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ABONNEMENTSPRIJS 
Wij vestigen de aandacht van onze lezers, 
propagandisten en simpatizanten op de prijzen 
van een abonnement op ons blad : Abonnement 
voor een jaar (50 nummers) : 220 fr. 
Abonnement voor een half jaar : 130 fr. 
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr. 
Dit zijn spotprijzen vergeleken bij deze van 
andere weekbladen. Maak er gebruik van om 
nieuwe lezers te winnen ! En mogen we vragen, 
vanaf deze week het geld voor de abonne
mentshernieuwing klaar te leggen ? Dank bij 
voorbaat ! 

DEZE WEEK 
De Limburger Delwaide, schepen van de Antwerpse ha

ven, van wie de socialistische praatvaar De Sweemer zei, 
dat hij typisch Antwerpse eigenschappen bezat, verdedigde 
andermaal met gezag en geestdrift het Schelde-Rijnver-
drag. Hij wees op het feit dat de opgang van Rotterdam als 
1ste haven in de wereld, in niet onbelangrijke mate te 
danken is, aan de toename met 28 % van de Rijnvaart in 
deze haven. In Antwerpen daarentegen daalde het Rijn-
verkeer met 10 %. 

Het tracé zoals het in het verdrag werd bepaald is 35 km 
korter dan de huidige vaarweg, veiliger doordat de drukke 
Westerschelde wordt vermeden, en maakt de noodzakelijke 
duwvaart mogelijk. 

Spreker vond de kostenverdeling billijk, die voor 100 % 
door de Belgische staat moeten worden gedragen voor de 
werken op Belgisch grondgebied. Hij wees erop dat België 
de enige partij is die voordeel uit het verdrag haalt, de 
kwestie van het kanaal Gent-Terneuzen en de stop van 
Ternaaien reeds opgelost zijnde, waarmee wel Nederlandse 
belangen gemoeid waren De onderhouds- en bedienings-
werken op Nederlands grondgebied komen voor 100 % op 
rekening van Nederland. 

Vervolgens onderzocht spreker de voorwaarden door Ne
derland gesteld. De afschaffing van de Rijnpremies, na het 
in gebruik nemen van de nieuwe vaarweg, is de billijkheid 
zelf, vermits deze premies een compensatie zijn voor de 
huidige vaarroute, die wegvallen zohaast de nieuwe weg 
voor het verkeer open zal zijn. 

Een andere voorwaarde is dat de Nederlanders maar één 
vaarweg waarborgen. Gent vreest nu dat die waarborg al
leen zal spelen voor de ontworpen weg, en later de water
weg die Gent met de Rijn verbindt kan gesloten worden. 
Deze begrijpelijke Gentse vrees wordt echter weggenomen 
door de uitdrukkelijke verklaring van de bevoegde Neder
landse minister. 

Een andere voorwaarde is de levering van zoet water aan 
Nederland, doordat verzilting mogelijk is van het zoetwa
terreservoir, het Zeeuws meer, langs de sluis van de nieuwe 
waterweg. Tegen deze voorwaarde lopen de Walen, vooral 
uit Luik al maanden storm Het is een doorzichtig voor
wendsel dat de Walen hanteren om tegen het verdrag te 
ageren, nadat zij met de welwillende steun van Antwerpen 
destijds de stop van Ternaaien hebben kunnen doen sprin
gen. Zij gebaren te geloven dat hun drinkwater bedreigd 
is, alsmede hun landbouw- en industriële behoeften. Het 
zijn allemaal smoesjes vermits het verdrag voorziet dat 
levering van zoet water slechts kan worden verlangd wan
neer al deze behoeften zijn voldaan. Zij maken echter veel 
misbaar rond de bevaarbaarheid van de Maas en een paar 
andere rivieren die in het gedrang zou komen. Deze waar
borg staat niet in het verdrag maar in het Nederlands 
parlement werd door de bevoegde minister verklaard dat 
pas van zoetwaterleveringen sprake kan zijn wanneer de 
bevaarbaarheid van de Belgische rivieren verzekerd is. 

Na Delwaide kwam Kronacker op de tribune, nadat hij 
eerst de rode anjer uit zijn knoopsgat had genomen. Hij 
is de enige verkozene uit Vlaanderen die nog uitsluitend 
Frans spreekt op de tribune. Deze kortaangebonden man, 
die met zenuwachtige autoritaire klopjes, zijn uitspraken 
onderstreept, deed het debat loodrecht zakken. Hij dook 
ook in het zoetwaterprobleem... Het lokte gegrinnik uit op 
de banken van zijn groep. 

De tussenkomst van Frans van der Eist leest men elders 
in het blad. 

Eerste-minister Lefèvre kwam op de tribune om namens 
de regering in de zoetwaterkwestie een verklaring af te 
leggen. 

Hij verzekerde dat de regering reeds lang bekommerd 
was om het waterprobleem in het land. 

Er zullen studies worden ondernomen om de afdamming 
van de Semois en werken in Vlaanderen te onderzoeken. 
Hiervoor zou een post van 100 miljoen worden voorzien. 

Daarna kwam de Luiker Waal Denis weer dezelfde grie
ven opwarmen. Wat Fayat, wat geërgerd, in een latere on
derbreking deed zeggen dat men maar steeds dezelfde vra
gen stelt, ook als het antwoord reeds werd gegeven. 

Minister Fayat onderstreepte in een rustig, overtuigend 
betoog de betekenis van het Schelde-Rijnverdrag. Hij be
lichtte de voordelen die het verdrag ook voor Gent brengt, 
en toonde nogmaals de ongegrondheid aan van de Waalse 
vrees. Hij legde de nadruk op de welwillende houding van 
Nederland dat de mogelijkheden van een concurrerende 
haven verhoogt. 

Nik. Claes. 

WANNEER DE POSTBODE 

A A N B E L T , IS HET BIJNA 

T E LAAT ... 

. . . W A N T D E BRAVE MAN BLIJFT 

N IET VOOR U W DEUR 

W A C H T E N . . , 

T O T GE U W A B O N N E M E N T S G E L D BIJ 

ELKAAR G E V O N D E N HEBT. . . 

(zie vervolg blz. 3) 

TIEN JAAR VOLKSUNIE 
grootse viering te antwerpen op zondag 20 december '64 

In 1954 werd de Volksunie opgericht! 

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 
sympatisanten zeer hartelijk uit. 

Mr Frans van der Eist . drs Wim Jorissen . Mr Daniël de Coninck . Dr Leo Wou. 
ters . Budi Van der Faal . Toon van Overstraeten . Renaat Diependaele . Reimond 
Mattheyssens . Dr Richard van Leemputten . Dr Devoldere . Ing. Clem Colemont. 

Inschrijving : door storting van 135 fr op postrekening 8865.23 van R. Degryse, Berchem (Ant
werpen), Schrijf tijdig in : het aantal deelnemers is beperkt tot 600 personen. 



DE VOLKSUNI& 
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STRAATNAMEN 

Geachte Redaktle, 

Onlangs brak E.v.H., Lier, een 
lans voor het vervangen yan zgn. 
banale s t raa tnamen door namen 
Tan verdienstelijke Vlamingen, en 
voor het bijvoegen van een toe
lichting (funktie, geboorte- en 
Sterfjaar) op de straatnaambor-
den. 

Ik weet niet of E.v.H. islch veel 
me t s traatnaamstudie heeft bezig 
gehouden. Vocs: een woordenspel-
lelje was een Traps t raa t natuur
lijk de ged'oomde naam. Over de 
gi-aad van banaliteit van s traat
namen als Trapstraat , Pomp-
Bti^aat of Spoorstraat kan men 
overigens van mening verschillen; 
se rijn in elk geval heel wat be
ter hanteerbaar dan een Pieter 
Ooecke van Aalststr., een Dr. Ro-
main de Velstr. of een President 
Franklin D. Rooseveltlaan. 

Eigenlijk zou ik E.v.H. en zijn 
voortvarende geestesgenoten tot 
de grootste omzichtigheid en ge
matigdheid willen aanzetten, wat 
het wijzigen en vervangen van 
s t raatnamen betreft. Want dit 
brengt voor de bevolk ng heel wat 
ongerief mee, en voor de ge
schiedkundige VOTsers wordt het 
een ware doolhof. 

In elke vitale gemeente worden 
er trouwens nieuwe wegen aange
legd. 

Laat die dan liever he t geschik
te terrem zijn voor namen van 
verdienstehjke Vlamingen. 

Wat ten slotte die toelichting 
op de straatnaamborden betreft, 
het IS mode, maa- het is onesthe-
tiB<di, het kost duur, en het heeft 
toch zo wemig om het hjf- Ware 
het dan niet veel beter, de mensen 
die zich werkelijk voor locale of 
nationale geschiedenis interesse
ren, bv. naar aanleiding van een 
of andere voordracht of tentoon
stelling, de weg te wijzen naar 
bibliotheek of archief, waar zoveel 
meer te vmden is dan die povere 
s t raatnaam- en naambordontste-
rlng? 

Maar dan zouden de verant
woordelijken er ook eens moeten 
om denken, dat in deze diensten
sector van archief en bibliotheek 

tiet voornamelijk in de winterpe
riode met zo vanzelfsprekend is, 
dat om wille van de vijfdagen-
week de deuren daar elke vrijdag
namiddag dichtklappen om eerst 
de volgende maandagmorgen weer 
open te gaan. 

R.V.C. - Antwerpen. 

C.V.P.- KRISTENDOM 

Geachte Redaktie, 

De twintigjarige verjaring is in 
België, en ook m andere landen, 
een sedert lang verworven human
istische strafrechtspleging. Daaraan 
wiUen tornen omwille van bepaalde 
gevallen, die dan bovendien pohtiek 
getmt zijn, is m strijd met alle ge
zonde rechtspleging. 

Aldus sprak Za athoestra, par
don : de heer bouis Kiebooms, de 
zéér zachtzinnige, zeer humanisti
sche, zéér kristelijke burgemeester 
van Wilrijk, C V.P.-volksvertegen-
woordiger bij Gods genade en bij 
die van een aanta l lamlendige 
Vlamingen uit het Antwerpse, in 
de «Gazet van Antwerpen» van 21-
22 november 1.1. 

De man heeft nog gelijk ook En 
bij het lezen van die zéér wijze 
woorden moet ieder argeloze Vlar 
ming wel onmiddellijk, met een 
zaïcht van verlichting, bi] zichzelf 
of luidop de bedenking gemaakt 
hebben : eindelijk'. Eindelijk eens 
een O.V.P.-mandataris die de waar
heid durft schrijven. Déze man 
tenminste zal dan toch de waar
heid durven schrijven. Déze man 
tenminste zal dan toch kranig ge
noeg zijn om konsekwent te blijven 
met zichzelf, en met klank zijn 
goedkeuring weigeren aan de nieu
we, mensonterende Belgische wet 
met terugwerkende kracht als zijn
de « in strijd met alle gezonde 
rechtsprinciepen» en dus met de 
meest elementaire beginselen van 
de « Mens ». 

Helaas ! Helaas ! Driemaal he
laas 1 Argeloze, goedgelovige Vla
ming ! Gedenk toch dat gij in een 
landje woont dat onder alle moge
lijke en onmogelijke opzichten uniek 
Is in de wereld. En dit blijkbaar 
wil blijven. Tot zelfs - en vooral 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n t . . 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 

TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL. 35.17.83 
Bijhulzen : Antwerpen : Dlepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Begljnenstr.39-41. Tel: 33 47.24 
Deurne : Califortlel 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 gaan naar 
het hoofdsekretarlaat • 

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

in de averechtse logika van zijn 
politieke mandatar issen ' Want de
zelfde heer Kiebooms heeft zich 
gehaast, alle C.V.P.-krL'^tendom ten 
spijt (of missch.en juist daarom) sa
men met zijn geloofsgenoten m de 
zeer kristelijke (?!) Vlaamse (?!) 
Volkspartij (?!) zijn eigen, drie
maal heilige rechtsprincipes 
schaamteloos met de voeten te tre
den, en - voor de zoveelste maal -
mede een retroaktieve wet gestemd 
waarvan hijzelf - terecht - zwart 
op wit schrijft dat zij in strijd is 
met alle gezonde rechtsprinciepen ! 

Zulke houding is gewoon mens
onwaardig, om van te kotsen. 

Vlamingen ! Hoelang nog gaat 
gij zulke walgelijke, schijnheilige 
komedianten en grafdelvers van de 
kristelijke moraal, naar het Par
lement sturen ? 

Wanneer gaat gij eindelijk de 
moed opbrengen om dit totaal on
betrouwbare, vunzige C.V.P.-zoodje 
definitief de rug toe te keren ? 

Met of zonder de dood m het 
har t . 

V.D.B - Boom 

« WET DEGRELLE » 
. Door de « Werkgemeenschap 

voor recht en Vrijheid » te Leu
ven werd onderstaande open brief 
gericht aan de Belgische bisschop
pen : 

Eminentie, 
Zo juist werd in dit land, dat 

onder de laatste en enige katho
lieke koning geregeerd wordt door 
een chriselijke eerste - minister, 
door alle zich ch istelijk noemen
de volksvertegenwoordigers een 
nieuwe repressiewet goedgekeurd. 

Door dezie wet worden volgens 
de pubieke en officiële verklarin
gen van de minister van Justitie 
ruim 1.300 mensen getroffen voor 
wie deze wet onrechtvaardig en, 
zelfs voor de ergste politieke op
portunisten, overbodig is. 

Het behoo't tot de rechtszeker
heid in een christelijk en be
schaafd land dat het beter is dat 
honderd schuldigen ongestraft 
blijven eerder dan dat één enkele 
onschuldige zou gestraft worden. 

Nu wU men omwille van enkele 

tientallen, die beslist zwaar mis
daan hebben, 1300 mensen die in 
dll opzicht :n elk geval onschul
dig zijn, mede straffen. Want dat 
is de wettekst; geen enkele bijko
mende verklaring heeft enige 
kracht van wet en geeft, gezien 
de morele waarde van hem die 
deze verklaring heeft afgelegd, 
zelfs m a a r de minste waarborg. 

In zijn Kerstboodschap van 
1949 heeft Pius X I I dringend aan 
alle cliristehjke gezagsdragers ge
vraagd dat m alle landen de spe
ciale repressiewetten die n a de 
oorlog werden ingevoerd, zouden 
worden afgeschaft. Niet alleen is 
dit land het enige in Europa en 
In de wereld, waar dit nooit door 
enige algemene maatregel is ge
beurd, maar nu in 1964 wordt de
ze uitzondermgswetgeving nog op 
een dergelijke wijze aangevulo. 

J a r en geleden heeft Mg- J Le-
«dercq deelgenomen aan een aktie 
ten voordele van de atoomspion
nen J en E. Rosenberg. Paulus 
VT drong nog onlangs aan op 
mildheid ten voordele van de ver
oordeelde terroristen in Zuid-Afn-
ka. Franse bisschoppen spraken 
ten \oordeU van Spaanse veroor
deelden. En toen Adolf Eichmann 
2»u terechtgesteld worden heeft 
de wereldberoemde Bijbelkienner 
en wijdeer , de Jood Martin Bu-
ber, de m.oed gehad volgens zijn 
religieuse en menselijke overtui
ging in Israël zelf genade te vra
gen voor deze algemeen door zijn 
volk gehate man. 

Dringend vragen wij u daarom, 
Enunentje, ExeUenties, die te Ro
me aan de spits wil s taan bij de 
vernieuwmg en de aanpassing van 
he t christelijk leven, da t een der
gelijke Juridische monsterachtig
heid, da t een dergelijke volgens 
het oordeel yan Pius X I I onch' is-
telijke maatregel niet verder zou 
goedgekeurd worden onder uw in
stemmend stilzwijgen. Mar tm Bu-
ber siB-ak voor één enkele gehate 
man, U vragen we te spreken voor 
1.300 onrechtvaardig vervolgden. 
Omdat dit spreken echte, werkda-
dige liefde is voor de armen en 
vet volgden waarover op he t Kon-
cilie zo veel werd gesproken. 

W.R.V. - Leuven. 

NIEUWS UIT 

ZUID-AFRIKA 

Waarde Redaktie, 

Afrika, kontinent van tegenstel
lingen. Kongo : haat , dood en 
vernieling. Zuid-Afrika : land van 
vrede en welvaart. 

De Afrikaanse minister voor 
Bantoe-admmistratie en -ontwlk-
kelmg, de heer Daan Nel, heeft zo 
pas aangekondigd da t het «Tsft-
wana land » met zijn twee mil
joen inwoners, gelegen in Noord -
Kaapland en West - Transvaal , 
een nieuwe autonome staat zal 
zijn binnen dit en twee jaar . Dit 
zal, na Transkei, de tweede grote 
autonome Bantoe-Staat zijn. Dit 
bewijst, dat de politiek van Ver
woerd, die de toekomst van zijn 
niet-blanke bevoSking enkel voor 
ogen heeft en haar ontplooiing 
vergeleek met de ontwikkeling van 
een jonge boom, zichtbaar de 
vruchten aan 't plukken is van 
zijn beleid. Want nu reeds kan 
gezegd worden dat de levensstan
daard van de kleurlingen van 
Zuid-Af'ika de vergelijking door
s taa t met talrijke Europese lan
den. Alleen in 1960-1961 steeg he t 
gemiddeld inkomen met 11,1 %, 
terwijl de index slechts steeg met 
0,7 %. 

De met-blanke rassen van Zuid-
Afrika in het algemeen en de 
Bantoe's in he t bizonder zijn niet 
ingegaan op duistere mvloeden 
van andere landen, die hen n a a r 
broedertwist, moord en chaios zou
den hebben geleld. 

En inmiddels wordt begin vol
gend Jaar een der anti-sabotage-
wetten (de wet op de verlengde 
aanhouding) geschorst : een ster
ke regering kan zich dat veroor
loven! 

J.B. - Merksem. 

De redalttie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting vpor. Over de le«er«-
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

WENTELPOORÏÏN 
in hout, (taal, «Inmlnlum 
of plutlek. 
StBadwurdaltvoerlns al 
•uuur gewenst model. 
Syttemen uncepu t uui do 
u»d van bet boowwerk. 
Hond. of eMttriMke bedilenlac 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

S & ZONEH PVBA 

fiOaUIKEN 

ROIXUIKSN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot olektrlsch* 
bediening. 
AUa syitemen. 
VENEXIAAMSB 
ZONMEBIXNDEN 
Bedlening met 
koorden' ot met 
itang en windwerk 

V t N t T I A A N b E BLlNDaN 

SmmiA-FLEX 

A. JEURISSEN-C100STERMANS5. ZONEN P 
. TEL 132 31, 

VBA ZCNHOVr' . ' 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg. 165, Bercbem - Antwerpen 
Telefoon (03) 39.92.06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONSTAISTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Dwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog at te sluiten verzekeringspolissen. 

IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid. 

«lAXEN w MONTUtW. 

WaKer ROLAND 
—. ecdiploinMr' 0(sliili*r - • 
KerVrtr».», 58 — Antwtrp»]! 
|U I • uJ». op Iwl huiini»»»»' ? 

ISfk lisrluig op voiloon doMfc 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuid laan 

211 M. L e m o n n i e r l a a n . 
Telefoon : 11.00.33. 
Brusse l . 
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OE VOLKSUNIE 

DENK ER AAN! 

K. LEG DAAROM UW JAARGELD (220 FR) 
KLAAR OF - NOG BETER... 

OM VERRASSINGEN 

TE VERMIJDEN... 

Verleden week donderdag kwam de behandeling van de « wet 
Degrelle » voor de Senaat, De zitting was — gelijk het de Ho
ge Vergadering betaamt — heel wat minder woelig dan de 
bespreking van de wet in de Kamer. Nochthans werd de tus
senkomst van onze mandataris, senator dr Roosens, herhaal
delijk onderbroken. Ten bewijze daarvan volgend uittreksel 
uit het Beknopt Verslag : 

De heer Roosens. . Ik maak 
me niet veel illusies over het 
nut van mijn tussenkomst. 
Meermaals hebben wij vast
gesteld dat alles vooraf bedis
seld wordt door de drie par
tijen en dat nooit een schuch
tere poging van anderen wat 

ken maar van wie ik aan
neem dat men hen zware za
ken kan ten laste leggen. Ik 
zal evenmin het proces ma
ken van de uitspattingen 
die na de oorlog gebeurd 
zijn tegen echte of vermeen
de collaborateurs. 

OE " WET DEGRELLE " 

— 3 
van geen amnestie wil, ook 
ai hebben andere landen 
reeds de spons gevaagd over 
wat tijdens de oorlog gebeur^ 
is. Hier wil men een rekord 
vestigen inzake repressie. 
Nochtans had men twintig 
jaar na de oorlog een mooie 
gelegenheid voor ruime cle-
mentiemaatregelen om een 
deel goed te maken van de 
vergissingen die begaan zijn 
door de uiterst strenge uit
zonderingsrechtbanken 

De bannehngen hebben 
trouwens gedeeltelijk hun 
straf ondergaan en velen zijn 
geknakt of bezweken onder 
het heimwee. Ik denk bij
voorbeeld aan priester-dich
ter Cyriei Verschaeve. Door 
het ontwerp goed te keuren 
stemmen de Vlaamse CVP-

aarde aan de dijk heeft ge
bracht. (Uitroepen). 

De heer Dua. . Wat is een 
schuchtere poging ? (Onder
brekingen). 

De heer Roosens. _ Het is 
algemeen geweten dat juris
ten steeds met evenveel vuur 
en overtuiging twee totaal 
uiteenlopende standpunten 
weten te verdedigen. 

De heer Hercot (In het 
Frans). . Voor u bestaat er 
geen moraliteit. 

De heer Roosens. . De mi
nister zal waarschijnlijk ant
woorden op wat hier gezegd 
wordt, maar ik ben overtuigd 
dat hij zal moeten te keer 
gaan als een duivel in een 
wijwatervat om al was het 
maar een schijn van recht
vaardiging aan zijn ontwerp 
te kunnen geven. (Grelach). 

De heer Rolin. _ Is de Se
naat een wijwatervat ? 

De heer Roosens. . Dat heb 
ik niet gezegd en ik heb ook 
niet beweerd dat de minister 
een duivel is. (Gelach). 

Op zijn beurt verklaarde 
senator Diependaele het 
Volksuniestandpunt als volgt: 

Dit ontwerp is met ingege
ven door bezorgdheid om de 
veiligheid van de Staat maar 
wei door bezorgdheid om per
sonen die zich tijdens de oor
log, wellicht te goeder trouw 
en onbewust, gecompromit
teerd hebben met mensen, 
die nu in het buitenland ver
blijven en wier aanwezigheid 
hun zeer hinderlijk zou zijn. 
Ik wil geen personen verde
digen wier dossier ik niet 

IN DE SENAAT 
Hoewel men spreekt van 

een wet Degrelle is het ont
werp toch ook gericht tegen 
Vlaamse intellectuelen en 
krmstenaars die zwaar ver
oordeeld werden omdat zij 
zich voor het gerecht niet 
hebben kunnen verdedigen, 
daar zij in het buitenland 
waren. 

In 1944 volstond het naar 
het buitenland te vluchten 
om ter dood veroordeeld te 
worden. Men kan aanvoeren 
dat wie onschuldig was niet 
moest vluchten, maar de er
varing heeft geleerd dat zij 
gelijk hadden de vlucht te 
nemen. Velen die volledig of 
gedeeltelijk onschuldig wa
ren hebben met hun leven 
betaald dat zij toen in de 
handen van het gerecht ge
vallen zijn. Algemeen wordt 
erkend dat velen een veel 
lichtere straf zouden gekre
gen hebben of zelfs zouden 
vrijgesproken zijn, waren zij 
een jaar later voor dezelfde 
rechter verschenen. 

De minister heeft in de 
Kamer namen genoemd, 
maar dan namen van de 
meest b^uchte elementen, 
om verontwaardiging te wek
ken en om de schijn te doen 
ontstaan dat de wet niet al
leen gericht is tegen De
grelle. 

Dit ontwerp is het zoveel
ste bewijs dat men in België 

leden in met deze verban
ning. Het Vlaamse volk zal 
hen dat nooit vergeven. De 
bewering dat de bannelingen 
de gelegenheid gehad heb
ben zich te verdedigen is on-
Juist, want ik ken verschei
dene gevallen van personen 
die lijst voor te bereiden en 
gedurfd hebben. 

Het verwondert mij dat de 
nünister niet de lijst publi
ceert van hen die niet op ge
nade moeten rekenen. 

Het ministerie van justitie 
heeft tijd genoeg gehad om 
die Hijst voor te bereiden en 
het zou velen de goed- of 
afkeuring van dit ontwerp 
gemakkelijker maken, terwijl 
men nu in het duister tast. 
Ik hoop dat de minister ge
nadig zal zijn voor hen die 
slechts kleine vergissingen 
begaan hebben, of indien de 
feiten niet zeer duideUjk zijn 
en dat men zal rekening 
houden met de geestesge
steldheid van 1944 

Ik zal de wet niet goedkeu
ren uit menselijke motieven. 
Zekere juristen menen trou
wens dat het ontwerp on
verdedigbaar is en ik geloof 
dat het een gevaarlijk pre
cedent is voor de burgerzin 
in het algemeen. Men krijgt 
de indruk dat er niet vol
doende rechtszekerheid is in 
dit land Het ontwerp is ook 
niet voldoende ingestudeerd. 
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VLAAMSE PARA'S 

De te rugkeer van de va l 
sche rmspr inge r s deze week 
heeft de iourna l i s ten in h u n 
mees t lyrische en v a d e r l a n d s -
bewosen pen doen k l immen . 

De Vlaamse pers lui vonden 
h e t over he t a lgemeen over
bodig er op te wijzen, da t de 
te S t an en Paul is ingeze t te 
eenheden voor h e t overgrote 
deel bes tonden ui t V lamin
gen en d a t het Vlamingen 
ware . i die sp rongen en he t 
t e r r e in vr i lmaak ' ien voor de 
l a n d i n g der vl iegtuigen en 
h e t aan de grond ze t t en van 
Waa l se so lda ten . 

De p a r a ' s hebben n a h u n 
t e rugkee r een ext ra-ver lof 
van ach t dagen gekregen en 
d a t is ru imschoo t s verdiend. 
In h e i voorui tz icht van de 
einde Jaars lees ten h a d he t 
t r ouwens gerus t wa t l anger 
mogen a j n . Maa r of de rege
r ing goed geïnspireerd was 
me t h e t p a t r i o t t i s c h gedoe 
op de Brusselse l a n e n ? De 
inzet van de va l s che rmsp r in 
gers was h u m a n i t a i r e nood
zaak : hij had besloten k u n 
n e n worden op een a n d e r e 
wijze dan de gebruikel i jke 
pa t r io t t i eke k la roens to ten en 
h e t onvermijdel i jk b o m b a s 
t isch r i tueel in een « cap i ta le 
en déiire »... 

V . N . S . U . 

De b laden die ver leden week 
gewag m a a k t e n van een s t u 
d e n t e n b e t o g i n g te G e n t t e 
gen h e t zenden der va l 
s c h e r m t r o e p e n n a a r S t a n e n 
Paul i s , hebben daa rb i j ve r 
meld da t de V l a a m s - N a t i o n a -
lele S t u d e n t e n Unie d e e l n a m 
a a n deze betoging. 

De V.N.SU. liet ons we ten 
d a t zulks geenszins h e t geval 
was en d a t zij n i e t wens te 
s te l l ing te n e m e n tegen de 
opera t ie die t r ouwens verl iep 
in akkoord m e t de Kongolese 
reger ing . 

Vriend lezer. 

Of de ader der inspirntie al dan niet vloeit, speelt niel de 
mipsle rol : eenmaal per jaar - en wel omtrent dit tijdstip -
ni.-^t ik me kwijten van tiet schrijven eens-briefs-met-opgelegd-
onderwerp. Want in deze winterse dagen - om maar dadeliik 
met de deur in huis te vallen - maakt de postbode zich klaar om 
abonnementen en lidgelden allerhande in vele huizen te gaan 
ontvangen. Bij u thuis het leesgeld voor dit blad. Üm precies te 
zijn ; vanaf begin volgende w,eek loopt u de kans dat de postman 
rings twice - vri) naar de gehiknamige film - om u de rekening 
onder de neus te duwen. Wees dankbaar voor deze mi|n verwit
tiging : indien gij er niet aan denkt uw abonnement te hernieu
wen, kunt gij thans reeds uw afweerstralegie op punt stellen. 

Maar waarom, vriend lezer, zoudt gij ons in de steek laten ? 
Wat zou er u toe kunnen aanzetten, \ ia uw vrouw of mondige 
dochter aan de postbode te laten berichten « dat gij het ga/etteke 
niet meer moet hebben » ? Ik geef grif toe : redenen zijn er 
steeds lnj hopen, \l.iar ot ze geldig zijn, zegde reeds Shakespeare, 
that's the question. 

Financieel'.' Ik beaam volmondig : wij hebben de pnis van 
ons blad in de loop van de vooibue maanden \erhoogd tot 22ü fr. 
Volle 10 fen honderd dus die er nu bijkomen, nadat sinds onheug
lijke tijdev' - jaren . - wij ons gehouden heblïetf' aaW^é rohde 
200 fr. JVlag ik even voorrekenen dat de jongste drie laar de 
^ndeksverhogingen in de lonen een sliiging van 12,5 ten Honderd 
veroorzaakten ? En mag ik er dan vooral op wijzen dat ons blad 
aan z'n nieuwe prijs nog altijd njaar 4,25 fr per week kost ? 
Iets meer dan een krant en praktisch de helft minder dan alle 
andere we^i'hladep van dezelfde omvang. 

Hoe wij dat klaarspelen ? Eerlijk gezegd, ikzelf snap het 
viet. Publiciteit krijgen wij slechts niet mondjesmaat - des te 
onafhankelijker zipi we ook ! Steun uit sociale en andere kassen 
bestaat er niet voor ons. En slechts in de nachtmerries van op 
de graat zuivere patriotten krijgen we geld uit duistere buiten
landse bronnen. Ue waarheid is, dat we met veel kunst- en vlieg-
•werk de eindjes toch ieder jaai weer aaneenknopen en dat met 
behoud van een bij uitstek sociale prijs. Voor een prijsaanpassing 
van nauwelijks drie pinten bier of minder dan een paar goed
kope Nur Die-nvlons per jaar kan en mag niemand onzer lezers 
en. lezeressen ons in de steek laten. 

Wie nu zijn postbode wandelen stuurt zonder de door ons 
zo begeerde en benodigde centjes, zondigt zwaar door verzuim. 
Staan wij inderdaad met vlak voor de slag van de parlementaire 
verkiezingen en zal het jaar 1965 niet van beslissende betekenis 
zijn in onze en uwe Vlaamse strijd ? En uitgerekend dat laar -
een laar waarin ons blad u heel veel positiefs te berichten zal 
hebben - zoudt gij ons de laan uitsturen met het smalle ekskuus 
dat wil te duur zijn (hoe durtt ge, meneerrr !) of dat gij niet 
akkoord waart inet de zeventiende lijn van de derde kolom 
pagina 11 van ons nummer van 26 april jongstleden. 

Maar er bestaat nog middel om op een andere manier te 
zondigen door verzuim. De postbode komt - we weten het, inder
daad - op een ongelegen uur (alle betaal-uren zijn trouwens 
ongelegen) en er was juist geen geld voorhanden en zoontje-
lief-die-met-koppi|n-uit-school-was-thuisgebleven wist van niets 
en ik kou voor die fakteur mijn melk niet laten overkoken : 
klein zijn de kiezeltjes waartegen de voet struikelt op de lange 
•weg van Vlaandcrens ontvoogding. Ik heb er maar een enkele 
oplossing voor : leg vandaag nog die drie bankjes (twee van 
honderd en een van twintig) onder de vaas van de papiertjes 
die niet mogen vergeten worden, houd vlak daarop een uitge
breide familieraad en verschaf uw omgeving de nodige richt
lijnen over Hoe Te Handelen Als De Volksunie Aangeboden 
Wordt. 

Doe hel nu écht eens dadelijk. Want het grootste deel van 
onze lezersafval einde van het jaar is nooit geloofsafval. Het is 

• doodeenvoudig \ ergetelheid. 

Wie zit echter, dierbare lezer (es) met de gestoofde peren ? 
Naast uw geliefde Vlaamse beweging ook een redaktioneel voor 
schut gezette want onverhoorde 

dio Genes. 

PLATTEAU 
N g vorige week b e 

t r eu rden wij m e t een « in 
m e m o r i a m » h e t h e e n 
gaan van een van de 
v o o r a a n s t a a n d e n uit de 
Vlaamse Beweging : P a 
ter Cal lewaer t En ook di t 
n u m m e r kan n ie t ve r 
schi jnen zonder een rouw
kader , d i t m a a l voor een 
a n d e r e m a r k a n t e V l a a m 
se figuur : J u l i a a n P l a t -
teau . 

He t zal zowa t twee j a a r 
geleden zijn d a t wij , t e r 
gelegenheid van de I Jze r 
bedevaar t , een v raagge 
sprek b r a c h t e n m e t deze 
m a n die a s geen ande r 
be t rokken was bij de 
I j ze r t r aged ie en die heel 
zijn leven gewroet heef t 
om de idee — in de loop
grach ten to t r i jp ing geko
men — ui t te d ragen over 
Vlaanderen Bij ons jong
ste bezoek kloeg J u U a a n 
over zijn gezondheid, 
waarvan de m i n d e r go«de 
toes tand h e m v a a k b e 
let te zijn t a a k verder te 
ze t ten . 

W a n t o n d a n k s zijn ze
vent ig j a a r (hij vierde op 
25 m a a r t longs t leden zijn 
ve r jaa rdag) was hi j s teeds 
aktief Gebleven in de 
' laam&e s t r i jd en d a n 

voora ' in de Vlaamse Oud-
s t r i jdersbond en als lid 
van h e t U z e r b e d e v a a r t -
komi tee . 

J u l i a a n was — zoais ge
zegd — een van de gro ten 
uit de froncbeweging : als 
so ldaa t a a n de I Jzer r i c h t 
te hij mede h e t Vlaams 
so lda ten tonee l op, k w a m 
in a a n r a k i n g in et S a m de 
Vriend, Cynel Verschae -
ve, Joe E n g i s h en ^ e 
Gruy te r m e t wie hij h e t 
« F r o n t t o n e e l » zou s t i ch 
ten Vervol^ingea bleven 
hem niet gespaa rd m a a r 
zijn ingeboren werklus t 
zijn liefde voor de voor
d r a c h t k u n s t en zijn vaste 
wil om bij te d ragen tot 
de verheff ing van de een 
voudige f ron tso lda ten , 
deden h e m vo lha rden Ook 
n a de oorlog, toen VOS 
werd ui tgebouwo mede en 
vooral onder ziJn s t u w e n 
de bezie i ng en hi] dag 
a a n dag h e t l and a fke t 
ste om de ideeën van de 
I jzerbeweging te g a a n 
u i td ragen . 

J u l i a a n P l a t t e a u was 
geen klager . Hoewel hi j 
werkelijk h a r d e dagen 
heeft gekend na de twee
de wereldoorlog bleef hij 
de opt imis t die m e t vuur 

I -JTH 
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kon vertel" en over de 
schone dagen van s t r i jd 
en die onvermoe ibaa r 
bleef doorwerken zonder 
a l te veel bij h e t verleden 
te blijven s t i l s t aan . 

J u l i a a n P l a t t e a u was 
een getogen Antwerpe 
n a a r me t al de k e n m e r 
ken van dien De gees t 
drif t en de gulheid van 
de Sinjoor kon hij over
d ragen op zijn gehoor, ook 
w a n n e e r hi j sp rak op de 
I J z e r b e d e v a a r t e n , w a a r 
van hij er in zijn l evens 
loop geen enkele heeft 
gemist . 

J u l i a a n overleed ver le 
den m a a n d a g n a c h t in de 
kliniek van zijn goede 
vr iend Dr Daels, e re-voor-
zi t ter van h e t I Jze rbede-
vaa r tkomi t ee Wij zullen 
aem missen, vooral d a a r 
op de bedevaa r twe id t 
waar he t getal van de ou
de ge t rouwen al lengs d u n 
ner wordt Wij zullen zijn 
openha r t i ge verschi jn ing 
en zijn d inamische toe
spraken, zijn l ich tend 
voorbeeld, zijn aooit ve r 
sagen en zijn vo lha rd ing 
voor al t i jd blijven geden-
KQv Tu'laan P la t t eau r u s 
te in vrede. 

S.DL. 
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Naar aanleiding van het tienjarig bestaan der partij werd zopas een 
gedenkpenning geslagen dw over enkele dagen op het parti]sekretariaat 
en in de arrondissementen aan 50 p-, zal te koop worden aangeboden. 

