lijke aangesteld voor de tombola, 
die het kanton 21OU bedelen. Lief
hebbers voor verkoop der loten 
wenden zich tot Leo Sohllder-
mans. 

De nieuwe voorzitter zal tevens 
de afdeling vertegenwoordigen in 
de provinciale raa4 . 

BERINGEN 

De eerste vergadering voor het 
komende winterseizoen weidde 
haar bizondere aandacht aan de 
komende parlementsverkiezingen. 
Verschillende nieuwe kandidaten 
in het teken van een breed 
Vlaams front in de Volksunie 
werden reeds gekontakteerd en 
vastgelegd. 

HERK DE STAD 

Het kantonaal bestuur, onder 
voorzitterschap van F ans Werckx, 
vergaderde deze week tene.nde 
een uitvoerige bespreking te wei
den aan de huidige evolutie van 
de VU in het kanton. De vooruit
zichten zijn zeer gunstig en zeer 
interessante personen werdon 
reeds bezocht in verband met hun 
kandidatuur voor de a.s. verkie
zingen. Kortelings zal een eerste 
propaganda onde- nomen worden. 

Op deze vergadering was de 
prov. secretaris Clem Colemont 
aanwezig. 

HASSELT 

Afdeling Hasselt vergaderde met 
een haas t voltallige opkomst an
der voorzitterschap van Renaa t 
Vanheusden en in aanwezigheid 
v.d. prov. secr. Clem Colemont, 
Er werd bizonder veel aandacht 
besteed aan de a.s. parlements
verkiezingen Ook te Hasselt gaat 
de Volksunie op in een breed 
Vlaams front want verschillende 
interessante nieuwe kandidaturen 
werden voorgelegd. De kandida
tuur van een belangrijke figuur 
uit de AC3V-kringen werd onder
tussen aanvaard en goedgekeurd. 

En nu aan het werk voov nieu
we leden en abonnementen want 
het ogenblik is gunstig. 

MAASEIK 
Nu de gemeenteverkiezingen 

acliter de rug zijn heeft de afde
ling Maaseik onmiddellijk de acti
viteiten hernomen. Inderdaad zij 
zijn van wal gegaan met een ste
vige propagandaploeg die grootse 
plannen wenst te verwezenlijken. 
Deze werkgroep is samengesteld 
als volgt : Cuppens, J. Moors, Ka-
rel Verheyen, Jef Rulle, Jef Van 
ILee, Hugo Telen en Piel Vanven-
ckenray. Niet alleen kanton Maas
eik doch ook Bree-Peer aal intens 
bewerkt worden van nu tot aan de 
vel kiezingen. 

Inmiddels zijn ze vorige zondag 
van s tar t gegaan met het uitdelen 
van 500 Volksuniebladen in de ge
meenten Rotem en Dilsen. 

Al de andei-e gemeenten van 
het kanton zullen alzo regelma
tig hun beurt krijgen. Veel succes 
jongens. 

ST TRUIDEN 

Op de afdelingsvergadering die 
plaats had ten huize van Manuel 
Brans werd vooral de nadruk ge
legd op het werven van nieuwe 
abonnementen alsmede op een zo 
groot mogelijke verruiming in het 
kanton onder impuls van de Volks
unie. Als afgevaardigde voor de 
arrondissementele raad werd ' 
Dhr Manuel Brans aangeduid. Af
deling St. Truiden is inmiddels 
reeds ernstige voorbereidingen 
aan 't treffen voor de a.s. verkie
zingen 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 

AXe. ink. 
TROEF! 
20 F. 

TREKKING OP 7 DECEMBER 

30.ooaooo .̂ 

ZONDAG 
15.00 : Voor boer en tuinder — 
15.30 : De Flintstones (wederuit
zending van de 57e afl.) — 16.00 : 
Paardesport ; Rechtstreekse repor
tage van de jumping gehouden te 
Amsterdam — 17.00 : Kapitein 
Zeppos, 3e episode — 18.30 : Sport
uitslagen — 18.35 : Klein, klein 
kleutertje — 18.55 : Opdat zi) 
zouden leven..., een documentai
re film van Scott Peters over de 
kunstmatige ademhaling — 19.15 : 
Piste : vanétéprogramma in circus-
stiil uit Treslong te HiUegom — 
19.55 : Weerbericht en mededelin
gen — 20.00 : TV-nieuws — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.45 : De schelmenstreken van 
Scapm, blijspel van J.B. Molière — 
22.20 ; Festival — 23.30 ; TV-
nieuws. 

MAANDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 ; PilnMnu-
seum van dè schaterlach. De zwer
ver, filmklucht met Harrv Langdon 
— 19.20 : Tienerklanken — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.30 : Openbaar Kunstbezit — 
20.40 : Speelfilm : De vermiste 
Patrouille met Laurence Harvey, 
Richard Todd en Richard Harris — 
22 10 ; TV-nieuws. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 : 
Teletaalles : Engels. 35e. les : Wal
ter and Connie on the stage — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Tij_d voor U — 19.30 ; De Flint-
stones. 58e afl. : De kookwedstrijd 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Voor 
geld en recht. 6e afl. : Wie moet ik 
vrezen ? — 20.50 : Panorama — 
21.35 : Penelope — 22.00 : Religieus 
programma. Israëlitische uitzen
ding — 22.30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 18.55 : Zand
mannetje — 19.00 ; Het gouden 
afgodsbeeld : Verwikkelingen (Be 
afl.) — 10.25 : : Voetbal : Recht
streekse reportage van de wedstrijd 

Belgiï - Frankrijk, gespeeld in het 
HMzelstadion te Brussel — Tijdens 
de rust, omstreeks 20.15 : TV-
nieuws — 21.15 : Dossier Chelsea-
street : TV-spel door Walter Weldell 
— 22.25 : Zoeklicht en Toneelma
gazine — 22.55 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De gordei 
van slangenleder : De gordel wordt 
ontvreemd. 2de afl. — 19.20 : Tie
nerklanken •— 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands •— 19.59 • Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25: 
laauox : ge OS — •BuiurBJSojdjjods 
als wapen : een documentaire over 
leven en werk xan Herman Heijer-
mans die honderd jaar geleden 
werd geboren — 21.4Ó : Première 
•— 22.05 : Gastprogramma : Het 
vrije woord : Lekenmoraal en -filo
sofie —- 22.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles ; Engels. 36e les: 
Walter plays football — 19.00 : 
Zandmannentie —• 19.05 ; Bonanza 
— 10.55 : Dè Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Op de man 
af : Jos Gevers — 21.10 : Folklo
ristische dansen, door de Russische 
volksdansgroep Berezka (1ste deel) 
— 22.00 : TV-nieuws — 22.10 : De 
elektrische stoel (The Chair) : een 
filmreportage uit de Amerikaanse 
experimentele TV-reeks «The living 
camera». 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 16.55 • 
Muziek voor jonge mensen (Young 
People's Concerts). Vandaag : Een 
zaal met een goede akoestiek — 
17.45 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Ongewone 
kijk op het dierenrijk : eerste van 
een serie dierenfilms van de Britse 
televisie — 19.25 : Autorama — 
19.55 : Hier psreekt men Needr-
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
wijkagenten : Schilderwerk (7e afl.) 
— 20.50 : Rina-Pia-show — 21.20 : 
Echo — 21.50 : In het Dlck Powell-
theater : John Wayne stelt voor : 
Kruis noch munt, met June Ally-
son, John Porsythe en Hugh Mar
lowe — 22.40 : TV-nieuws. 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Het Vlaams Nationaal Jeugd-

verbond afdeling Antwerpen, geeft 
op 28 november een groot herfst-
bal, te 20 uur in zaal « Thierbi-au-
hof » te Antwerpen, Groenplaats 
33. Opbrengst voor het St. Niklaas-
feest. Inkom 26 P. 

Op 29 november een St. Niklaas-
feest te 15 uur in dezelfde zaaL 
Op het programma staan poppen
kast, zang o.l.v. Willem De Meyer, 
uitreiking van paketten aan alle 
aanwezige kinderen van Vlaams -
Nationalisten, chocolade, koffie en 
koeken, optreden van een gooche
laar, clowns enz. 

Einde voorzien rond 16 uur. 

BORGERHOUT 

Gezellig samenzijn. 
Op zaterdag 28 november viert 

de Volksunie afdeling Borgerhout 
de overwinnmg der gemeentever
kiezingen. Deze avond vindt plaats 
in de bovenzaal van ons lokaal 
« Nieuwe Carnot », Carnolslraat 
60. Antwerpen. 