GROTE ONZIN 

Het Nederlands blad «Het 
Parool» schreef onder de t i 
tel « Kleinzielig » op 28 no
vember volgende pertinente 
bedenkingen bij het (zoveel
ste) spreekverbod van dr P.C. 
Paardekooper in België : 

«Dr. P.C Paardekoper uit 
Eindhoven had te Mechelen 
onder auspiciën van de 
Vlaamse Volksbeweging zul
len spreken over «taalcultu-
rele slagvaardigheid», maar 
de Belgische staatsveilig
heidsdienst heeft er 'n stokje 
voor gestoken. Het is niet de 
eerste maal, dat de heer 
Paardekooper in België de 
mond is gesnoerd; en eigen
lijk wordt het steeds lachwek
kender. Want ook al is het 
juist, dat hij gaarne de vinger 
legt op sommige dwaze onge
rijmdheden in de taaiverhou
dingen in België, dan blijft 
het toch grote onzin dat de 
staatsveiligheidsdienst zich 
daar mee bemoeit. 

Ter verduidelijking mag 
nog dienen, dat de Vlaamse 
Volksbeweging geen politieke 
partij is maar een organisa
tie, die een band poogt te 
leggen tussen de Vlaamsge
zinden uit de grote partijen. 
Nu is het waar, dat taal In 
België In hoge mate een poli
tieke zaak is; maar dat hoeft 
nog niet mee te brengen, dat 
Nederlanders het er daar niet 
over zouden mogen hebben in 
het openbaar Er is trouwens 
ook reeds herhaalde malen de 
aandacht op gevestigd dat 
maatregelen, zoals die telkens 
weer tegen de heer Paarde
kooper zijn genomen, ten op
zichte van Fransen, die ook 
over taal spreken, zelfs nog 
nooit zijn overwogen >. 

D I K T A T U U R T J E 

Parool» vervolgt «Het 
dan : 

« Dit meten met twee ma
ten kan moeilijk anders wor
den gezien dan als een be
vestiging van de toestand, 
waar de heer Paardekooper 
gaarne over klaagt. Volgens 
de socialistische Volksgazet 
was deze spreker van plan, na 
zijn toespraak een vragen
uurtje te houden, waar men 
dan « kosteloos de goede raad 
van deze Nederlander (zou) 
hebben kunnen inwinnen ». 
Een zinsnede als deze lijkt 
niet uit te munten door gro
te eerlijkheid; maar ook als 
ze de waarheid en niets dan 
de waarheid weergeeft, wat 
da^^ nog ? Want ten slotte is 
de Benelux geen verzameling 
van nijdige en enghartige dic
tatuur tj es maar van vrije 
landen, welker inwoners het 
zich moeten kunnen veroor
loven elkaar over en weer 
eens iets te zeggen. 

FRANSEN ? 

Te Roeselare bracht het 
« Theatre Populaire des Flan-

Zij hadden zich dinsdag 
best wat op het achterplan 
gehouden en niet getracht, 
een deel van het applaus voor 
zichzelf af te snoepen. 

Of is het dan toch waar 
dat ook de ministers die eerst 
de operatie Stan niet aan-
dierven, thans de onderne
ming als een goede elektorale 
troef beschouwen ? 

Handel in lijken ! 

NOG MATTHEYSSENS 

CONTRA VAN EYNDE 

Verleden week publiceer
den wij het (ongezouten) 
recht van antwoord dat Rei-
mond Mattheyssens zond 
aan Van Eynde. Wij ver
wachtten wel dat Van Ejm-
de deze vernietigende af
straffing niet onder de ogen 
van zijn lezers zou durven 
brengen. In een wazig brief
je deelt hij aan onze verko-
zene mede dat hij wettelijk 

dierennaam wordt aange
duid, is als ondervoorzitter 
van de BSP in Vlaanderen 
de hoogste in rang in de par
tijhiërarchie. Arm en bekla-
dingswaardig socialisme l 

KREPEREN VOOR 

TSJOMBE ? 

Dat was de titel van het 
hoofdartikel van « Links » 
van 21 november. Wel onge
lukkig gekozen, vonden we, 
aan de vooravond van de af
schuwelijke slachtingen door 
de zogenaamde rebellen be
dreven. 

Objectief zijn is een moei
lijke zaak, maar we menen 
dat de Volksunie in de Kon
golese krisis toch steeds die 
houdjng heeft aangenomen. 
In tegenstelling met sommi
ge linksen, die enkel oog 
hebben voor misdaden wan
neer die door een « rechts > 
diktator worden gepleegd. 

Een foto van 10 jaar geleden : een der eerste grote vergaderingen van de pas gestichte Volksunie. Op SO 
december wordt te Antwerpen hel tienjarig bestaan der partij gevierd (zie blz. 1). Hebt u al ingeschreven t 

De tragiek van Kongo ligt 
niet zozeer in de botsing van 
Ideologieën, maar wel in de 
primitieve stammenoorlog 
die we thans meemaken. En 
het is niet met pseudo-ge-
leerde artikelen dat men de 
toestand kan beschrijven! 

FALJIET VAN HET 

UNITARISME 

Goeddeels kan men de hui
dige verwarring herleiden 
tot het f al j iet der Belgische 
politiek : de veel te snelle 
en onvoorbereide onafhan
kelijkheid en het doodgewoon 
overplanten van een Belgisch 
unitarisme en parlementa-
risme op een totaal verschil
lend land, waar gans het 
maatschappelijk leven geba
seerd is op de stam. 

Mogen we de regering 
herinneren aan het feit, dat 
enkel en alleen de Volksunie 
destijds opkwam voor een 
Kongolees federalisme? 

Onder de spot van de 
« grote » partijen, die nu t ra -
nerige verklaringen afleggen 
Maar vergeten zich op de 
borst te kloppen. 

EVENWICHT 

Op 12 december zal het 
B.S.P.-kongres moeten beslis
sen of de oppositionele link
sen van de M.P.W., van «La 
Gauche» en van «Links» 
nog in de partij mogen blij
ven. Gelet op de artikels van 
Collard en Van Eynde in de 
officiële B.S.P.-pers, is de be
slissing niet twijfelachtig... 

Waarom wordt « Links > er 
uit gegooid ? Het blad heeft 
slechts een zeer beperkte in
vloed, de groep errond is niet 
sterk en bleef t.o.v. de partij 
toch nog steeds « trouwer > 
dan de M.P.W. of «La Gau
che ». 

Maar... men wenst in de 
B.S.P. voor een wel zeer ei
genaardig taalevenwicht te 
zorgen : als er Waalse kop
pen moeten rollen, dan ook 
Vlaamse L 

dres » uit Rijsel een gastvoor-
stelling van Molière's «Le 
malade imaginaire ». Op de 
acteursrol van dit franstalig 
en uit «Frankrijk > stam
mend beroepsgezelschap von
den we volgende namen : An
dre Willem, Praet. Kindt, 
Berten en Deneve. 

Zuiver «Frans», gans dat 
noorden van «Frankri jk», 
Rijsel inbegrepen ! 

BESCHEIDENHEID I 

We hebben vorige week in 
ons blad de houding van 
Spaak inzake Stanleystad 
goedgekeurd. Maar we voeg
den daar aan toe, dat we de 
Belgische politiek inzake 
hulpverlening onmogelijk 
kunnen goedkeuren en dat 
we het drama te Stan als een 
tragische nasleep van het on
gelooflijk lichtzinnig «pari 
congolais» der jaren 1959-
1961 beschouwen. 

De ministers van onze rege
ring hadden zich bij het troe-
pendefilee dan ook wel wat 
bescheidener kunnen gedra
gen. Zij zijn medeverant
woordelijk — als parlementair 
der meerderheidspartijen of 
als minister — voor ons glo
bale Kongo-beleid gedurende 
de jongste jaren. Zij hebben 
er voor gezorgd dat de zaken 
zodanig in de knoei kwamen, 
dat de inzet der para's — die 
voor sommigen onder hen 
met de dood of met zware 
verwondingen eindigde — de 
enige oplossing bleef. 

met verplicht is het op te 
nemen, omdat het niet in de 
wettelijke vorm is gesteld. 
Wij wisten wel dat zedelijke 
verplichtingen voor deze las
terende krasselaar niet tel
den. 

In zijn schrijven durft de
ze journalistieke huilebalk 
echter met geen woord één 
letter betwisten van wat 
Mattheyssens schreef. 

Verder jammert hij erover 
dat hij herhaaldelijk in « De 
Volksunie » werd aangeval
len. 

Wij hebben inderdaad her
haaldelijk deze grove, van 
kwade trouw bulkende jour
nalistieke smeerpoes aange
pakt. Maar nooit belasterd. 
Wat wij van hem schreven 
was vaak scherp maar nooit 
onwaar. 

Deze schaamteloze schrij-
velaar bedriegt de arbeiders, 
vooral de ouderen, die in hun 
goede trouw en omwille van 
de prachtige sociale en poli
tieke verwezenlijkingen van 
het socialisme nog hun ver
trouwen schenken aan kerels 
als Van Ejmde. 

Dat Van Eiynde onze men
sen met leugens moet te lijf 
gaan, is er het bewijs voor 
dat hun houding en hun 
standpunten onaanvechtbaar 
zijn. 

En deze « ongemeen walge
lijke » sluipschrijver moet de 
heilsleer van het socialisme 
verkondigen! Deze rekel, die 

in zijn eigen partij met een 

twee grote" vlaamse" helden 
Verleden woensdag werd In 

de senaat gestemd over de 
« Wet Degrelie ». 

Over de uitslag kon geen 
twijfel bestaan : de wet werd 
goedgekeurd, een amende
ment van de heer De Baeck 
werd verworpen. 

Victor Leemans heeft naar 
aanleiding van deze stem
ming een dwaas stukje ko
medie opgevoerd. Toen de 
voorzitter van de Senaat de 
stemming aankondigde, 
vroeg Leemans beleefd of de 
minister « gezien de inge
wikkelde juridische diskussie 
van verleden week » bereid 
was, bondig de toedracht van 
het wetsontwerp toe te lich
ten. 

De voorzitter verklaarde, 
dat zulks in feite neerkwam 
op een heropening van het 
debat; hiertegen kwam ver
zet vanwege Gillon en Rolln, 
zodat de ministeriële toelich
ting in het water viel. Lee
mans verklaarde toen : «Aan 
de juristen merk ik op dat 
bij de niet - juristen ook al 
hebben zij de debatten aan
dachtig gevolgd, de juridi
sche meningsverschillen, die 
de toestand eigenlijk niet op
geklaard hebben, twijfel heb
ben laten bestaan ». 

Deze verwarde fraseologie 
kwam er op neer, dat Lee
mans publiek bekende van 

de « Wet Degrelie > geen bal 
te snappen. 

Direkt na deze verklaring 
van senatoriale onkunde 
werd er gestemd. Wat teerde 
die stemming? Dat de on-
kimdige en onbevoegde Lee
mans, bij wie « twijfel was 
blijven bestaan >, het amen
dement De Baeck verwierp 
en de wet in haar geheel 
goedstemde! 

IVüsselijke, dwaze en goed
kope komedie! Huichelarij 
op grote schaal. 

Een andere « Vlaamsgezln-
de > crack van de CVP had 
de week ervoor bij de stem
ming van dezelfde wet in de 
Kamer reeds een even mis
selijke komedie opgevoerd. 
Janneke Verroken was af
wezig bij de stemming. 

In « De Ronsenaar » ver
telde de smoelheld van Edln-
gen ook waarom : tegen
stemmen wilde hij niet, zich 
onthouden eigenlijk ook niet 
en toch was hij niet over
tuigd Hij bleef afwezig om 
mensen als Kiebooms niet 
tegen de kop te stoten! 

Dat is het absolute rekord 
van platbroekerij en kome
die : niet durven stemmen, 
de wet toch eigenlijk wel 
goedkeuren en stilletjes 
thuisblijven. 

Wie sprak daar van 
vluchtmisdrijf? 
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ZWIJGEN I 
Tijdens het Senaatsdebat 

over de zgn. « wet Degrelle > 
noteerden we een wel zeer 
krasse uitlating van de socia
list Rolin. 

Nadat de heer Rolin als 
zUn mening had geopperd dat 
de « wet Degrelle » zich niet 
vergrijpt aan de Rechten van 
de Mens, voegde hij er aan 
toe : « een veroordeelde heeft 
geen enkel recht op genade; 
hij heeft enkel het recht te 
zwijgen». Deze verklaring 
werd, vooral door de socialis
ten, toegejuicht. 

Rolin toont zich met deze 
wrokkige en hatelijke uitla
ting een wel zeer merkwaar
dig < humanist 3>. 

Nadat ongeveer ieder rede
lijk mens — van welke ge
zindheid ook — in dit land 
heeft toegegeven dat de re
pressie een « pogrom » of een 
< justitie van negerkoningen» 
was, komt deze ,« humane » 
jurist beweren dat de slacht
offers van dat wraakgerecht 
één enkel recht hebben : te 
zwijgen ! 

De enkele C.V.P.-ers die 
zich vroeger wel eens (om 
elektorale redenen ?) bekom

merden om de nasleep der 
repressie en die thans ge
dwee de «wet Degrelle» stem
den, bevinden zich in schit
terend gezelschap. 

WALGELIJK 
In « De Standaard » van 

verleden zaterdag schrijft 
Manu Ruys over het drama 
Stanleystad o-m. het volgen
de : «En in de wandelgan
gen (van het parlement, 
n.v.d.r.) de schokkende erva
ring van de tevreden gezich
ten van onze parlementsle-

DE ZAAK SOFINA 
De gebeurtenissen in Kongo hebben voor 

gevolg gehad, dat een uiterst belangrijk feit 
- voor het publiek praktisch onopgemerkt is 
voorbijgegaan : de strijd tussen de finahciéle 
reuzen Boël-Lazard-Générale en Lambert-
Outrenier-Rothschild, met als iniet de Sofina en 
haar aktief van ongeveer acht en half mil
jard fr. Op dinsdag 17 november was er groot 
nieuws op de beurs : de Banque Lambert liet 
bekendmaken dat zij bereid was, aandelen van 
de Sofina in te kopen. Deze operatie - die in 
vaktermen « take over bid » wordt geheten -
•was er op gericht de miljarden van Sofina 
volledig onder kontrole te krijgen. 

Om de verhouding tussen Banque Lambert 
en Sofina te begrijpen, moeten we terug ga.üi 
tot de jaren na de oorlog. Om de belasting op 
het kapitaal (5 %) te kunnen betalen, had 
Sofina 30.000 aandelen, waarde 4.500 fr. stuk, 
afgestaan aan de staat. 

In de vijftiger jaren, toen Albert-Edouard 
Janssen minister van financiën was, werd de 
Banque Lambert een belangrijk aandeelhouder 
van Sofina, en wel op volgende wijze. Baron 
Boel en de Banque Lazard, die elk 
reeds in het bezit waren van 15.000 aandelen 
Sofina, boden de minister van financiën voor 
zijn 30.000 titels 4.800 fr./stuk. De minister 
ging niet in op het aanbod en eiste 5.300 fr. 
Boöl-Laïard waren niet gehaast ; ze leefden 
in de overtuiging dat de minister zijn eis zou 
matigen. 

Baron Lambert, die op de hoogte was van 
het aanbod Boel, bood toen 5.200 fr. en kocht 
het pak. Het gevolg van deze transactie was, 
dat Lambert en Boël-Lazard in gelijke mate 
geïnteresseerd waren in Sofina. 

Sindsdien verhoogden beide groejjen gelei
delijk hun aandelen-pak ; de Banque Lambert 
moet er uiteindelijk een 50.000 en de groep 
Boël-Lazard een 100.000 hebben gehad. 

In financiële kringen was het sinds jaar en 
dag een publiek geheim, dat de groep Lambert 
zich maar moeilijk kon verenigen met het 
beleid in Sofina. Met name Camille Gutt, 
gewezen minister van financiën, lag n>et lede 
ogen dat de kapitalen van Sofina « slapend » 
waren. Het aktief van Sofina bedroeg zowat 
acht en half miljard, die slechts 2,3 % opbren
gen. Sofina is inderdaad een weinig aktieve 
holding : enkele avonturen in Turkije, Frank
rijk en Argentinië, alsmede de «aak van de 
Barcelona waren niet van aard, de aktiviteit 
te stimuleren. .Sofina teerde in alle gemoeds
rust o.ni. op de beleggingen in de sector elec-
triciteit, waar de risico's nul zijn en de winst 
muurvast berekenbaar. 

De Banque Lambert was niet zinnens, het 
daarbij te laten en stelde pogingen in het werk 
om de « slapende » kapitalen wakker te maken. 
Zij trachtte baron Boel daarbij als bondgenoot 
te krijgen ; de baron dankte echter beleefd. 
Toen besloten baron Lambert en Camille Gutt, 
over te gaan tot de aktie : de groep Boel moest 
buiten in Sofina. 

Op 5 november stelde Gutt aan Maurice 
Frère, voorzitter van de Beheerraad van 
Sofina, voor dat de Cie d'Outremer- (die, om 
redenen die te lang zijn om hier uiteengezet 
te worden, alle titels van de Banque Lambert 
bezit) en de Sofina zouden versmelten. Maurice 
Frère hield ruggespraak met baron Boel en 
weigerde toen, zonder zijn Beheerraad verder 
te raadplegen. Gutt veranderde het geweer van 
schouder ; hij besloot tot de < take over bid » 
van de 250.000 titels die hij nodig had om de 
3/4 meerderheid in Sofina te bekomen. Te 
dien einde nam hij kontakt op met de Bankkom-
missie ; deze laatste moet immers, volgens de 
wet van 10.6.64, ieder beroep op de spaarders 
voorafgaandelijk goedkeuren. 

De besprekingen tussen de Banque Lambert 
en de Bankkommissie bleken echter naar buiten 
uitgelekt te Hjn : waar de aandelen Sofina op 

13 november nog 9.010 genoteerd stonden, 
liepen ze maandag 16 november reeds op lot 
10.100. Indien de verhoging aanhield, zou gans 
het maneuver in het waterr vallen ; het bod 
van de Banque Lambert bedroeg inderdaad 
11.000. Dezelfde maandag werd dan ook op de 
Banque Lambert krijgsraad gehouden en 
besli.ste men, het akkoord van de Bankkommis
sie niet meer af te wachten en de kommissie 
voor het voldongen feit te stellen. Op dinsdag 
17 november 's middags circuleerde dan bet 
publieke bod op de aandelen Sofiiva. 

Op haar beurt werd nu de Bankkommissie 
gealarmeerd en hield ze in de nacht van 
woensdag op donderdag krijgsraad. Donder-
dagxoormiddag liet ze minister Dequae \er -
wittigen, dat de groep Lambert een « finan
ciële hold-up » had- uitgevoerd. 

Baron Boel bleef niet werkloos toekijken en 
nam de Société Générale onder de arm. Het 
rezultaat van deze stap bleef niet lang uit : 
zondagmorgen 22 november werd baron Lam-
bert door de Bankkomnnssie ervan in kennis 
gesteld dat Traction et Electricité (van de 
Société Générale), samen met de Financière 
Boel, Mediobanca en Pearson van Londen, 
1.000 fr. méér per aandeel boden voor een 
pak van 100.000 stuks. 

De B.inquc Lambert werd zodoende \er -
plicht, haar «take over bid» in te trekken, mits 
de Société Générale de 100.000 titels inkocht. 

Bij deze nogal onoverzichtelijke transacties 
passen enkele bedenkingen. Ten eerste : het 
is ongehoord, dat holdings reusachtige kapi
talen kunnen laten « slapen », terwijl ze ler-
zelfdertijd het gebrek aan kapitalen inroepen 
om geen nieuwe initiatieven te moeten nemen. 
Dit geldt zowel voor de Sofina met haar sla
pende miljarden, als voor de Société Générale 
die voor de anti-« take over bid »-operatie 
ogenblikkelijk de nodige financiële middelen 
xtind. Dergelijke toestanden zijn immoreel, 
temeer daar op de gelden van de belasting
betaler voortdurend beroep wordt gedaan om 
met extra-voordelen beperkte buitenlandse 

"investeringen en kapitalen aan te lokken. Aan 
de gemakzucht en de risico-vrees der holdings 
wordt aldus het algemeen belang opgeofferd-

Ten tweede : de holdings hebben nog steeds 
de macht, onze ekonomie en zelfs de frank te 
ontwrichten. Voor haar « take over bid » sloot 
de groep Lambert bij de « Bank of America » 
een kortlopende lening van 50 miljoen dollar 
af ! De « take over bid >, met de plotse toe
vloed van deze reusachtige som, kon slechts 
de inflatoire tendenzen in ons land versterken. 

Ten derde : de bedoelingen en maneuvers 
van de holdings zijn ondoorzichtig ; hun risico 
is nul. De groep Lambért doet in ieder geval 
eén schitterende zaak : het intrekken van haar 
« take over bid » betekent, dat ze de aan
delen, die haar gemidd^d 7.000 fr. hebben 
gekost, aan 11.500 fr. kan realizeren ! Was dat 
trouwens niet haar bedoeling ? Naar het ant
woord op deze vraag kan men slechts gissen. 
« Les loups ne se mangent pas » ! 

Ten vierde ; de grote slachtoffers van deze 
financiële « coup > zijn de bescheiden spaar
ders, die aangetrokken werden door de kunst
matig opgedreven aandelenkoers, koers die na 
het maneuver niet zal aanblijven. 

Uit alles blijkt dat, ondanks de schamele 
wetgeving op de holdings, de wilde financiële 
operaties en spekulaties zoals we die kennen 
uit de twintiger en dertiger jaren, nog geens
zins tot het verleden behoren. Tegen de baat
zucht van een kleine groep machtige geldhaaien 
is de gemeenschap zo goed als weerloos. 

Meer dan ooit moeten we de eis stellen, die 
reeds op onze V.U.-kongressen werd geformu
leerd : strakke kontrole op de holdings ! 

De geldwolven moeten de muilband om 
krijgen 1 

tvo 

den : ...het is een goede zet... 
de kiezer zal het niet verge
ten... ». 

Wij hadden wel eens graag 
geweten wie de politieke 
hyena's zijn die zich elekto-
raal denken vet te mesten 
met de kadavers van Stan ! 

Mooi zoodje, deze aasgieren. 
Sieraden voor de C.V.P. en de 
B.S.P, 

VORSTELIJK 

In al haar kloosterlijke 
eenvoud was de uitvaart 
van E.P. Callewaert ver
leden zaterdag toch vorstelijk 
te noemen. Vergeefs zal men 
onder de honderden aanwezi
gen gezocht hebben naar 
« officiële » vertegenwoordi
gers; zij waren er niet. Maar 
ontelbare vertegenwoordigers 
van vier Vlaamse strijdgene-
raties waren er wél : naast 
de parlementairen der Volks

aan het dansen. Het spekta-» 
kei barstte maar voor goed 
los toen tijdens Kumels filni 
over Conscience een leeuwe-* 
vlag op het scherm verscheen, 

Totaal overbodig er op tal 
wijzen dat deze straatschut* 
mertjes, die zich waarschijn
lijk superieure geesten wa-« 
nen, behoorden tot de f rans-* 
sprekende jeunesse dorée van" 
de mulattenhoofdstad Brux-
elles. 

WETSOVERTREDINGEN 

Meer dan 30 % der maat
schappelijke berichten in hetl 
Staatsblad, uitgaande van fir
ma's die vallen onder de 
wetsbepalingen op de verne
derlandsing van het bedrijf, 
overtreden deze wetsbe
palingen en zijn dus als nie
tig te beschouwen. 

De minister heeft, ondanks 
het feit dat deze franskiljon-

E. P. Callewaert 

unie de leden en vrienden 
van IJzerbedevaartkomitee, 
St Thomasgenootschap, V.O.S., 
K.V.H.V., enz. Onder de aan
wezigen bemerkten we ver
der : pater Wildiers, Maurits 
Coppieters, Flor Grammens, 
Toon Van der Plaetse, Johan 
Van Mechelen, dr M. Brauns, 
Raf Van Hulse, Tilly Van 
Speybroeck, Rik Borginon, de 
professoren Fransen en De 
Vleeschouwer, Vander Plaetse 
Bert Peleman, Adiel De Beu-
ckelaere e.a. Talrijke hoofd
bestuursleden der Volksunie 
hadden er eveneens aan ge
houden, op de uitvaart aan
wezig te zijn. 

Tussen de bloemen een 
ontroerende hulde : orchidee-
en van de gewezen medege
vangenen van E.P. Callewaert. 

De kloosterlijke soberheid 
en eenvoud van de uitvaart 
'maakte een diepe indruk op 
alle aslnwezigen. 

SUPERIEURE GEESTEN 

Op het Festival van de 
Belgische Film te Antwerpen 
deed zich herhaaldelijk een 
groepje onbeschaafde hans
worsten opmerken door de 
filmvertoningen op gezette 
tijden te onderbreken met 
hels gefluit en geroep. Een 
kerk op het scherm of een 
pastoor : de poppen waren 

se wetsovertredingen hem re
gelmatig worden gesignaleerd, 
het nog niet nodig geoordeeld 
om tussenbeide te komen. 

Waarom ook ? Een Belgisch 
minister heeft toch wel wat 
beters te doen dan te letten 
op de wettelijkheid ! 

...En Janneke Verroken, die 
mét de wetten op de verne
derlandsing van het bedrijfs
leven zijn soleil d'Austerlitz 
zag opgaan, zwijgt in alle 
talen. 

SOLDIJ 

In een ongewoon royale bui 
heeft minister P.W. Segers 
meegedeeld dat hij er aan 
denkt, de soldij van onze sol
daten te verhogen van 13 tot 
15 fr per dag. Denk eens aan : 
volle 2 frank ineens ! 

Er weze aan herinnerd dat, 
toen de soldij van 10 op 13 fr 
werd gebracht, de Volksunie 
een verhoging tot 20 fr, voor
stelde. 

Onmogelijk, die 20 fr ? In 
Nederland is de soldij noch
tans 20 fr. Men spreekt diar 
eveneens van verhoging. De 
PVDA en RK Volkspartij zijn 
het er over eens, dat de soldij 
moet gelijkgeschakeld worden 
met het loon van een sol
daat-beroepsmilitair, hetzij 
120 fr per dag. 



MïOLESffai 
;. 

V E N S T E R OP HET B U I T E N L A N D 
J7a het verdwijnen van Kroesjtstev Is tn het Kremlin een heel nieuw slag 
jran kommunisten aan bod gekomen : de generatie van bureaukraten en « ap
paratsjiks >. Van de oude bolsjewistische garde blijven slechts Tsjvernik (76), 
€en nogal bleke figuur, en Mikoyan (69), de gladde Armeniër — de enige die 
ondanks zijn formaat steeds wist te overleven, omdat hij zich als «technie-
fcer •> ver van de partijstrijd hield. Zij zijn de laatste ©verblijvenden van de 
generatie der revolutie. De macht echter is thans in handen van een totaal 
nieuw soort heersers : kommunisten, voor wie de revolutie van 1917 nauwe-
ilijks méér betekenis heeft dan 11 november voor ons; ambtenaren, die Lenin 
slechts kennen uit de geschiedenisboekjes, die onder Stalin nog niet op ver
antwoordelijke posten stonden en die nooit een andere wereld hebben gekend 
dan die van de gevestigde sovjetmacht waarvan zij achter hun schrijftafels 
de trouwe bedienden waren. 

Kroesjtsjev behoorde nog tot de 
oude garde. Zijn herinnering greep 
tnog terug naar de periode vam voor 
Üe revolutie; zijn opgang was nauw 
yerbonden met het stalinisme. De 
grillige machtstrijd in het Kremlin 
dwong hem in een pozitie waarvan 
hij vroeger wel nooit zal hebben dur-
yen dromen : die van gangmaker der 
'destalinisatie, in deze strijd zocht hij 
steeds weer steun bij de bureaukra-

dat thans in het Kremlin de periode 
van het experiment definitief afge
sloten werd en vervangen door het 
burokratisch konservatisme ? 

Momenteel staat aan de top der 
Sovjet-hierarchie de tandem Bresj-
nev-Kossygin. Alles wijst er echter 
op, dat dit slechts een tijdelijke op
lossing is, een «Naguib-overgang» 
om de dingen niet te bruskeren. Bresj-
nev-Kossygin vormen stellig geen 

MOSKOU:DE NIEUWE GENERATIE 
iten, de generatie die hem thans af
lost. Zo werd hij een overgangsfiguur, 
alhoewel zijn machtpositie nog 
rechtstreeks van Stalin stamde. Voor 
zijn verdringing van de macht zijn er 
post factum reeds genoeg verklarin
gen gegeven; wat echter ook de di-
rekte aanleiding geweest zij, onloo
chenbaar is het feit dat, hoe meer de 
kommunistische maatschappij gede-
stalinizeerd werd, des te meer 
Kroesjtsjev een anakronisme, een 
spookachtig overblijfsel moest schij
nen in de ogen van de nieuwe gene
ratie. Was hij niet een der meest 
trouwe en toegewijde dienaars ge
weest in het bloederig apparaat van 
Stalin ? Was hij niet de scherprechter 
van de dekoelaklsatie in de Oekraïne 
der dertiger jaren geweest, de zuive
raar der Baltische staten, de gelijk-
schakelaar in het Polen van 1939 — 
Katyn ? — en de leider der ongena
dige repressie in de heroverde ge
bieden na de verdrijving der Duit
sers ? Al te zeer was Kroesjtsjev be
trokken geweest bij de somberste 
episoden van het stalinisme, opdat 
hij een volkomen destalinizatie der 
Sovjetmaatschappij ongedeerd kon 
overleven. Wanneer de directe aan
leiding tot zijn afzetting van op wat 
meer afstand zal kunnen bekeken 
worden, zal duidelijk blijken dat het 
inderdaad slechts een aanleiding — 
en niet een oorzaak — is geweest. De 
oorzaak lag veel dieper : de onaf
wendbare evolutie van de Sovjetmaat
schappij zélf. 

Over de nieuwe generatie die thans 
aan bod komt, weten we alles en niets. 
We kennen hun officieel curriculum 
vitae, we vermoeden hen achter een 
reeks feiten en gebeurtenissen in 
Rusland, we lezen hun artikels of 
hun redevoeringen. Maar weten we 
daarmee, wat voor soort mensen ze 
zijn ? Er zijn tussen hen en de vroe
gere bolsjevistische generatie weinig 
aanknopingspunten en reusachtige 
verschillen : zij zijn immers de 
eersten aan de macht die gans hun 
leven gesleten hebben In een totali
tair socialistisch regime en die gans 
hun loopbaan opbouwden in een ab
solutistische eenheidspartij. Er zijn 
menselijke en maatschappelijke wet
ten die overal gelden, ook in de Sov-
Jet-Unie; is het dan te veel gezegd 

hecht tweemanschap en de gezond
heidstoestand van Kossygin verplicht 
ons thans reeds, hem te beschouwen 
als een zeer tijdelijke figuur. 

En na hen ? Er tekenen zich duide-
delijk een paar profielen af, twee na
men maken zich los uit de nieuwe 
generatie : Sjelepin en Semisjastni. 

Sjelepin (46) werd veertien dagen 
geleden lid van de Sovjet-top : het 
machtige, elf man sterk partijpresi-
óxaxa.. Hij behoort thans tot het vier
span, dat op de hoogste trede van de 
Russische hiërarchie staat. En tussen 
deze vier is hij zeker niet de gering
ste, want in zijn hand lopen veel 
draden der absolute macht samen. 
Vanuit zijn bureau aan de Koeibit-
sjevstraat te Moskou leidt hij de 
K.G.B., de geheime politie die onder 
het direkt bevel staat van zijn vriend 

satle Komsomolsk en in die funktie 
verwezenlijkte hij een krachttoer : 
hij wist 350.000 jeugdige vrijwilligers 
te mobilizeren om te gaan werken in 
de Siberische ontwikkelingsgebieden. 
Onder deze 350.000 waren «r heel wat 
die geestdriftig en toegewijd optrok
ken, maar daarnaast niet minder 
« hooligans » en gedwongenen. 

Het resiltaat werd in ieder geval 
opgemerkt en Sjelepin kwam aan het 
hoofd van de geheime politie, totdat 
hij op het XXne partijkongres in 
1961 door Kroesjtsjev naar het par-
tijsekretariaat werd geroepen. Het 
partijsekretariaat is — zoals bekend 
— de lanceerbazis naar de hoogste 
toppen der macht. 

De naam Sjelepin dook regelmatig 
op in de rand van het wereldnieuws 
en vooral dan bij gelegenheden die 
laten vermoeden dat de man geen ge
makkelijk broertje is. Hij dekoreerde 
Bogdan Stasjynski, die in Munchen de 
Oekraienge emigrant en vrijheids
strijder Stefan Bandera vermoordde. 
Hij ondertekende de beschuligings-
akte tegen de Amerikaanse U-2 pi
loot Powers. Hij was hoogstwaar
schijnlijk de man achter het mogterd-
gaskomplot — de aanslag op de 
Westduitse Abwehr-agent Schwirk-
mann in het klooster van Sagorsk. 
Men zal zich herinneren dat deze 
aanslag rechtstreeks gericht was te
gen een initiatief van Kroesjtsjev. De 
Russische leider koesterde het voor
nemen, West-Duitsland te bezoeken 
en de aanslag vertroebelde de atmos
feer zodanig, dat het bezoek in ge
vaar werd gebracht. Kroesjtsjev rea
geerde ongewoon heftig : hij veront
schuldigde zich publiek voor het in
cident. 

De carrière van Sjelepin bevestigt 

roman « Dokter Zjivago > : < Zelfs 'n 
zwijn zou nooit doen wat Pasternak 
•gedaan heeft. Pasternak heeft de 
plaats, waar hij eet, bevuild en met 
modder gesmeten naar hen die door 
hun werk hem toelaten te leven en 
te ademen >, Dat zijn de mannen die 
over de drempel van de absolute 
Sovjet-macht gestapt zijn. Hun be
vordering onder Kroesjtsjev staat 
borg voor hun bureaukratische 
dienstbaarheid; hun aktief aandeel 
in de likwidatie van Kroesjtsjev wijst 
op bureaukratische onaandoenlijk-
heid. 

Het mosterdgas-attentaat in Sa
gorsk was een verdekte bedreiging 
voor Kroesjtsjev. Op 1 september van 
dit jaar volgde er een on verdekte 
dreiging; in de «Isvestija» van die 
datum herinnerde Sjelepin aan de 
woorden van de in 1934 gestorven 
GePeO-leider Mensjongski : « Vergeet 
nooit, dat de geheime politie slechts 
één meester kent — de partij, en niet 
de een of andere partijgenoot, hoe 
machtig en verdienstelijk hij ook 
moge zijn >. 

Wat brengt ons de generatie der 
Sjelepins en Semisjantis ? Voorlopig 
geen al te grote veranderingen : zij 
hebben lang mede verantwoordelijk 
getekend voor de essentie van Kroesj-
tsjev's politiek. En nadien ? Nie
mand weet het. Het is onmogelijk, 
hen te vergelijken aan vroegere 
Sovjet-groten : zij zijn van een an
der tijdperk. Het is onmogelijk, hun 
reakties t» voorspellen door de be
proefde metode van het « zich in hun 
plaats stellen» : zij zijn absoluut 
nieuw. Zij zijn de « nieuwe mensen > 
die StaJin heeft willen fabriceren in 
de retorten van zijn diktatoriaal regi
me. 

Zo zag « 'A-hendpoft » de bedevaart der Westerse K.P.'t naar Moskou, na de af:eHing i>«n K. 

Semisjastni en die 250.000 agenten in 
gans Rusland telt. Hij beveelt de 
5.000 officieren van de militaire in-
lichtingsdienst, de G.R.U. Hij kon-
troleert het partij-apparaat door het 
Komitee voor Partij- en Staatskon-
trole, dat 130.000 funktionarissen en 
vier miljoen aktivisten telt. In zijn 
hand is de macht van gans het Rus
sisch politie-apparaat verenigd. 

Zijn studies schenen hem nochtans 
niet voor te bereiden op een politio
nele taak : hij studeerde filosofie, 
geschiedenis en litteratuur. Hij werd 
leider van de machtige Jeugdorgani-

dat, hoe « liberaal » het Sovjetregime 
in zijn uiterlijke verschijnmgsvorm 
ook moge worden, moord en geweld 
nog steeds niet gebannen zijn uit de 
etiek van de lelder5. 

Toen Sjelepin in 1961 overstapte 
naar het Partijsekretariaat, werd hij 
aan het hoofd der geheime politie 
vervangen door de thans 40-jarige 
Semisjastni. Semisjastni was voor
dien eveneens leider geweest van de 
Komsomolsk; thans zetelt hij in het 
Centraal Komitee. Van hem is o.m. 
bekend zijn krasse uitspraak over de 
Nobelprijswinnaar Pasternak en diens 

Lenin. Stalin, Kroesjtsjev : de da
ling van kwaliteit is bij deze « alleen
lopers » niet te loochenen. Thans is 
« het apparaat» aan de beurt. Maar 
het is nauwelijks te verwachten dat 
de Sovjet-bureaukratie anders rea
geert dan iedere andere bureaukratie, 
waarm weinig plaats Is voor uitzon
derlijke figuren en die steeds nijgt 
naar de gelijkscha"keling. De leiding 
der voorzichtige, koude, onaandoen
lijke, carrière-makende middelmaat ? 