Aangeboden worden : pensen 
met boerenbrood, koffie en ge
bak; diegenen die geen pensen 
lusten kunnen belegde broodjes 
bekomen. 

Iedereen wordt verzocht om op 
voorhand in te schrijven en te 
verwittigen of ze pensen of brood
jes willen. 

Eregasten voor deze avond zijn 
Willem de Meyer en zijn Pient-
Je 

De mschrijvlngsprljs is 25 frank 
voor leden en 30 frank voor niet-
leden. 

Inschrijvingen bi] : Dillen Juul, 
Buurtspoorweglei 87, tel. 35.09 28. 

Geerts Ferdinand, Bouwhandel-
s t raa t 107, tel. 392418 

Dirks Frans, Karel Van den Oe
verstraat 50. tel. 36.38.94. 

Verpeelen Bert, Jozef Posenaer-
Btraat 37, tel. 35.57.08. 

BERLAAR 

Al onze sympathisanten worden 
opgeroepen voor de zeer interes
sante voordracht, ingericht in sa
menwerking van Davidsfonds en 
Vlaamse Krmg. De gekende T.V.-
reporter Karel Bmmerechts komt 
handelen over zijn boek «Brussel, 
Triest van het Noorden» en zal 
aansluitend bij zijn inleiding het 
debat leiden over het probleem 
Brussel. 

De voordracht vindt plaats in 
de zaal van de zusterschool, pas
t a ijstr. op dinsdag 24 november 
te 20 uur. 

BONHEIDEN 

Alle leden en abonnenten van 
Bonheiden - Rijmenan en omstre
ken worden opgeroepen voor de 
stichting van de Volksuniea.fdeling 
Bonheiden - Rijmenan die plaats 
vindt op woensdag 9 december te 
20 uur in Wienerlokaal Zum Sepll. 
Sjx-ekers : Wim Jorissen en Wal
ter Luyten. Vertonen van kleui-
film over Vlaamse manifestaties. 

DEtJRNE 
Zitdagen van onze eci»<'ent«raad9-
leden. 

Vanaf november zullen onze 
gemeenteraadsleden wekeülks een 
zitdag houden. 

1ste en 3de donderdag In het 
lokaal « Plaza », hoek Gallifort-
lei en De Montereystraat te 
DeuiTie (C) (De Ridder en De 
Graef). 

3de en 4de donderdag : De 
Ryck, De Borrekensslraat 21, 
Deurne (Z). 

KALMTHOUT 
Geschenkenbeurs « Sfeer fi4 ». 

Deze geschenkenbeui-s wordt in
gericht ter gelegenheid van Kerst
mis en Nieuwjaar en heeft tot 
doel ons toe te laten met dezelfde 
financiële middelen kunstvollere 
artikelen aan te schaffen. 

Bi- is een keuze uit meer dan 150 
verschillende Vlaamse en artistiek-
verantwoorde Kerst- en Nieuw
jaarskaarten, grafische werken, 
keramiek, ceracast, fonoplaten, 
boeken, schilderijen, enz. 

Sfeer 64 wordt ingericht in zaal 
« Trefpunt » (Statielei te Heide) 
en vindt plaats op : zaterdag 5 en 
12 december van 15 tot 20 u-ur; 
zondag 6 en 13 december van 10 
tot 20 UUT. 

• KLEIN BRABANT 
Na de omroeper van Lier en 

Mechelen verscheen een nieuwe 
boreling in de rij van de Volks
unie - mededelingsbladen van het 
arr . Mechelen. 

« ' t Klein Brabanderke» is nc^ 
klein, maar de taal die deze bore
ling laat horen in zijn eerste num
mer belooft voor de toekomst. 

NULEN 

Een nooit geziene opkomst van 
bijna 100 arr. bestuursleden ver
zekerde op voorhand het sukses 
van de halfjaarlijkse kaderdag van 
he t arr. Mechelen. Arr. voorzitter 
Renard we'd wegens ziekte ver
vangen door arr. sekret. Walter 
Luyten aan de voorzitterstafel. In 
zijn inleidende toespraak onder, 
streepte deze hoe, n a deze gemeen, 
teverkiezingen, de links-rechts te
genstelling wordt vervangen door 
de tegenstelling unitarist-fedpra-
list. 

Edgard Bouwens onderzoent is. . 
tisch de uitslagen door de afdelin
gen gehaald, waaruit door de ver
gadering de lessen werden gehaald 
voor verdere werking en uitbouw. 
Koningshooikt, Ke.ssel, Nijlen, Ber-
laar en Lier zijn de afdelingen die 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
to t 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inge r i ch t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor honde rden 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r i m a koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

D O R T - B I E R K E L D E R 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoon.ste b i e rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
d e d r i e lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r inV ' •• te 2 Hert jes . 

DORT THIh^KiiKALHOF III 
langs au tosne lweg Antwerpen-
Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

door het bereiken van hun streef
cijfers vooi- einde 1964 de doo slag 
geven waarmee ons arr. voor de le
den de eerste, en voor de abonnen
ten de tweede plaats bekleedt in 
het Vlaamse land. Frans Van Des-
sel werkte een nieuw kolportage-
Btelsel uit, waarna de vergadering 
werd toegesproken door Wim Jo
rissen die zijn dank uitsprak voor 
het gep esteerde werk en het een-
«Irachtig samenwerken in ons arr . 
als hoofdreden opgaf voor onze 
flinke stand tussen de Vlaamse ar
rondissementen. 
RANST 
Algemene vergadering. 

In tegenwoordigheid van de Heer 
Volksvertegenwoordiger Raymond 
Mattheyssens, afgevaardigde van 
het hoofdbestuur, en van een af
vaardiging van het arrondissement 
Antwerpen, en onder voorzitter
schap van de Heer Vermuyten, 
werd op 13 november j.1. overge
gaan tot aanvulling van het be
stuur. Dit ten einde een nieuwe 
star t aan de afdeling te kunnen 
geven. 

Met algemeenheid van stemmen 
werd het bestuur als volgt samen
gesteld : 

Voorzitter en afgevaardigde voor 
de arrondissementsraad : de heer 
Frans Vermuyten. 

Selretaris-penningmeester : de 
heer Gust Dolham 

Hoofd sektie propaganda : de 
heer Lode Ducheyne. 

Hoofd sektie dienstbetoon : me
vrouw Lucia Bergmans-Daems. 

BRABANT 

BOORTMEERBEEK 
Op zaterdag 28 november 1964 

wordt door onze Volksunie • afde
lingen het « 3de Vlaams Bloemen-
bal » mgericht m zaal « Movri », 
Dorp te Boortmeerbeek. Orkest : 
Stan Philips. 

Kaar ten nu reeds te verkrijgen 
bij bestuursleden en in lokaal 
Cristal te Leuven 

Waren de vroegere dansavon
den reeds geslaagd, dan moet het 
di tmaal iets uitzonderlijk worden. 
Wij verwachten dan ook dat ie
dereen een grote Inspanning zaJ 
leveren om dit bal tot een reuze-

. .n^o, tp maken 

MOLENBELlv 

Hier wordt een verdere uitbouw 
doorgevoerd. Op 28 dezer ; kader-
vergade ing in de «Groene Poort», 
Gentsesteenweg. Herkiezing en be
krachtiging van het nieuw bestuur. 
Voorlopig werden in aanwezigheid 
van de kantonale gevolmachtigde 
De Eerlanger en de Afdelingsvoor
zitter Mr Knaepen, de hei-en 
Adams P., H. Goo.ssens en C. Bee-
lis aangenomen. 
Bonte avond. 

Verleden week zondag had alhier 
een grote bonte avond plaats met 
als hoofdvedette Rina Pia; deze 
werd een geweldig sukses. De noch
tans grote zaai van de St. Victc«r-
school was te klein Mr D. De Oo-
ninck had ©v aan gehouden per
soonlijk aanwezig te zijn om de be
sturen van Davidsfonds, Vlaamse 
Kring en ATlaamse Scouts St. J ans 
Molenbeek aan te moedigen. 
Waarheen te Molenbeek? 