Toon van Overstraeten 
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In de uitgestrekte kelders van het nieuwe stadhuis van Turnhout kunt ge 

van alles vinden : leeggedronken champagneflessen, stenen ornamen

ten van een uit de kerk gebannen sakramentstoren, middeleeuwse koffers en 

kasten, skeletten van podiums en de uitgebreide verzamelingen die onder 

gebracht werden in de eigenaardige kombinatie van muzeum, biblioteek en 

archief. Het is daar dat wij kennis maakten met de hoogst opwindende ge

schiedenis van de speelkaarten. Want Turnhout Is gekend om zijn papier-

nijverheid — het gaat hier om het bereiden van papier voor speciale doel

einden — maar dan vooral als centrum van de speelkaartenindustrie, het 

enige grote trouwens in Vlaanderen en in België. 

Het was de zeer ijverige stadsar
chivaris dhr Peeters, die ons in deze 
geschiedenis rondleidde en ook een 
verzameling speelkaarten wist te to
nen die iedere liefhebber, niet alleen 
van het kaartspel maar ook deze van 
oudheden, het water in de mond zou 
doen komen. 

jaar 
De speelkaarten moeten zowat 

sinds zeshonderd jaar in Europa in-
geburg erd zijn, het oudste dokument 
dat melding maakt van hun bestaan 
Is dat van de registers van de garde
robe van de Engelse koning Edward I 
uit 1278 waarin sprake is van een 
Sï>el van «koningen en koninginnen». 
Een ander dokument in verband met 
speelkaarten berust in Venetië en 
stamt uit 1299. 

Over de eigenlijke oorsprong tast 
men echter nog in het duister; er 
is wel een oud volksverhaal dat zegt 
dat ze ontstaan zijn in de twaalfde 
eeuw aan het hof aan de Chinese kei
zer S'eun — Ho die naar een tijdver
drijf zocht voor de leden van zijn 
hofhouding. Lang daarvoor was er 
echter reeds papieren geld in omloop 
dat praktisch niet te onderscheiden 
was van de Chinese speelkaarten. Een 
andere legende wil dat de speelkaar
ten in Indie zouden ontstaan zijn en 
er uitgevonden werden door de vrouw 
van een Maharadja die hierdoor de 
aandacht van haar man trachtte af 
te leiden van zijn baard De maharad
ja had namelijk de vervelende ge
woonte steeds maar aan dit harig ge-
iaatsaanhangsel te trekken. 

komen de speelkaarten uit centraal 
Azië en wel uit het Tarimbekken in 
de Gobiwoestijn De Zweedse ontdek
kingsreiziger vond er in Boedistische 
tempels muurschilderingen waarvan 
de tekens, de figuren en zelfs de kleu
ren een sprekende gelijkenis vertoon
den met de oudste in Europa ontdek
te speelkaarten, de Italiaanse en de 
Spaanse « naine^ ^̂  

j.n ae zevenae eeuw verbreidde het 
kaartspel zich in de Boedistische 
monnikenkloosters van waaruit Chi
nese pelgrims hen meebrachten en 
verder verspreidden in geheel Azië. 
Hier hadden de kaarten dikwijls een 
meer godsdienstige betekenis en wer
den ook bij godsdienstige gebruiken 
aangewend of voor de waarzeggerij 
gebruikt. De vroegste Indische kaar
ten waren rond van vorm en dikwijls 
op schelpen geschilderd. Ze telden 
tien kleuren, ieder met twee prentjes 
en tien getalkaarten die de tien in
carnaties van Vishnu voorstelden. Zi
geuners brachten de speelkaarten 
mee naar Europa, maar het waren 
vooral de kruisvaarten en de invallen 
van de Saracenen die hen voorgoed 

TURNHOUT IS TROEF 

uit azië 
Meer werkelijksheidszin hebben de 

besluiten van de gekende Zweedse 
ontdekkingsreiziger Swen Hedin, die 
een belangrijke studie ondernam in 
verband met de speelkaarten. Hij 
kwam tot de bevinding dat zowel de 
Chinese, de Japanese, de Indische als 
de Europese kaarten een zelfde af
stamming hebben ; volgens Hedin 

bij ons verspreidden. De oudste ver
melding van speelkaarten in de Ne
derlanden, dateert uit 1379 en zij 
komt voor in de archieven van de re
kenkamer van het hertogdom Bra
bant : daar wordt gewag gemaakt 
van de aankoop van « speelquarten » 
door de hertogin Johanna van Bra
bant. 

tarokkaarten 
De oudste in Europa gevonden 

kaarten zijn Italiaanse; het zijn de 
zogeheten tarokkaarten met een spel 
van 78 kaarten in vier kleuren. De 
tekens waren anders dan deze van 
onze huidige speelkaarten, het waren 
kelken, zwaarden, geld en stokken 

wat vermoedelijk de vier standen 
voorstelt : kerk, adel, kooplieden en 
boeren. ledere kleur telde tien cij-
ferkaarten, genurnmerd van 1 tot 10 
en vier « honneurs » of hogere kaar
ten : koning, koningin, ridder en 
boer. Buiten deze kaarten waren er 
ook 21 genummerde troef kaarten die 
meestal een natuurkracht, een ele
ment, een deugd of een ondeugd 
voorstelden en een ongenummerde 
kaart, «il matto » of gek geheten, de 
voorloper van de huidige joker. De 
eerste speelkaarten waren echte mi
niaturen, ze werden met de hand ge
schilderd en getekend op leer of per
kament. Ze waren meestal ook veel 
groter dan de huidige en hadden ver
scheidene vormen : er waren ronde, 
vierkante en rechthoekige die soms 
tot 15 cm lang en 10 cm breed waren. 
De rug van die eerste kaarten was 
gewoonlijk wit waarschijnlijk om 
valsspelers te beletten de kaarten te 
merken. Begrijpelijkerwijze waren ze 
ook zeer duur, temeer daar de kaar t -
schilders zeer dikwijls de figuren 
weergaven op een gouden achter
grond. 

kaartplaag 

Foto bovenaan : het (nieuwe) Turnhoutse stadhuis. Hierboven enkele tarokkaartea 

De houtsnede bracht de speelkaar
ten in het bereik van he t gewone 
volk en in de middeleeuwen veroor
zaakte dit een echte kaartplaag, zo
danig zelfs dat tallozen have en goed 
verspeelden, hun gezin in nood brach
ten en dat vaak vechtpartijen en 
moorden hun oorzaak vonden in het 
kaartspel. Ook de vrouwen waren 
verslaafd aan het spel en menige 
kaartster verwaarloosde de opvoe
ding van haar kinderen en het huis
houdelijk werk om dagelijks het 
kaartspel te kunnen beoefenen, daar
bij de zuurgewonnen penningen van 
haar gemaal in de weegschaal wer
pend. Het werd zo erg met vals spel 
en bedrog dat in sommige landen als 
Spanje en Duitsland op zeker ogen

blik het kaartspel verboden werd. Tot 
in de zeventiende eeuw gingen de pu
riteinse predikanten nog zeer heftig 
te keer (vooral dan in de Verenigde 
Staten) tegen wat zij noemden « het 
prentenboek van de duivel >, en heü 
werd door hen een zware zonde ge-< 
noemd, gewoon maar een «stek > 
kaarten in huis te hebben. 

Intussen groeide het vervaardigen 
van kaarten uit tot een ware kunst
nijverheid. De bekendste vakman op 
dit gebied was werkzaam in de streek 
van de Boven-Rijn. Men noemt hem 
de «Meister der Spielkarte » omdat 
zijn juiste naam niet eekend is, maar 
zijn prachtige kopergravures worden 
ook nu nog als onovertroffen mees
terwerken in de graveerkunst be
schouwd en maken mede de trots uit 
van het beroemde speelkaartenmu-
zeum te Bielefeld in Duitsland. Het 
kleuren van de kaarten geschiedde 
eeuwenlang met de hand, zij het 
veelal met behulp van schabionen, 
waarmee — als het om minder dure 
kaarten ging — vaak zeer onhandig 
werd omgesprongen zodat er van t i -
pografische verzorging niet veel 
sprake was, waar het om de volks
speelkaarten ging. 

franse invloed 
Reeds in de vijftiende eeuw was er 

in Duitsland maar vooral in Frank
rijk een echte speelkaartenindustrié 
ontstaan en de uitvoer van het 
Franse kaarttype was er oorzaak van 
dat de anderen stilaan verdrongen 
werden. 

Uit het oude tarokspel waren na 
melijk in de loop van de tijd in na 
genoeg elk Europees land eigen spe
len ontstaan. Zo had het Spaanse 
spel 40 kaarten en het Duitse slechts 
32. Het Duitse spel had harten, eikels, 
bladeren en bellen als keuren en de 
acht kaarten van iedere kleur waren: 
vijf getalkaarten, een koning en twee 
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boeren. Het Franse spel daarentegen 
had 52 kaarten met de gekende kleu
ren die wij thans ook nog hebben : 
schoppen, harten, ruiten en klaveren. 
jWaarschijnlijk zijn deze kleuren als 
volgt te verklaren : schoppen, afkom-
6tig van de figuur gevormd door de 
piekpunten, het lievelingswapen van 
de Franse ridders; harten, simbool 
van de goedhartigheid der Franse 
geestelijkheid; klaveren, simbool van 
voedzame oogst en van de kooplieden; 
ruiten, afkomstig van de pijlpunt, 
simbool en wapen van het gewone 
volk en de boeren. Deze kleuren heb
toen de andere bijna volledig ver
drongen en het is nog slechts in I t a 
lië Spanje en Latijns Amerika dat 
andere kaarten dan de onzen worden 
gebruikt, met name de kaarten die 
de oude tarokemblemen dragen zoals 
zij oorspronkelijk werden aangewend 
op de eerste Europese speelkaarten 
en waartoe de sabels en de stokken 
behoren 

aangaf op dit gebied en een anekdo
te — die een van de Sinjoorse on
deugden onderstreept — mag hier 
niet onvermeld blijven. In 1464 had
den de Britse kaartenmakers een pe
titie bij het parlement ingediend, 
teneinde de invoer van vreemde 
speelkaarten te verbieden. Dit ver
zoekschrift weid ingewilligd maar de 
Antwerpse kaartenmakers bleven 
kaarten naar Engeland uitvoeren : 
zij smokkelden ze m vaten naar de 
Britse eilanden. Deze gesmokkelde 
kaarten waren niet genaamtekend, de 
namen werden er vervangen door 
een roos of een varken en zij werden 
verzonden via minder opvallende ha
vens als Sluis, Vlissingen en Arne-
muiden. 

In de meeste landen werd een be
lasting op de speelkaarten geheven 
en in Spanje en Frankrijk werd het 
vervaardigen zelfs een staatsmono-
pohum 

^n Engeland had men een wel zeer 
eigenaardige wijze om belastingen op 

Tndischp kaarten zijn meestal rond van vorm. Dit zijn eksemplaren uit de 11e eeuw. 

Vluchtte in het najaar van 1796 uit 
Leuven waar hij de vennoot was ge
weest van een drukker en betrokken 
was in verschillende samenzweringen 

ycn pamfletdrukkerijen tegen de 
Fransen. Te Turnhout begon hij een 
handel in van alles en nog wat maar 
vooral in papier, waaronder speel-

figuren voluit op de voorzijde, kaar
ten met allerlei typische platen uit 
de (vroegere) Kempen, kaarten met 
afbeeldingen van vreemde hoofdste
den, zo zij bestemd waren voor het 
buitenland, Hollandse kaarten met 
typische figuren uit de verschillende 
Nederlandse provincies, kaarten be-

koninklijk 
Het is waarschijnlijk het Franse 

hof geweest dat zijn stempel drukte 
op de kaartfiguren en men neemt 
aan dat de meesten zelfs zouden ge
ïnspireerd geweest zijn door histori
sche figuren uit de omgeving van 
Karel VIL Een der heren zou de ko
ning zelf voorstellen, de anderen 
daarentegen, grote vorsten uit de we
reldgeschiedenis als Karel de Grote, 
Alexander de Grote en Caesar. De 
boeren zouden twee generaals zijn 
van Karel de VII : Ogier de Deen en 
Lancelot, terwijl de vrouwen de beel
tenis zouden dragen van de konin
gin, Maria van Anjou, Agnes Sorel en 
tenslotte Jeanne d'Arc. In tijden van 
revolutie kregen deze koningsfiguren 
het te ontgelden en werden zij ver
vangen door leidende personaliteiten 
uit de opstand. Zo zijn er azen met 
de beeltenis van Jean Jacques Rous
seau Lang hebben deze vernieuwde 
< revolutionaire» kaarten het niet 
uitgehouden. Ook in Rusland heeft 
men ooit stappen gedaan om de ro-
yalistische personages op de kaarten 
te vervangen door vooraanstaande 
kommunistische persoonlijkheden, 
maar alle pogingen botsten op de 
traditie die er trouwens de oorzaak 
van is dat er nagenoeg geen onder
scheid IS tussen de kaartenfiguren 
die in de meeste West-Europese lan
den gebruikt worden. Ook de vier 
Turnhoutse kaartenfabrieken hebben 
praktisch dezelfde figuren en pogin
gen om vernieuwing aan te brengen 
of om «eens wat anders 5> te doen 
liepen allemaal spaak. 

smokkelwaar 
En daarmee zijn we op het gebied 

van de Vlaamse speelkaartenindus
trie De eerste stad waar speelkaar
ten werden vervaardigd was Doornik, 
maar op het einde van de vijftiende 
eeuw was het Antwerpen dat de toon 

VLAAMS SPEELKAARTEN-CENTRUM 

de kaarten te innen : schoppenaas 
was regeringsbezit en de fabrikanten 
moesten hem daar kopen. Wie deze 
kaar t zelf dierf te vervaardigen kreeg 
de doodstraf en dat het niet bij be
dreigingen bleef bewijst het feit dat 
in 1805 een zekere Richard Hardy de 
strop kreeg voor het fabriceren van 
valse schoppenazen. Later werd deze 
zonderlinge belastingheffing opge
heven, maar dienden de fabrikanten 
een regeringszegel op de schoppenaas 
te laten aanbrengen wat verklaart 
dat nog op heden sommige schoppen
azen meer versierd zijn dan de an
dere azen. De produktie van speel
kaarten steeg enorm in Groot Bri-
tanje toen in 1832 een oktrooi werd 
verleend aan Thomas de la Rue voor 
het vervaardigen van speelkaarten 
langs tipografische' weg. 

kaarten. Nadat Corbeels in oktober 
1798 te Doornik door de Fransen was 
gefusiljeerd, werd hij te Turnhout 
opgevolgd door zijn winkelgast Bre-
pols die ten grondslag zou liggen aan 
een fantastische nijverheid. Zoals 
Corbeels bestelde hij de speelkaarten 
nog in Dinant waar toen het centrum 
van voortbrengst gevestigd was, even
als — maar in mindere mate — in St 
Niklaas Nadat bestellingen slecht 
uitgevoerd werden, begon Brepols in 
de zomer van 1826 zelf kaarten te 
vervaardigen. Sindsdien zijn de 
Turnhoutse fabrieken (naast die van 
Brepols zijn er nog drie anderen die 
speelkaarten vervaardigen) alles gaan 
overvleugelen wat er hier te lande op 
dat gebied bestond en groeiden uit 
tot een nijverheid die werk verschaft 
aan duizenden. 

corbeels turnhout 
De verschillende maatregelen van 

de buitenlandse regeringen ten aan
zien van de speelkaarten die inge
voerd werden o.m. uit onze gewesten, 
hebben langs een omweg voordeel 
gebracht voor onze speelkaartennij-
verheid. 

Het was de Leuvenaar Corbeels — 
die een zeer vooraanstaande rol heeft 
gespeeld in de Boerenkrijg — welke 
eigenlijk de grondslag legde voor de 
Turnhoutse kaartenindustrie. Hij 

Zoals gezegd kregen wij in het ar
chief van het Turnhoutse stadhuis 
een overzicht van wat er gepresteerd 
werd op speelkaartengebied in de 
Kempische hoofdstad sinds Corbeels. 
Daar werden ons de staalboeken ge
toond waarmede reizigers vroeger het 
land « afdeden » en waaruit men zeer 
goed de evolutie kan volgen die de 
kaarten ondergingen. Daar ziet men 
nog de zeldzame eksemplaren oude 
kaarten, de eerste die ten onzent ver
vaardigd werden : kaarten met de 

Enkele Japanse, Indonesische en Italiaanse kaarten. In Italië gebruikt men nog de oude tarokemblemen, in liet Oosten zijn de 
kaarten slechts iets groter dan een postzegel. 

stemd voor Duitsland en versierd met 
studenten zoals dat vroeger de mode 
was, kaarten met klederdrachten, 
met soldatenuniformen, met konin
gen en keizers : de hele geschiedenis 
van Europa is er op weergegeven. 

Kaarten werden er gemaakt om de 
kinderen het alfabet te leren kennen, 
alle vakken, zelfs theologie en krijgs-
leer, zijn door middel van speelkaar
ten onderwezen en ook nu nog wor
den er in Turnhout eksemparen ge
maakt die bijdragen tot de aardrijks
kundige of toeristische kennis van 
diegenen die ze gebruiken. Wij zagen 
er de meest verscheidene patience-
kaarten (mochelkaarten noemt men 
die in Vlaanderen). Wij leerden er 
dat sinds 1870 de kaarten met dub
bele koppen hun intrede deden en 
er sinds die tijd haast niets meer 
veranderde aan de speelkaarten ten
zij dan aan de ruggen die artistiek 
versierd werden of die tegenwoordig 
met een plastieklaag verstevigd wor
den en ook meestal een publiciteit 
weergeven. Wij hebben in het muze-
um kaarten gezien bestemd voor de 
verschillende Oosterse landen, kaar
ten met geheimzinnige en vreemde 
lettertekens, kaarten niet groter dan 
een postzegel of ronde kaarten die be
stemd zijn voor Indié, Spaanse kaar
ten met sabels, stokken en kruisen in 
plaats van de bij ons gebruikte te
kens of kleuren, kaarten bestemd 
voor Malakka en versierd met dra
ken, kaarten van onder de oorlog met 
spotprenten en karikaturen, met de 
hand geschilderde Japanse eksem
plaren die ooit als voorbeeld ingevoerd 
werden... kaartlegsterskaarten met de 
eigenaardige figuren en de nog ei
genaardiger versjes die handelen 
over liefde en geluk... 

Wij hebben daar ook de oude ge
bruiksvoorwerpen gezien die vroeger 
aangewend werden bij het vervaar
digen : beitels om de hoeken af te 
ronden, houten gravures die ware 
meesterwerkjes vormen maar waar
van er spijtig genoeg duizenden door 
onwetende arbeiders werden opge
stookt toen men ze niet meer nodig 
had, kopergravures en schabionen. 
Het is daar allemaal te Turnhout ge
borgen in een kelder die slechts be
treden wordt door ingewijden. Wij 
vonden het alleen maar spijtig dat 
ook Turnhout — net als Bielefeld — 
niet een muzeumke voor speelkaarten 
bezit. Het vormt een der interessant
ste terreinen van de folklore dat in 
Vlaanderen nog praktisch onontgon
nen is. 

Staf De Lie 
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Nu de gemeenteraadsverkiezingen reeds verschillende weken achter de rug 

zijn, wordt er nog door verschillende afdelingen van de Volksunie gedokterd 

aan de samenstelling van de schepencollege's. 

Anderen die met zo gelukkig aijn de meerderheid in de gemeenteraad te kun

nen beïnvloeden, maken zieh klaar voor de uitoefening van hun mandaat 

van gemeenteraadslid. 

Zowel voor de samoasfei^liBg van de schepencolleges als voor de uitoefening 

van het mandaat van geiaeenteraadslid in de komende jaren is het belang

rijk, de kommissies van openbare onderstand niet uit het oog te verliezen. 

Inderdaad, in de kommissies van openbare onderstand worden de min

derheden in de gemeenter&ad ook volgens een bepaald stelsel, dat we nader 

zullen omschrijven, vertegenwoordigd. 

In de meeste genteenten waar de 
Volksunie verkozenen in de gemeen
teraad heeft, zal ze ook aani^raak 
kunnen maken op één, twee of meer 
vertegenwoordigers in de kommissie 
van openbare onderstand. 

Bij de onderhandelingen over de 
samenstelling van schepencolleges 
kan ook deze overweging een zeker 
belang hebben. Inderdaad, het voor
zitterschap van de kommissie van 
openbare onderstand is een zeer be
langrijke funktie. Voor het afsluiten 
van bestuursakkoorden in verschil
lende grote gemeenten wordt er wel 
eens dezelfde waarde aan gegeven als 
aan een schepene. 

De nieuwe kommissie van openba
re onderstand wordt verkozen in een 
zitting van de gemeenteraad, de 
eerste maandag van april 1965. De 
leden van de K.O.O. beginnen de uit
oefening van hun mandaat op 1 juli 
van het jaar waarin ze verkozen wor
den, dus 1 juli 1965. Het mandaat 
duurt insgelijks zes jaar, maar wordt 
telkenmale beëindigd zes maanden na 
het in funktie treden van de rtieuwe 
gemeenteraad. 

c. personen die gewoonlijk steun of 
hulp ontvangen. 
d. bloed- of aanverwanten tot In de 
tweede graad van de sekretaris, de 
ontvanger of een bezoldigd bedlende 
van de K.O.O. 
e. mensen die een goed van de kom
missie in huur hebben. 

Gewone gemeenteraadsleden kun
nen deel uitmaken van de kommis

sie tien leden telt en over acht stem
men indien de kommissie twaalf le
den telt. De leden, die het hoogst 
aantal stemmen verkregen hebhen, 
worden verkozen. Indien twee kandi
daten evenveel stemmen bekomen 
hebben, heeft de wet een bepaalde 
rangorde opgesteld die de voorkeur 
geeft aan de volgende kandiaat : 
1. aan de kandidaat die op de dag 

berekening 
Om te berekenen hoeveel stemmea 

men moet halen om In ieder geval een 
gekozene in de K.O.O. te hebben, kau 
men volgende berekening maken i 
het aantal gemeenteraadsleden wordl 
vermenigvuldigd met het aantal 
stemmen waarover ieder raadslid 

de kommissies van 

openbare onderstand 

voorwaarden 
De volgende voorwaarden worden 

gesteld om lid van de K.O.O. verko
zen te kunnen worden : 

1. Belg zijn. 

2. Vijfentwintig jaar oud zijn. 

3. Niet uitgesloten »ijn, Wj toepas
sing van de gemeentekieswet, van 
het kiesrecht of van het recht tot 
gemeenteraadslid te wOTden verko
zen 

4. Een verblijfplaats in de gemeente 
hebben. Hier valt op te merken dat 
een verblijfplaats volstaat en geen 
letterlijke woonplaats noodzake
lijk is. 

Deze voorwaarden gelden niet al
leen voor de effektieve leden, doch 
ook voor de plaatsvervangers. 

Aan de voorwaarden van verkies
baarheid moet voldaan zijn op het 
ogenblik van de verkiezing, of beter 
gezegd de benoeming door de ge
meenteraad, dus niet op de datum 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
zoals door velen ten onrechte wordt 
gemeend en ook niet op de datum van 
het in funktie treden van de leden 
der kommissie. Om konkreet te zijn, 
de voorwaarden moeten voldaan zijn 
begin april 1965 en niet op 1 juli 1965. 
Het volstaat evenmin dat de vereiste 
voorwaarden zouden bereikt zijn op 
het ogenblik van het in funktie tre
den. 

Sommige personen zijn uitgesloten 
van het recht, lid van de kommissie 
te zijn. Deze zijn in de praktijk ge
zien van minder belang en zullen 
hier slechts zonder kommentaar op
gegeven worden : 
a. provinciegouverneurs, leden van de 
bestendige deputatie, provinciale 
griffiers, arrondissementskommissa-
rlssen en schepenen. 
b. geneesheren, apothekers en andere 
die door de kommissie bezoldigd wor
den. 

sle, doch er bestaat één beperking. 
De gemeentelijke kommissie van 
openbare onderstand mag ten hoogste 
1/3 gemeenteraadsleden tellen. 

leden 
De K.O.O. bestaat uit 5 leden in ge

meenten met ten hoogste 5.000 inwo
ners; 6 leden in gemeenten met 5.000 
tot 15.000 inwoners; 8 leden in ge
meenten met 15.000 tot 50.000 inwo
ners; 10 leden in gemeenten met 
50.000 tot 150.000 inwoners; 12 leden 
in gemeenten met meer dan 150.000 
mwoners. 

Zeer belangrijk Is nu verder de 
wijze van aanduiding en verkiezing 
van de leden van de kommissie, voor
al het berekenen van het aantal 
waarop de verschillende frakties 
recht hebben enz... 

Zelfs in gemeenten waar de Volks
unie de meerderheid niet kan be
ïnvloeden zoals hoger gezegd, kan het 
wel gebeuren dat hun stemmen ge
voegd bij die van een andere partij, 
de verkiezing van een lid van de kom
missie voor gevolg kan hebben. 

Het komt er dus op aan, op voor
hand juist te berekenen op hoeveel 
leden men recht heeft en wat desge
vallend kan gedaan worden met de 
overschot van de stemmen waarover 
de Volksunie-afdeling beschikt. 

verkiezing 
Zoals hoger reeds aangeduid, heeft 

men gezocht naar een systeem waar
bij ook de minderheden zouden ver
tegenwoordigd zijn in de K.O.O. en 
wel op volgende wijze : leder ge
meenteraadslid beschikt over drie 
stemmen Indien de kommissie vijf le
den telt, vier stemmen indien de 
kommissie zes leden telt, vijf stem
men indien de kommissie acht leden 
telt, zes stemmea Indien de konami»< 

van de verkiezing een mandaat "be
kleedt In de K.O.O. 
2. aan de kandidaat die vroeger een 
mandaat had in de K.O.O. 
3. aan de kandidaat die een mandaat 
vdn gemeenteraadslid heeft, onder 
beperking van wat hoger wordt ge
zegd, t.t.z. dat niet meer dan 1/3 van 
de kommissieleden deel mogen uitma-
maken van de gemeenteraad, 
4. aan de kandidaat die de oudste is. 

Indien men nu voor zijn eigen ge
meente de berekening gaat maken, 
blijkt onmiddellijk dat zich verschil
lende mogelijkheden kunnen voor
doen en dat een Volksunie-afdeling 
in een bepaalde gemeente over een 
overschot van stemmen kan beschik
ken. Men kan nu kontakt met andere 
partijen nemen om dit overschot van 
stemmen te voegen bij het overschot 
van stemmen dat ook een andere 
partij heeft en om aldus een gemeen
schappelijk aanvaard kandidaat te 
verkiezen. 

Doet men dit niet, dan loopt men 
eventueel gevaar dat het overschot 
van stemmen verloren gaat. 

beschikt (zie hoger). Het resultaat 
van deze bewerking wordt gedeeld 
door het aantal mandaten in de 
K.O.O., vermeerderd met één. Het re
sultaat van die deling wordt afge
rond tot een hogere eenheid. Wie dat 
cijfer behaalt is zeker verkozen. Een 
voorbeeld zal dit veel duidelijker 
maken. Nemen we als voorbeeld een 
gemeenteraad die 29 leden telt en dus 
tesamen, rekening houdend met het 
feit dat elke gemeenteraadslid over 
zes stemmen beschikt, 174 stemmen 
heeft. Er zijn tien leden in de kom
missie. Wanneer men nu 174 deelt 
door tien, plus 1 — dus 11 — geeft dit 
als quotient 15,8, naar boven afge
rond 16. Veronderstellen we even dat 
in de gemeenteraad van 29 manda
tarissen de Volksunie drie verkoze-
nen heeft, dan zou zij beschikken 
over 6 maal 3 of 18 stemmen. Ze 
moet er maar 16 halen, zodat zij in 
ieder geval een gekozene in de K.O.O. 
heeft en zelfs nog een overschot van 
twee stemmen. 

Paul Doevenspeck. 

De nieuwe K.O.O.-kliniek te Antwerp en Ze staat sïnds laren onaf gewerkt ï 
Of hoe het niet moet. 
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GESCHIEDENIS UIT DE KRANT 
Niet alleen het beruchte «Ik, Jan Cremer > is In de Nederlandse boekhandels 
een bestseller. Er blijkt ook mogelijkheid te bestaan voor massale herdrukken 
in een totaal andere richting : de gepopularizeerde geschiedenis. Het werd de 
jongste jaren al vaker aangestipt door de uitgevers van pockets en paper
backs : het publiek leest veel geschiedkundige werken, wanneer die in het 
bereik van de smalle beurs vallen. Daarbij mag zich ook het recent verleden 
In een ongemene belangstelling verheugen; getuige daarvan het feit dat 
Bert Van Kaam's < Parade der Mannenbroeders > (Uitgeverij Zomer en Keu-
nings te Wageningen) vijf herdrukken beleefde in enkele maanden tij ds en 
dat de formule van Van Kaam navolging vond in een paperback van de uit
geverij Ambo te Utrecht : « Het beeld der Vad'ren ». 

Beide boeken — telkens om en na
bij 300 overvloedig geïllustreerde 
bladzijden — behandelen één en de
zelfde periode van de Noordneder-
landse geschiedenis en in die periode 
slechts één enkele bevolkingsgroep : 
het protestantse, streng-calvinisti-
sche deel van de Nederlandse ge
meenschap zoals het in de jaren tus
sen de twee wereldoorlogen politiek 
georganlzeerd was In de Antirevolu-

servatie).Historicus Bouman gebruikte 
zijn bronnenmateriaal (waaronder 
veel visuele dokumenten zoals foto's, 
karikaturen en films) om het te in
terpreteren; hij herschiep de op een 
bepaald ogenblik en aan het hic et 
nunc gebonden gegeven werkelijk
heid tot een verantwoorde werkelijk
heid binnen het kader van zijn his
torische visie. 

Het recept van Bouman werd dooi 

t 
Tteeds m het begin dezer eeuw hekelde de {cUer benscwd ^«wo/tten J^êertmmtsv 
schilder^ Kees van Dongen de « bijbelse » zeljgenoegzwamfietd en schijnheff(rgheid. 

Memand heeft scherper en ongenadiger slag geleverd legen de A R.-slaalsman Kuyper 
dan de socialistische tekenaar Albert Uahn uil Groningen. In 1904 bezocht Kuyper 
Leopold II te Brussel. Uahn commentarieerde zijn prent : « Wij zijn gezwoure 

kamerade... ». 

ionaire Partij en in de Christelijk-
^istorische Unie. 

De twee werken zijn samengesteld 
volgens hetzelfde recept, dat ook 
reeds toegepast werd voor een histo
rische terugkijk op de recente ge
schiedenis van het katolieke bevol
kingsdeel in Nederland : «Het Rijke 
Roomse Leven». Dit recept werd 
vroeger — zij het op een breder plan 
— aangewend door de historicus Dr 
P.J. Bouman die met zijn in 1953 ver
schenen « Revolutie der Eenzamen » 
een breed historisch panorama van 
de wereldgeschiedenis in de eerste 
helft dezer eeuw trachtte te schetsen 
en zulks deed door uit duizenden 
krantenartikels, foto's, filmjournaals 
en dokumenten dat te halen wat hem 
essentieel leek om — achter mekaar 
geplaatst — een bijna < filmische » 
weergave van de historische werke
lijkheid te geven. De auteur beriep 
zich trouwens nadrukkelijk op de 
technische procédés van de film. Hij 
relf omschreef dat als volgt : « De 
historische uitbeelding die het drama 
van het jongste verleden, het tijdperk 
der wereldoorlogen, tot leven wil 
wekken, kan naar mijn mening in 
velerlei opzicht een voorbeeld nemen 
aan het technisch procédé van de 
film : schijnwerper licht op knoop
punten van het gebeuren, het bewe
gend camera-oog, de dynamiek van 
de wisseling der scènes (met een mi
nimum aan commentaar) en de sim-
bolische accentuering van het detail 
(de «close-up» in de filmische ob-

de auteurs van «Het beeld der va
d'ren » en de «Parade der Mannen
broeders » overgenomen, maar sterk 

gepopularizeerd. Waar het werk van 
Bouman niet geïllustreerd was, is de 
illustratie In beide paperbacks essen-
taëel geworden. 

Ben van Kaam is journalist en met 
zijn historische terugblik bewandelt 
hij eigenlijk een journalistiek zijpad. 
Het is zijn bedoeling geweest, uit de 
krant, de brosjures en de polltiek-re-
ligieuze publikaties van de jaren 
1918-1938 een bloemlezing te maken 
die levendig de door hem behandelde 
periode voor het oog brengt van de 
moderne, vluglezende en sterk-vlsueel 
ingestelde lezer. Een dergelijk histo
risch beeld kan natuurlijk niet an
ders dan subjektief zijn; in tegenstel
ling tot Bouman interpreteert de au
teur niet meer. hij citeert slechts. 

Waarbij hij zich onvermijdelijk 
laat leiden door het verlangen, te 
werken met scherpe kontrasten en 
het détail de voorrang te geven bo
ven het g€heel. 

Zo zijn beide paperbacks een zeer 
prettige — en we zouden haast zeg
gen onmisbare — aanvulUng gewor
den van de ernstige geschiedschrij
ving. Geschiedschrijving zijn ze ech
ter niet. 

De behandelde periode en het on
der de loupe genomen volksdeel «Ijn 

Duidelijker dan uil wat ook treedt de figuur van Abraham Kuyper - 5 Bratn de 
geweldige » - naar voor uit de machtige spotprenten van Uahn. Uahn schreef ©ver tijn 
« slachtoffer » ; « Persoonlijk heb ik niets tegen die man, 't is een geniale figuur; 
daar gaat niets van af. Maar hij simbolizeert voor mij na eenmaal zo'n beetje onj* 

politiek en ik vind z'n politiek zo beroerd »» 

belangwekkend. Zo'n dertig, veertig 
jaar geleden had het ortodokse pro
testantisme in Nederland een totaal 
andere levensstijl dan vandaag. 

De strenge Calvinisten waren als 
trouwe en verbeten wachters op 
Sions muren : eigengereid, konfor-
mistisch en few* met een soort ont
roerende en vertederende donqui-
chotterie in hun strijd tegen de « ge-
sefe van de moderne tijd » : dans-
woede, biotoop, toneel, etische ver-
wutering en hoe de ondeujgden van 
het nieuwe Sodoma ook mogen ge
heten hebben. 

Uit krantentekst, redevoering, foto 
en karikatuur treden ze naar voor, 
de onverzettelijke mannenbroeders 
di« het beeid der vad'ren tr<wjw wil
den bïïjven : de gewdfedige Abraham 
Kuyper, intlerdaad een geniale en 
boeiende figuur, de Savomin Loh-
mann, Idenburg, Ckjüijn en de andere 
groten aan het hoofd van de orto
dokse < kleine ivjorden ». Ook hun 
tegenstanders, waaronder bijvoor
beeld de karikaturist Albert Hahn 
die in de socialistische « Notenkra
ker > prenten tekende wier artistieke 
en pt^tieke zeggingskracht nadien 
in de Nederlanden nairwelijks meer 
werd bereikt. 

Men kan zich voorstelten dat bei
de werken in lezend Nederland heel 
wat kontroversen in het leven heb
ben geroepen. 

Wie enkele prettige — en toch niet 
helemaal verloren — leesuren wil 
doormaken, kunnen we de beide pa
perbacks warm aanbevelen. Ondanks 
alle bezwaren die we hebben tegen 
de wei te oppervlakkige forntmle, 
openen beide boek^i wel eeai ven
ster op een deel van Nederland dat 
aas — ondanks de nauwe verwant-
schal» — zeer vreemd lijkt. 

Bn het ware te hopen dat de 
Vlaamse beweging, die door ernstig© 
historici reeds her en der werd be
handeld, eens een auteur zou vin
den die — een ökje Ironizerend, een 
tikje bewonderend — uit het over
vloedig voorhanden sdjade « vlwïh-
tige » materiaal een « petite histoi-
re » in het nieowe, succesrijke 
Noordaederlaodse genre zou samen
stellen. 

Interim. 

Ben Van Kaam , «Parade der Man
nenbroeders» _ 279 bl2. . Uitgeverij 
n.v. Gebr. Zomer en Keunlngs, Wa
geningen (1964). 
A.C. De Gooyer _ < Het beeld der Va
d'ren » _ 312 blz. . Uitgeverij De Fon
tein, Utrecht en Westland, Merksem 
(1964). 