Vlaamse mensen gaan liefst 
naar : café « Twist », Ransfort-
s t raa t ; café « Barbara », hoek Her-
toginneplein en Ninoofsesteenweg; 
café « Groene Poort », Gentse 
steenweg. Handel « Kippen en ko
nijnen », Ransfortstraat; kleerma
ker, « M. Aelen », Ninoofsesteen
weg 163; foto-ciné-studio « Bar t », 
Gr. Van Vlaanderenstraat 33; 
droogkuis « Vitosec », G". Van 
Vlaanderenstraat 33; droogkuis 
« Koning Shop », Paals t raa t ; huis 
« Documenta », Pastorijstraat 
(schoolbenodigheden). Wij zullen 
de lijst verder aanvullen binne-

O O S T - V L A A N D E R E N 

EREMBODEGEM CENTRUM 
Op zaterdag 7 nov. vond in « Ui

lenspiegel » ons breugelfeest 
plaats, door het bestuur ingericht 
om onze mooie verkiezingsuitslag 
te vieren. Het werd weer een ge
lukte bijeenkomst : volle bak, 
Breugellestijn, Vlaamse leute en 
geestdrift met medewerking van 
onze Vlaamse troebadoer uit Ter-
Joden, Kaï'el Redant, en enkele 
leden van de afdeling. Tijdens het 
feest werd het woord gevoerd na
mens onze twee verkozenen door 
de heer L. Dhondt. 

Hij bedankte de talrijke beken
de en onbekende medewerkers en 
verzekerde in een korte maar 
krachtige rede dat ze de VU waar
dig en kordaat aullen vertegen

woordigen in de gemeenteraad. 
Tel zeUdertijd riep hij reeds allen 
op tot medewerking voc»- de a.s. 
parlementsverkiezingen. In de bes
te stemming verliep het verder 
tot in de late uurtjes. 

Tijdens het feest en de dagen 
nadien werden ondertussen 22 
nieuwe leden en 2 abonnementen 
gemaakt. Zo overschrijdt de afd. 
Centrum reeds de 100! Vooruit 
naa r het 150ste 1'd als iedereen 
meehelpt om dit te verwezenlij
ken. Samen met Terjoden gaat 
B embodegem naar de machtigste 
afdeling van ons arrondissement! 

GENT 

Vlaams sociaal hulpbetoon. 
Ten voordele van de noodlij

dende Vlamingen wordt op zater. 
dag 28 november 1964 om 20 uur 
het traditioneel herfstbal van 
het Vlaams Sociaal Hulpoetoon 
gehouden. Dit bal vindt plaats in 
het bierhuis Rome, Kleine Vis
markt 3, Gent Men vindt een 
ruime parkeergelegenheid op het 
Veerleplein, nauwelijks enkele 
passen van het bierhuis. 

Iedereen notere deze datum De 
danslustigen vmden zeker hun ga
ding en stellen door hun aanwe
zigheid tevens een sociale daad 
van medevoelen met de minder
bedeelden onder ons. 
Eolportages. 

Zondag 13.121964 : kolportage 
met geluidswagen te St, Denijs -
Westrem en te Afsnee. 

In de week tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar wordt een speciale ak-
tie voorzien voor de stad Gent. 

Het spreekt vanzelf dat. hoe 
massaler de kolportages worden 
uitgevoerd, des te meer indruk zij 
nala ten bij het publiek. Wij doen 
aldus een warme oproep tot alle 
bereidwilligen om deel t« nemen 
aan de geplande aktie. Wij ver
trekken telkens om 9 uur aan de 
« Roeland »• 

MEETJESLAND 
Werf programma. 

29 nov. Zelzate. 
6 dec. Maldegem, 
13 dec. Kaprijke. 
Samenkomst ten huize van Lic. 

G. Seghers, 6 Koningin Astrid-
plein, Eeklo telkens om 9 uur 30 
stipt. 

Verdere mlichtingen volgen voor 
de werftochten die zullen gehou
den worden in Lovendegem. Zo-
mergem. Waarschoot, Sleidinge en 
Ever gem. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BRUGGE (ARR.) 
Houdt deze datum vrij! 

Alle vrienden van de lijsten 
« Volksbelangen > van het arr. 
Brugge worden nu reeds verzocht 
de avond van 12 december a 3. vrij 
te houden; op die datum immers 
zal, ter gelegenheid van een luis
terrijk avondfeest, hulde worden 
geta-acht aan de gekozenen en 
kandidaten van de lijsten « Volks
belangen ». Het orkest Luc van 
Hoesselt schijnt voor deze avond 
reeds geëngageerd te zijn. 

DIKSMUIDE 

Het Jaarlijks St Niklaasbal vindt 
dit jaar voor de eerste maal plaats 
in de nieuwe feestzaal « Vlaams 
Huis ». 