[12 
Ok VOLH.&UNift 

P£RSSP/eGaL 

V I J A N D I G E 

B R O E D E R S 

Over de para-aktie om onsK 
mensen uit de handen van de el
kaar (letterlijk) versl.'ndende 
vijandige broeders te halen, nog 
steeds kilos krantenpapier. 

Het feitenrelaas kent V nu wel-
bacast. De houding van de ver
schillende strekkingen in het land 
en er buiten, zijn ook bekend. Som
migen gaan echter dieper in op 
he t Afrikaprobleem naar aanlei
ding van de Stanleystad - gebeur
tenissen. Waar men ook aanstal
ten maakt om de « rebellen » te 
verslinden, da t is duidelijk in 
de BSP. Stamhoofd CoUard scherpt 
de messen. 

De slaichtoffers zijn reeds aan
geduid. U kunt hun reaktie lezen 
in Links. 

RECHT EN PLICHT 
Blad van het Algemeen Vlaams 

Vakverbond bekijkt de twee kan
ten van de medalie en vindt dat 
de regering bescheidenheid past in 
deze dingen van de Kongolese pot-
o-pot (negerwoord voor poespas, 
warboel) die zij zelf heeft helpen 
gaarstoven. 

« De vraag of het een opstand 
ofwel een oorlog is lijkt ons over-
overbodig. 

Iedereen weet nu dat duizenden 
zwarten en een paai honderd blan
ken deze laatste maanden met 
hun leven betaald hebben voor... 

J a , waarvoor eigenlijk? 
Om de tussenkomst van onze 

valschermspringers een « imperia-
iistische agressie » te noemen moet 
men marxistische verwrongene 
hersenkronkels hebben (zo in 
« Links » uitg. 28-11 en in de 
vlugschriften der Komm Studen
ten) , maar om de regering daar
voor te loven moet men al bijna 
een volslagen idioot zijn! 

Het is de plicht van ledere re-
germg het leven van haar onder
horigen zoveel als mogelijk te be
schermen. Waar in Kongo men
sen (blanken en zwarten) op 
beestachtige wijze vermoord wer-

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve teerde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet - 529768) 
me t 
Gebreve tee rde ka rkassen 
(Brevet - 512767) 

.STAK' 

ucn - - 'öt was en is zelfs zo erg 
dat men zou Vwronders.el.en dat 
de rebellenleiders een « be gisch-
londoniter » opleidmg genoten in 
1944-45 — daar was h ' t hoog tijd 
dat men het mensenmogelijke 
deed om tenminste de grote groe
pen te redden. 

Voor één keer is d'as zelfs een 
belgisohe militaire aktie nuttig en 
mensenwaardig geweest. 

Redetwisten of die val.ich rm-
springeraktie niet vroeger, slechts 
enkele dagen vroeger, mogelijk ge
weest was m nutteloos thans. 

Maar hoe kwam het dat daar 
zoveel landgenoten waren? Om
dat de regering een politiek van 
zogenoemde «technische bijstand» 
voerde. Zij heeft hen de werke
lijke gevaren verborgen gehouden, 
sommigen zelfs direkt naar Kon
go gestuurd! 

Om één moordenaarsbende tegen 
een andwe moordenaarsbende te 
helpen? 

Als een man Iemand uit het wa
ter haal t die hij er tevoren ge
blinddoekt ingeleid heoft, moet 
men die « redder » dan loven? Of 
moet men « enige kritiek » uitoe
fenen? » 

Le nie'u. '^ve 

T E ZELE ( ü . VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
W O L L E N D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkoper 
in u-w omt rek ken t s tuur 
ons een kaar t je en w e 
zenden U het adres van 
de d ich ts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

Vindt dat op dit ogenblik alle 
« beschavingswerk » in deze ho;k 
van Kongo hopeloos geworden is 
voor een klein land als het onze. 
Wij vernamen dat hoge kerkelijke 
kringen hierover dezelfde mening 
hebben in verband met het pro
bleem van de missionariss n. 

« Tenzij men een bestendige le
gerbasis wil aanleggen op een el-
land m de Atlantische Oceaan (en 
men dan nog vaak te laat zal ko
men), zou het besef, dat Kongo 
in de greep van de terreur is ge
raakt , de Belgische regering niet 
kunnen de plicht opleggen haar 
onderhorigen aan te manen dat 
land zo spoedig mogelijk te ver
laten, terwijl de wereldsolidariteit 
van hulpverlening aan het Kongo 
lese volk door internationale or
ganen wordt georganiseerd? » 

L 'AURORE 

Dit Franse rechtse blad laat in
derdaad verstaan dat het bezoek 
van Tsjombe aan zonnekoning De 
Gaulle wel zou kunnen betekenen 
dat op niet al te lange termijn 
« les petits B Iges » zouden af
gelost worden in Kongo door een 
land dat « dezelfde taal als de on
ze spreekt )>. 

Wat hebben wij toch vei.n van 
de besten onzer broeders uitge
zonden om Kongo te gaan ver-
fransen. 

« En welk is de reactie van de 
Franse regering? Zij zegt niets. 
Niets, geen woord van dank vooi 
die Belgische soldaten die hun 
medeburgers en een vijft.gta. van 
de onze van de dood onttrokken 
hebben, geen woord van spijt 
verdriet ' of gramschap, omdat de 
Franse consul geslagen en, met 
de handen en voeten gebonden 
door de straten gesleurd werd. 

Tegenover zoveel bloedvergieten 
en haa t stelt de Franse regering 
koudweg het stilzwijgen van haai 
Ideeën en van haar « principes ». 
In het beste geval zal zij, maai 
later, medehelpen aan de lange 
en moeilijke reconstructie van een 
land dat het voordeel heeft « de
zelfde taal als de onze » te spre
ken. » 

Gaa t In op dte diepiere oorza
ken van de opstandige geest. Een 
totaal korrupt sisteem verklaart 
de grote aanhang van de opstan 
dige beweging. 

Terwijl onze technische hulp 
meer en meer lijkt aan het stor
ten van miljarden in de bodem
loze put van de regimeprofiteurs. 
Het lijkt allemaal fel op de Ame
rikaanse hulp aan het China van 
Tsjang-Kai-Sjek indertijd. 

« Sedert vier jaar bestaat Kon
go hoofdzakelijk, om niet te zeg
gen uitsluitend, op « matabisj », 
d.w.s. aalmoezen. West-Dultdland 
gaf voertuigen voor de postdien
sten, de Verenigde Staten mate

rieel voor het leger, Belg'ë helpt 
het budget van de centraie rege
ring min of meer in evenwicht te 
houden. 

üo.»; verscheidene handelsmaat
schappijen komen tussen in de 
financiering van politieke en ad
ministratieve aktivitelten. In E.i-
sabethstad is het hoofdzakelijk 
dank zij de Union Miniere dat de 
provinciale regering in 1963 haar 
ambtenaren heeft kunnen beta
len. Onlangs nog heeft de goever-
ne-dr een g.ft van 3 miljoen K F 
van de Union Miniere aan een 
plaatselijk hospitaal gekonfiskeerd 
om achterstallige wedden t e kun
nen uitbetalen. Toch zijn zelfs 
deze immense giften niet toerei
kend om het steeds groeiend aan
tal funktionarissen te betalen. 
Praktisch werden alleen de m de 
verschillende hoofdsteden wonen
de ambtenaren vrij regelmatig 
betaald. Maar de brousse-onder-
wijzer ziet al sedert maanden, 
soms zelfs sedert jaren, geen frank. 
Dat een dergelijke situatie het 
land rijp maakte voor een opstand 
is dan ook niet meer dan natuur
lijk. » a 

Ifiitzelfde blad ging nadenken 
over het probleem Zuid-Afrika dat 
zomaar niet met onze maatstaven 
kan gemeten worden maar veel 
schakering vraagt in de beoorde
ling. 

« Indien er een probleem niet 
zomaar in wit-zwart perspektief 
kan gezet worden is net wel dit 
van de apartheid in Zuid-Afrika. 
Doch met geen probleem gebeurt 
dit in zo hoge mate. 

Het verwijt, dat men Zuid-Afri
ka maken kan is, dat het principe 
van rassencngelijkheid tot basis 
van een hele politiek gesteld werd. 
Een wet ook zoals de « negentig 
dagenwet », die nu ingetrokken 
werd, is een negatie van alle demo-
kratisohe rechtspleging, even on
aanvaardbaar als strafwetten met 
terugwerkende kracht. » 

Inderdaad wij zouden best a's 
land zwijgen over die dingen. De 
Londense wetten en de zopas 
doorgetrokken repressiewet vallen 
onder die (( negatie van demokra-
tische rechtspleging. » Z'e bewi's 
hieronder. 

Pels? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W CLAYKENS-NEVEH 
Oudergemselaan 338 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon ; 48.37.01 

Alle inlichting op verzoek. 

derhouden door bladen als 
« Links » en « La Gauche » en 
door d^ leiders van de MPW. Het 
is niet langer mogelijk dat het 
Kongres wit zegt en dat anderen 
zwart zeggen. Ofwel is men in de 
parti j en men volgt in de aktie 
de lijn vastgesteld door het Kon-
gres. Ofwel verlaat men de par
tij . Dat ook zal het Kongres dui
delijk moeten zeggen. » 

Of de jacht op de « linkse » re
bellen is open. 

Diepescr.c>at 44 (tel iV 
;;-.rfr'' ANfWERPEI _ 
• ' A l l e kwalUeitsspe^göjDidv;}; 

^Spellen yóör jgroót eH .|y|éiri 

ALLES VOOR MODELBOUW 
— • — 

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego • Sioliet • Matador 
J u m b o • Airfix - Schi ldpad 

enz. enz. enz. 

DE NIEUWE GIDS 
Het c< rationeel » flaminganti-

sche blad anno 1945 van de wordt 
rijk-flaminganten, dat in de jaren 
van de repressie zo losdonderde 
tegen « kerels » als Pater Calle-
waert. Borms en andere <' war 
hoofden » die Vlaanderen zoveel 
schade hadden gebracht veroor
deelt nu zichzelf door in zijn ver
slag over de begrafenis van Pater 
Cal.ewaert het i' waarom » van 
hun veroordeling van indertijd toe 
te geven. 

« Pater Callewaert leidde een 
ongemeen actief leven, werkte 
vooral aan de religieuze en socia
le ontvoogding van zijn land en 
van de Vlaamse studerende jeugd 
en was gekend als een veelzijdig 
nublicist. Omwille v a n , zijn acti-
v'iteiten op allerlei Vlaams gebied, 
werd hij , na de jongste wereldoor
log, aangehouden en tot tien jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. Vrij
gelaten in 1949 verbleef hij sinds-
-li^Bf ^^ ViPt Mooster te Gent. » 

Le Peuple 
De Moniteur van het Belgische 

Socialisme, als steeds lette iijk n a ' 
gepraat door zijn Vlaamse verta
lingen Volksgazet en Vooruit, gaf 
een brandrede van Führer CoUard, 
die belooft dat er op het Kongres 
met de « rebellen » zal komaf ge
maakt worden. 

« Men zal afrekenen met alle 
dubbelzinnigheden die worden on-

I LINKS 
Doet nog plechtige verklaringen 

van trouw aan de part i j , maar 
dreigt in zijn slotwoord met een 
(( tegem-egering ». 

« Met de uitsluiting van Links 
en La Gauche wil men het recht 
op tendens, de democratie in de 
parti j afschaffen : spijts de tien
tallen verklaringen waarin dit 
recht op tendens, op het uitgeven 
van Links en La Gauche uitdruk
kelijk erkend werd; spijts de 
plechtige belofte van pgt. Collard 
dat, zolang hij partijvoorzitter 
bleef, er aan dit recht op tendens 
niet zou getornd worden. 

Het is vooral op de Vlaamse fe 
deraties dat het Bureau rekent 
om zijn slag thuis te halen. Het 
beroept zich op de « eenheid » te
gen de « soheurmakers ». Maar in 
feite wil het de scheuring om zelf 
de baas te blijven in de part i j , 
welke ook de verliezen mogen zijn. 
Het beroept zich op het socialis
me, maar in feite wil het breken 
met ons verleden, met ons pro
gramma, met de verzuchtingen 
van onze arbeidersklasse. 

Wij doen dan ook een plechtig 
beroep op alle Vlaamse partijge
noten om dit voorstel te bekam
pen en te verwerpen. Wat ons be
treft, wij zullen tot het uiterste 

strijden om de éénheid in de BSP 
te bewaren. Maar ndien hei Bu
reau zijn slag thuishaalt op 12 de
cember, dan blijft ons geen ande
re keuze dan, samen met onze 
Waalse en Brusselse kameraden, 
de strijd voor het socialisme ver
der te voeren in een nieuwe poli
tieke formatie. » 

Voor ons als Vlaams-nationalis
ten is er een zaak duide'ijk. Dit 
alles past in het schema van de 
voortgezette nnitaristische poli
tiek van BSP en CVP. Alle fede
ralisten moeten de woestijn wor
den ingejaagd. 

H E T S O C I A A L . V E R W E E R 

Keert zich fel tegen La Libre 
Belgique die zich verzet tegen wei^ 
kelijke sociale zekerheid voor de 
zelfstandigen. 

« Het is tijd dat de Belgen be
grijpen dat wij in het sociale tijd
perk leven en dat niets de uitbrei
ding ervan kan beletten. Echo's 
zoals die van « La Llbre Belgi
que » getuigen enkel van een ze
kere geestesgesteldheid, wij nopen 
dat niet al e lezers van dat blad 
door diezelfde geestesgesteldheid 
zijn aangetast En wij hopen voor
al dat de politieke partijen en 
vooral de Volksunie en de P W , 
die thans de gunst van de zelf
standigen schijnen te genieten, 
zullen begrijpen dat de zelfstan
digen er genoeg van hebben alB 
tweederangsburgers te worden be
handeld. » 

D E B O N D 

Dat sinds de federalizering van 
de Bond der Grote Gezinnen steed» 
degelijker wordt, vraagt zich af 
waarom onze Vlaamse kulluur-
spreiding nog steeds zo beperkt Is 
dat Frans - Vlaanderen nog steeds 
geen Vlaamse TV kan ontvangen. 
Wij worden anders sinds jaren 
« beliiled o van uit Rijsel. 

« Aan een film als « Kerkhof
blommen » zouden honderd-dui
zenden telekijkers in Noord-Frank
rijk ook veel genoegen beleefd 
hebtien. Velen voelen zich ver
bonden met Vlaanderen. Dat heb
ben we uit talrijke gesprekken met 
Frans - Vlamingen herhaalde ma-
len kunnen afleiden. Maar ze voe
len zich verloren. Buiten enkele 
zeer lofwaardige privé - initiatie
ven wordt er haas t niets voor hen 
gedaan Niemand in het Frans-
sprekend en -denkend gesloten 
clubje van het Belgisch ministerie 
van Buitenlandse Zaken zou ooit 
een ernstig initiatief hebben wil
len nemen om de taal en de cul
tuur van de meerderheid van de 
Belgen te verspreiden in het sso 
nauw verwante Frans - Vlaande
ren, waar zich elk Jaar nog dui
zenden Westvlamingen vestigen. 
Met minister Fayat is er gelukkig 
reeds een en ander aan het ver
anderen, en men zal de klok niet 
meer kunnen achterui t zetten. 
Maar een initiatief als het moge
lijk maken van het ontvangen 
van de Vlaamse televisieprogram
ma's in Noord - Frankri jk zou 
voor de verspreiding van onze cul
tuur oneindig veel meer doen, dan 
wat mensen met goede wil. maar 
zonder grote middelen, In een 
eeuw zouden kunnen bereiken Het 
is ongelooflijk, en toch waar. da t 
men In deze tijd van internatio
nale televisie de Nederlandse uit
zendingen van de Belgische tele
visie in Frans ^/laanderen niet 
kan ontvangen. » 

Ook hier zou ferleralisme in Bel
gië een hele stap vooruit zijn. 

Walter Luyten. 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land ! 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Paardenmarkt 2 0 Antwerpen 

Tel. (03) 32.04.77-32.02.10 

K I E S BECO : G O E D G E K O Z E N ! 
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A N T W E R P E N 

BERCHEM 
Bal 

Zaterdag 12 december 1964 te 
20 uur 30 in feestzaal « Eklen », 
Slat les t raat 155. 

Dansokes t Jan Daens. Inkom 
30 P 

BOBGEBHOUT 
Op maandag, 7 december te 20 

uur 30 : maandelijkse ledenver
gadering m de bovenzaal van ons 
lokaal « Nieuwe Carnot », Carnot-
s t raat 60, Antwerpen. Dr. Ballet 
sp eekt ons die avond over « ver
ruiming ». 

HEIST-BEEBZEL 
Zaterdag 5 december organi-

see: t de afdelmg een groot Sinter
klaasfeest voör de kinderen van 
leden en simpatisanten. Aanvang 
Om 5 uur m de zaal Kennedy te 
Beerzel. Inlichtmgen bij Frans 
van Dessel, Veldenstraat 1, Beer
zel. PUmen, goocheltoeren van 
prof. De Sobrie, wafelbak en ge
schenken waarborgen een pretti
ge namiddag voor onze kinderen. 

MECHELEN 
Hedenavond spreekt Karel Dil

len over Rommelpot, het moedige 
Vlaams - nationale weekblad, dat 
in 1949, na talloze Belgische pla
gerijen, ve'plicht was te verdwij
nen. 

Het woidt c^n mteressante 
avond, met tentoonstelling van 
oude Bommelpot-nummers en pro-
jektie van ka ikaturen. 

De organisatoren verwachten 
vele vrienden uit het Mechelse 
hedenavond m het Guldenhuis, 
aan de Veemarkt, om halfaegen 
Toegang kosteloos. 

MERKSEM 
Kerstfeest. 

Door de vrouwenafdeling wordt 
naarst ig gewerkt om het Kerst
feest voor de kinderen van onze 
Vü-leden tot een sukses te ma
ken. ES- wordt op geen moeite ge
zien om onze kleinen een paar 
aangename uurtjes , te laten slij
ten. 

De Inrichtsters dringen er op 
aan de insch ijvingsformulieren 
die aan de leden werden toege

zonden, tijdig (dit is voor 5 de
cember) in te sturen. Alleen' in
geschreven kinderen kunnen tot 
het Kerstfeest toegelaten worden. 

ZANDHOVEN 
Werftochten. 