Van nu af doen we een oproep 
aan alle propagandisten tot me-
dewerkmg voor de kaartenver-
koc^. 

Dit bal moet het succes van 
verleden jaar overtrelfen. 

OOSTENDE-GISTEL 

St NiklaasfeeSt van het AVV. 
Op 6 oec.mber a.s. oiganiseert 

.iCt Algemeen Vlaams Vakverbond, 
gewest Oosienae-Gistel een St. Ni-
klaasleestje voor de kinderen van 
de AVV-leden. Vr.enden en simpa-
tisanten van het A W mogen ins-
gejijks dit kinderfeestje bijwonen. 
Wij vragen dat al de kinderen zou
den vergezeld wordtn van hun ou
ders. 

Vrije toegang. Plaats van samen
komst ; café « Oostende-Dover », 
Torhoutsteenweg 32, Oostende. 

Begin te drie uur in de namid
dag. 

Al diegenen die wensen een kin
derhandje te helpen vullen, m(^en 
alle giften aan een van onze be
stuursleden bezo gen, op volgende 
adressen : 

Vancoillie G., Prins Roselaan 
158, Stene. 

Van Houtte O., Schietbaanstraat 
17, Oostende. 

Lestaeghe J.. Stuiverstraat 145, 
Stene. 

Bultynck J., Abdijsiraat 61, Gis
tel. 

Giften voor de tomtola worden 
aanvaard op voigende adiessen : 
< Vlaams Huis », IJzerlaen 83, 
Diksmuide; Ir. A. de Gi.nck, V,.,-
nendalesiraat, Beerst. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Grcniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(blJ Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb, Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers V.U. 
Hulsh. App. Radio-T.V.-

Bandopnemers.„ 
37.92.51 ELAGRO 38.74 68 
De Damhouderstr 23, Ant. 

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van HavreleJ 70. T. 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18 Deurne T 36.13 12 

Voor aw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngsr 
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37 43 81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Bén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
« DE KROON r, 

C L V-Lomheek (054)32381 

« Vlaams Huis D Knokke 
Kamer.» vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Eiisabethl ie.<> T 632 70 

Vlaams Huls Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon • (050)41637 

Vol Pension. 30 kamers 

U U R W E R K E N 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T 72 45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.D. 
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STANLEYSTAD 
illuzie late varen, Afrikaanse elite's 
te kunnen kweken op de manier 
waarop men het t h a n s doet. 
In vele gevallen kweekt men slechts 
klaplopers die, na een boemellevent
je m België, met alle kwalen en ge
breken van het Westen en met wei
nig of geen deugden ervan terugke
ren naar Kongo, om zich daar een 
komfortabel — en weer goeddeels 
door ons betaald — parasietenbestaan 
in de chaos te verzekeren. 

N. ( A A R aanleiding van de 
door de heer Spaak verleden dmsdag 
In de Kamer gehouden uiteenzettmg 
over Stanleystad, legde mr F. Van 
der Eist namens de Volksunie volgen
de verklaring af (we citeren uit het 
Beknopt Verslag) : « ...Wat de rege-
ringspolitiek betreft, breng ik in her
innering dat ook onze fraktie bij de 
regering heeft aangedrongen cpdat zij 
haar verantwoordelijkheid zou ne
men ter bescherming van de blanken 
die te Stanleystad m levensgevaar 
verkeerden De regering heeft haar 
^ware verantwoordelijkheid terzake 
genomen, vooral via haar minister 
van buitenlandse zaken. Ik meen dan 
ook dat het in deze omstandigheden 
ongepa<;t zou zijn t.o v. het leven van 
honderden mannen, vrouwen en kin
deren enige kritiek uit te oefenen op 
de poUtiek van de regering». 

IVIlNISTER Spaak, die on
middellijk na onze woordvoerder terug 
op de tribune kwam voor de repliek, 
begon ostentatief met het betuigen 
van zijn dank aan de oppositie en 
kennelijk bedoelde hij vooral de hou
ding van de Volksuniefraktie, toen hij 
verklaarde dat ze «in deze moeihjke 
uren een morele steun » is. Het is in
derdaad voor onze minister van bui
tenlandse zaken een niet te onder
schatten morele en ook politieke 
steun, dat hij t.o.v. het buitenland er 
kan op wijzen dat gans het parlement 
— op de kommunisten na — zijn op
treden heeft oebillijkt. 

Dat hij deze steun ten zeerste 
waardeerde was, na zijn verklaring 
dat de beslissing inzake het uitzen
den van de valschermspringers de 
zwaarste uit gans zijn poUtieke loop
baan is geweest, reeds duidelijk. 

Men hoeft niet te twijfelen aan de 
volkomen oprechtheid van zijn ver
klaring over deze «zwaarste beslis
sing ». De operatie Stanleystad was 
voor hem meer dan voor wie ook een 
dubbeltje op zijn kant. 

zijn verantwoordeliikheid wordt ge
plaatst. Het klassiek arsenaal van di
plomatieke middelen om te Stanley
stad tot een oplossing te geraken, was 
volkomen uitgeput. Spaak heeft zich 
daarbij moeite noch inspanning ge
troost, maar uiteindelijk stond hij 
toch in alle eenzaamheid voor de be
slissende gewetensvraag. Het is een 
publiek geheim dat de eerste-minister 
en de minister van landsverdediging 
geen voorstanders waren van de ope-
ra'^ie Stanleystad, dat ze de ongunsti
ge weerslag ervan duchten en het r i-
siko hoog aansloegen en dat ze door 
de minister van buitenlandse zaken 
moeizaam moesten worden omge-
praat. Het is eveneens een publiek ge
heim dat er in de B.S.P allesbehalve 
eenstemmigheid was en dat het ver
leden dinsdag in de Kamer anderhalf 
uur heeft geduurd, vooraleer de socia
listen met een eensgezinde Jiouding 
uit de fraktievergadering naar het 
halfrond terugkeerden. Over de in
ternationale weerslag zal een man 
met de ervaring van Spaak zich wel 
geen enkele illuzie gemaakt hebben. 

opzet en ha^r gevolgen worden ge
zien. 

O. 

E 

H ET gebeurt inderdaad 
hoogst zelden dat een politieker op 
dergelijke dramatische wijze voor 

EN tegenstrubbelende re
reging, een verdeelde B.S.P., een in
ternationaal huilkoncert : wie zou 
het Spaak in de gegeven omstandig
heden als een zware politieke en mo
rele fout hebben kunnen aanrekenen, 
had hij zich vergenoegd met het uit
putten der diplomatieke middelen ? 
Dat hij de andere weg heeft gekozen, 
zal in zijn overigens toch wel vaak 
kronkelige carrière een pluspunt 
blijven. 

Zijn beslissing was o.i. niet alleen 
die van de moed, zij was ook die van 
het gezond verstand. Men kan einde
loos blijven redetwisten over wat er 
zou gebeurd zijn indien de valscherm
springers niet waren ingezet, over het 
mogelijke aantal doden bij een «nor
male » bezetting van Stan door het 
Kongolees leger : dat is een steriel 
debat omdat het nu eenmaal uitgeslo
ten ts, de twee eventualiteiten in de 
werkelijkheid naast mekaar te plaat
sen. Feit is, dat door de inzet der pa
ra's de zo gevaarlijke periode van de 
overgang en van het absoluut ge
zagsvacuüm tot een minimum werd 
bekort. Dat was de zin der operatie 
en in het licht daarvan moeten haar 

FNZE goedkeuring van de 
operatie Stanleystad betekent aller
minst de goedkeuring van het a" ge
meen Belgisch Kongobeleid. Wat de
ze week gebeurde, is een late uitvloei-
er van het ongelooflijk lichtzinnig 
« pari congolais » der jaren 1959-60. 

De grote eensgezindheid in het par
lement maakt op ons heel wat min
der indruk, omdat die eensgezind
heid mede omvat de stem van hen 
die, in de jaren van het ko'oniaal 
bewind en in de r iaanden voor de 
verlening der onafhankelijkheid aan 
Kongo, op misdadig - lichtzinnige 
wijze hebben gegokt 

Om slechts een enkel voorbeeld te 
noemen : onze goedkeuring van de 
operatie Stan kan toch onmogelijk 
in hetzelfde licht gezien worden als 
de goedkeuring ervan door de P W , 
die uitgesproken werd door baron 
Kronacker Ziedaar een man, die in 
Kongo andere en lonender belangen 
heeft dan louter humanitaire 

iL VENMIN kunnen wij de 
Belgische politiek van steun aan 
Kongo, zoals die thans gevoerd wordt, 
bijtreden. Het drama Stanleystad 
heeft de onhoudbaarheid van deze 
politiek trouwens duide'ijk aange
toond. Men mag immers niet verge
ten dat een groot deel der blanken 
naar die stad zijn gezonden in het 
kader van de regeringspolitiek van 
steunverlening en ontwikkelingshulp, 
zonder dat de regering voor het wel
zijn en de veiligheid dier mensen 
over andere « waarborgen » beschik
te dan een paar kompanies para's : 
een dubbeltje op zijn kant dus De 
operatie Stan kan echter slechts één 
keer uitgevoerd worden Dringender 
dan ooit stelt zich het probleem van 
een totale herziening van onze poli
tiek van steunverlening. 

Dat blijkt trouwens nog uit een 
ander feit. De regering heeft zich 
verplicht gezien een paar Kongole
zen, die hier komen studeren op de 
royale kosten van de Belgische be
lastingbetaler, het land uit te wij
zen omdat zij het politiek al te bont 
maakten. Dat men toch eindelijk de 

Ei AST is east and west is 
west ». De windroos ligt wel enigs
zins anders, maar het is toch duide
lijk dat Afrika West-Europa niet is 
en dat Leopoldstad wat anders is 
dan de Wetstraat. Het zieligste spek
takel werd deze week geboden door 
de ideologen van uiterst-linkse obe-
diéntie die — voor zover ze niet ab
soluut te kwader trouw zijn — de 
Kongolese toestanden te lijf gaan 
met Europese politieke begrippen. De 
opstandelingen heten dan « progres
sieve elementen » en Leopoldstad is 
« reaktionair •» 

Wie er over heen leeSt dat in Stan 
gedreigd en geschreven werd, alle 
blanken ofwel levend te verbranden 
ofwel op te eten en van hun har ten 
fetisjen te maken; wie er over heen 
kijkt dat op het TV-scherm in onze 
West-Europese huiskamers de abso
lute gruwel zijn intrede deed met 
beelden van de mensonterende 
moordpartijen van het Kongolees 
nationaal leger op de rebellen, zwij-
ge best over Kongo. 

M EN moet inzake Kongo 
eindelijk eens beginnen uit te gaan 
van het standpunt dat wii dis West-
Europeanen in een welvaartmaat
schappij ten eerste onbetwistbaar 
bepaalde humanitaire verplichtingen 
hebben tegenover de minderontwik-
kelde gebieden en ten tweede dat 
die verplichtingen inderdaad zwaar
der wegen voor een gewezen kolo
niale mogenheid die in haar kolo
nie enke'e belangrijke flaters heeft 
begaan. Binnen de grenzen van die 
verplichtingen moet ons beleid t o v. 
Kongo volkomen herzien worden. En 
in ieder geval dient abstraktle te 
worden gemaakt van het grootste 
deel der zgn. « speciale belangen » 
die België nog in Kongo zou heb
ben. 

Deze belangen zijn thans min
der nog dan in de kolonia'e periode 
de belangen van het volk, van d« 
gewone man. 

De zeer grote belangen van een 
zeer kleine groep zijn niet de risiko's 
van eender welk Stanleystad waard. 

Wat deze week gebeurde, was een 
duidelijk — en weUicht ultiem — te
ken aan de wand. 

T. van Overstraeten. 

RT GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE ! U MOET VERZEKERD ZIJN ! 

• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS, 
• UW MEUBELEN 

ladpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

)aaroin slechts één adres : 

Beheer : Van der Paal - Vooibraeck Direktie : Lic. Rik De Vos. 

« Gedachten van 

Filip de Pillecyn » 
Gebloemleesd door Hugo Van der Cruyssen — 60 blz. — 
Omslag met foto. Door de kritiek gunstig onthaald. 
Slechts een honderdtal eksemplaren nog In voorraad 
Te bekgmen door storting van 20 fr op P.C.R, 58 63.70 
van Hugo Van der Cruyssen, (Gemeenteraadslid) 
Kerkstraat, 40, Lovendegem. 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land ! 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Paairdenmarkt 2 0 Antwerpen 

Tel. (03) 32.04.77-32.02.10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN ! 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens - kerken - huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 

Radio - T.V, - draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de Itoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op verloun van deze aankondiging geniet 

V speciale voorwaarden 