Broechem : 6 dec. 
Schilde : 13 dec. 
Schilde : 20 dec. 
Rans t : 27 dec. 
Voor de werkers die mee wil

len ijveren om ons blad te 'verko
pen : verzamelen aan de desbe
treffende kerk om 9 uur 15. 

BRABANT 

HERENT 
Op zondag 20 december te 10 

uur wordt een grote volksvergade
ring gehouden m de zaal « Ouden 
Tijd », Stat ionsstraat 2, Herent. 

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

LEUVEN 
De vergadering in ons lokaal is 

een topper geworden. Zaal, gang 
en café waren overrompeld, geen 
plaatsje meer vrij. Na een inlei
dend woord door de voorzitter van 
de vergadering, bracht Mr Van 
der Eist, onze Algemene Voorzit
ter, een overzicht over de tien 
jaar VU-strijd die voorbijgegaan 
zijn niet ha rd werken en steeds 
stijgend sukses. 

Na een woord van dank voor de 
reeds geleverde inspanningen deed 
de Algemene Voorzitter een op
roep alles in het we^k te stellen 
om met de komende parlements
verkiezingen een geweldig VU-
sukses te boeken. 

De voorzitter dankte Mr. Van 
der Eist die, hoewel ziek, er toch 
aan gehouden had op deze avond 
te Leuven te komen spreken, 
waarna deze schitterend geslaag
de vergadering met een krachtige 
Vlaamse Leeuw besloten werd. 
Verkiezingsfonds aJrond. Leuven. 

Door de werkgroep Groot-Leu
ven werd reeds flink gewerkt om 
ons verkiezingsfonds te spijzen. 

Iedereen weet dat verkiezingen 
heel wat geldelijke inspanningen 
vragen 

Daarom doen wij ook hier een 
dringende oproep om ons te hel
pen. 

Aan 125.000 gezinnen moet in 
he t arrond. Leuven propaganda 
thuis bezorgd worden. Sto^'t uw 
bijdrage op postrekening 8.90 van 
ICredietbank Leuven met vermel
ding : rekening 707-10369 Volks
unie arrond. Leuven. 

Dank bij voorbaat voor de goe
de uitvoering. 

TIENEN 
Zoals vroeger reeds aangekon

digd, werd de laatste weken druk 
gewerkt aan de uitbouw van de 
VU in de blauwe burcht. Dank zij 
deze intensieve werking in 't bij
zonder door onze vrienden Jef en 
Ward werd op woensdag 25 no
vember de stichtingsvergadering 
gehouden met bestuu' sverkiezing. 
Wie de streek van Tienen kent 
weet welke inspanningen gele
verd werden om dat tot s tand te 
brengen. En wat meer is, onze 
vrienden beloven nog een nieuwe 
afdeling in het testgebied. 

Hartelijk proficiat! 

LIMBURG 

MAASEIK 
Vorige zaterdag had hier — in 

zaal « katolieke kring » — onder 
ruime belangstelling de verkiezing 
van een nieuw afdelingsbestuur 
plaats. 

De vijf voorgestelde kandidaten 
werden met handgeklap aan
vaard. 

Deze zijn : J. Bergers, Th. 
Schippers, M. Slootmaekers, M. 
Smits en Em. Theelen. 

De funkties zullen tijdens de 
eerstkomende bestuursvergadering 
verdeeld worden. Dan zal tevens 
een afgevaardigde voor de pro
vinciale Volksunleraad worden 
aangeduid. 

We hopen dat dit bestuur de 
afdelmg goed en op een verant
woorde wijze door de periode van 
de komende staatsverkiezingen zal 
leiden 

Veel sukses! 
Op deze bijeenkomst was te

vens dhr Degraeve aanwezig, die 
een langdurige uiteenzetting hield. 

antverpia meubelen 

EERSTE BIJEENKOMST VLAAMS 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

NATIONALE 

Op zondag 20 december 1964 wordt door de Studiedienst 
een eerste vergadering belegd voor de gemeentemandatarissen 
welke op Volksunielijsten en Vlaamse lijsten werden verkozen. 

De bijeenkomst vindt plaats te Mo tsel (waar de VU in het 
bestuur zal zetelen) in het lokaal « Bristol » vlak naast het 
gemeentehuis. Begin te 10 uur en eind? rond 13 uur, zodat 
de belanghebbenden gemakkelijk kunnen aanwezig zijn op 
het feestmaal, dat te 14 uur te Antwerpen in de zaal « Harmo
nie » plaats heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der 
Volksunie. 

Het woord wordt gevoerd door E. Slosse, Hoofd van de VU-
studiedienst, mr. H. Schiltz, gemeenteraadslid Antwerpen en 
d^. Jur. M. Babyion, gemeenteraadslid Roeselare. De oprich
ting van een vereniging van Vlaams - nationale gemeente
raadsleden zal worden voorgesteld. 

De verkozenen, welke geen persoonlijke uitnodiging zou
den ontvangen hebben, gelieven dit bericht als zodanig te 
beschouwen. 

PAS TOE 
St Gummarusstraat 28-30-32 

Telefoon : 32.94.77 

MOLENBEERSEL 
Bij gebrek aan Volksuniebladen 

hebben J a n Moors, Jean Steegen 
en Piet Van Venckenray van de 
kantonale propagandaploeg kern
achtige pamfletten uitgedeeld m 
deze verloren gelegen gemeente. 
De onverdeeld gunstige reakties 
wijzen erop dat onze mensen meer 
dan ooit rijp zijn voor de Vlaam
se idee en er beslist op deze weg 
dient voortgegaan. 

TONGEREN 
Zondag laatstleden vond hier in 

hotel « de Helm » een beperkte 
bijeenkomst plaats waar de mo
gelijkheden voor de komende par
lementsverkiezingen onder het ver
grootglas werden genomen. 

Vooral het voorstellen van de 
provincie aadslijst werd onder
zocht. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Zondag 6 december kolportage 

te Aaigem. Bijeenkomst lokaal 
« De Vriendschap », Kerkstraat , 
Aalst, te 8 uur 30, of aan de kerk 
van Aaigem te 9 uur 15. 

Iedereen oP postl 

LEDE 
Vorige zondag kwam de arron-

dissementele propagandaploeg in 
onze gemeente kolporteren. Schit
terend rezultaat : 378 verkochte 
bladen. Onze dank aan de wer
kers van de propagandaploeg! 

ZWIJNAARDE 
Op zaterdag 12 december 1964, 

om 19 uur 30 stipt, r icht onze af
deling haar jaarlijkse reuze-boe-
renkermis in. 

Wij nodigen alle VU-leden en 
sympatisanten uit op deze avond 
m ons Vlaaans Huis, Heirweg 
Noord 120. 

U kunt er smullen naar har te
lust van belegd boerenbrood met 
hoofdvlak of gekapt. 

Na het avondmaal is er een ge
zellig samenzijn, met de akkor-
deonvirtuoos Oktaaf Elegeer. 

Steunkaarten, als deelname m 
de onkosten zullen u aangeboden 
worden tegen 25 P. Men kan zich 
ook laten insch. ij ven in ons lo
kaal of op het sekretariaat, Hut> 
sepotstraat 78. 

Vlaamse Vrienden welke over 
geen vervoer beschikken, worden 
door ons toedoen gratis vervoerd. 

Dus allen naar deze boerenker-
mis; u komt, wij doen de rest. 

Vlaamse leute en plezier verze
kerd. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
VU bestaat 10 jaar. 

Leden en simpatisanen van de 
afd. Blankenberge worden op zat. 
5 dec. a.s. verwacht in het lokaal 
« Rubenshof », Weststr 89, Blan
kenberge van 20 uur 30 Een ge
zellig mossel-maal gevolgd door in
tiem dansfeest zal alle aanwezi
gen in de ban van de gloeiende 
vu-macht brengen. Men wordt 
verzocht in te schrijven p-a : le-
perstraat 7 of Westslraat 89, Blan-
fcenberge 

Bijdrage in de kosten : 10 P. 

DIKSMUIDE 

St. Niklaasbal. 
Zaterdag 5 deeember om 20 uuir 

30 vindt het 7de Vlaams St. Ni
klaasbal plaats in de nieuwe feest
zaal van het Vlaams huis. IJzer-
laan 83 Diksmuide Het gekende 

^ orkest « The Sea - Siders » speelt 
ten dans. Inkom 30 F. 

De prijzen voor de tombola ko
men regelmatig toe. Er zijn zoals 
elk Jaar 2 prachtige gouden rin
gen 

Prijzen worden nog steeds aan
vaard. 

Zitdag Dr Leo Wouters. 
De maandelijkse zitdag van Dr. 

Leo Wouters vindt plaats op 
maandag 7 december vanaf 18 ÜUT 
in het Vlaams huls, IJzerlaan 83, 
Diksmuide. 

I'll» lit 
ZOEKERTJ 

32-jarige bediende zoekt pas
send werk in uitgeversbedrijf of 
boek- en muziekhandel. Goed op 
de hoogte van de boeken- en gram-
mofoonplatenmarkt. Vlotte kennis 
van Frans, goede notities van En
gels en Duits. 

Acht Jaar administratieve erva
ring. Schrijven kantoor blad. 

Grootste Antwerpse fotozaak 
vraagt vriendelijke winkeljuf-
frouw. Dringend aanb. bij bem. 
zat. 16 uur, Gitschotellei 186, B a -
chem (Antw.). 

Rookt Volks'oniesigarenl 
Helpt ons steunfonds! 
Tijdens feesten, als geschenk, 

voor tombola steeds - Volksunie-
sigaren. 

Bestellingen tel. 09-51.80.74. 

Gehuwde vrouw 32 Jaar uit 
Aalst zoekt plaats als bediende, 
hulp in boekhouding, eventueel 
verkoopster. 

Ben ook bereid thuiswerk te 
verrichten (eender wat) . 

Schrijven kantoor blad. 

Vlaming in nood vraagt drin
gend plaats als bedlende-hulp
boekhouder, IS tevreden met m t 
nunumloon. 

Schrijven kantoor blad. 

Waard gevraagd voor Vlaams 
Huis in het Dendermondse. 

Bevragen J. Dekoker, Processie
s traat 77, Sint Gillis Dendermon-
de. 

OOK VOOR U E E N 
L E E U W E N S C H I L D 

Uit p r a c h t i g leeuwenschi ld 
word t u thuisbesteld door onze 
diensten indien u 325 F s to r t op 
postrej iening 1476.97 van de V.U. 
te Brussel. Sekre t a r i aa t : M. Le-
monnie r l aan 82. 

U kunt ook betalen als volgt : 
bij af levering 125 F -J- 2 m a a n 
delijkse s tor t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 " " • ^ « ' " 
vaardigd uit duurzame grondstof 
(Cera f ix ) . 
Belegd met bladgoud I 
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WERF NU 
ABONNEMENTEN 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN-STAD 

Na de werftocht op het Kiel : 
kolportage met luidspreker-auto in 
Antwerpen Centrum op zondag 6 
december. Samenkomst om 10 uur 
voormiddag aan café « Tyrol », 
Nationalestraat 22. 

De kolportage van 15 november 
op het Kiel slaagde prachtig. Niet
tegenstaande de regen waren wi] 
met negen propagandisten (70 
Volksunies op anderhalf uur!) . On
ze werftocht in de vierde wijk 
moet massaal worden. Ook de 
hulp van niet-kolportejirs is zeer 
welkom : om simpatizanten te no
teren en « als toeschouwers ». 
A'gemene Volksunie-vergadering. 

Antwerpen-Stad, Linkeroever en 
Polder. 

Donderdag 10 december om 20 
uur 15 in Vlaams Huls « Peter 
Benoit », Prankrijklei 8. 

Mr. H. Schiltz, voo zitter der 
VU-fractie m de Antwerpse ge
meenteraad, roept ons op voor de 
komende strijd. 

Mr. W. Beernink brengt een 
groet uit Noord-Nederland en 
«preekt over de politieke partijen 
aldaar in vergelijking met de toe-
etand in België. 

Simpatizanten zeer welkom. 

DESSEL 

De vu-doorbraak in onze ge
meente Is een vaststaand feit! 

Dit was het onderwe p van be
spreking op de buitengewone ver
gadering van 14 nov. 11. 

Op deze vergadering werd te
vens overgegaan tot een verdeling 
der taken m een voorlopig be-
stuursverband. 

Volgende herrai werden, na te 
zijn voorgedragen, verkszen : 

Voorzitter, de heer Muylaert 
Norbert. Sekretaris, de heer Van 
Dljck René. Organisatie, de heer 
Stijven Leo. Penningmeester, de 
heer Peeters Jozef. Propaganda, de 
heer Ruts Herman. 

Een bijzondere vermelding ver
dienen de hh. Muylaert en Peeters, 
belden noeste we"kers van he t 
eerste uur! 
Dankbaar zijn we gestemd jegens 

hen, die onze eerste kerngroep 
wisten uit te bouwen tot een 
hecht vu-bolwerk, alle kwaadwilli
ge laster en achterdocht ten spijt. 

Diepestraat 44 (tel : J2.44.J0) 
' ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

ALLES VOOR MODELBOUW 
—• — 

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego • Sioliet • Matador 
J u m b o • Airfix - Schi ldpad 

enz. enz. enz. 

Onze le'denwerking evenals cmze 
abonnementenslag, gaan onver
poosd verder! 

Verloren uithoek in ons stille 
Kempenland, is onze kerngroep 
Dessel de buffer tussen de twee 
grote centra Tuinhout en Moll 
Hij zal ook de d ijvende spil wor
den, met als inzet de gehele ont-
gmning van het kanton Aren
donk. 

De weerslag van dit geweldig 
stemmenoffensief zal zeker zijn 
vruchten afwerpen bij de komen
de parlementsverkiezingen. 

Zulks vraagt echter steun, voor
al geldelijke steun. Want behalve 
onze goede wil, werkkracht en wat 
zelf bijeen gehaalde penningen, 
zijn We de s t raa tarme promotors 
van de zaak, waar iedere ware 
Vlaming voor vectot. 

Daa om durven we het aan, on
ze bedelroep te laten weerklinken 
over geheel edelmoedig Vlaande
ren! 

Het minst armzalige onder de 
In omloop zijnde geldsttikken, is 
welkom! 

Stort uw frank op onze PR 
Volksunie E-37-14339 van de Bank 
van Brussel te Dessö. 

MECHELEN 

De reizende tentoonstelling over 
Rommelpot, met spreekbeurt en 
projektie van karikaturen, wordt 
ook te Mechelen georganizeerd 
door de v.z.w. « Were Di » in sa-
menwe king met het voordrach
tengenootschap ff Forum ». Als 
spreker treedt op de heer Karel 
Dillen, die reeds op vele Volks
unie-bijeenkomsten het woord 
voerde. Dit is een gelegenheid, 
die de Vlaamsgezinden uit het 
Mechelse niet mogen missen. De 
organizatoren verwachten u zon
der fout op zaterdagavond 5 de
cember om halfnegen in de feest
zaal « Guldenhuis » aan de Vee
mark t te Mechelen. 

Toegang kosteloos. Warm aan
bevolen. 

ToneeL 

Op 9 december gezamenlijk be
zoek aan het Mechels miniatuur-
teater. Voorstelling van « Het re
gent in mijn huls ». Kaar ten ver
krijgbaar in het lokaal « Opsln-
joorke » en bij de bestuursleden 
tegen de prijs van 45 F. 

Wij verwachten een entoesiaste 
opkomst voca: deze kulturele msu-
nifestatie. 

W I L B U K 

Bestuursvergadering. 
Op 26 november J.1. greep de 

tweede vergadering plaats van 
ons « verruimd » bestuur. Dit 
« politiek comité », zoals wij het 
voortaan zullen noemen, nam en
kele belangrijke beslissingen in 
verband met de partijwerking in 
onze gemeente. 

Hierna volgen enige der behan
delde punten. 
Hulpsekretariaten. 

Ten einde de gemeente beter en 
efficiënter te kunnen bewerken 
werden twee hulpsekretariaten 
opgericht. 

Dr. Gerard Sevens, wonende 
Sterrenlaan 40, neemt dienvol
gens het sekretariaat waar voor 
de wijken Elsdonk en Oosterveld, 
terwijl Hugo Verhelst, wonende 
Bouwkunststraat 44 het sekreta
r iaa t voor he t Valaar op zich 
neemt. 

Het algemeen sekretariaat»-
werk, benevens dat voor het cen
trum, blijft opgedragen a a n de 
afdelmgssekretaris André De Beul, 
wonende Cederlaan 18. 
Abonnementenaktie. 

Voo'zitter Ir. R. Van den Bos
sche, wonende Doornstraat 24, 
neemt de verantwoordelijkheid 
voor de abonnementenaktie op 
zich. Voor alle inlichtingen dien
aangaande zal men zich In de 
toekomst dan ook bij voorkeur 
tot hem jjersoonlijk wenden. 
Kolportages en propaganda. 

Voortaan zal iedere tweede en 
vierde maandag van elke maand 
's avonds met « De Volksunie » 
in een of andere wijk van onze 
gemeente worden gekolporteerd. 

Ook zullen regelmatig ten titel 
van propaganda oude nummers 
van « De Volksunie » als proef
nummer verspreid worden. 

Vü-bal. 
Voor einde febraari 1965 werd 

een groots VU-bal gepland. Nade
re inlichtingen volgen te gepasten 
tijde. 
Afdelingsblad. 

Het huidige afdelingsblad c Be-
wegingsleven », dat In principe 
toegezonden wordt a a n leden als
mede aan aboimenten op et De 
Volksunie », verandert van titel 
en heet van n u af « Scherp ». 
Om de maand zal er dan ook in 
he t vervoUg scherp met scherp 
geschoten worden. Qui potest ca-
pere, capiat. 
De Schelde. 

Ingevolge een overeenkomst af
gesloten met het beheer ra» de 
redaktieraad van « De Schelde », 
Vlaams nationaal maandblad 
voor 't Antwerpse, zal onze afde
ling voortaan één bladzijde van 
dit opkomend maandblad ter be
schikking krijgen. Op deze blad
zijde zal regelmatig verslag gege
ven worden van de gemeenteraads-
zittmgen. Ook ander plaatselijk 
nieuws in verband met onze wer
king zal erop verschijnen. 

Het ligt in de bedoeling dit 
maandblad bij al onze leden en 
simpatisanten te propageren Een 
jaarabonnement kost slechts vijf
tig Pr. Het kan besteld wo'"den 
bij onze afdelingssekretaris. 

Besloten werd « De Schelde » 
gratis te bezorgen aan al onze 
hoofdleden. 

Natuurlijk belet niets deze 
hoofdleden desondanks toch een 
abonnement te nemen, hetgeen 
voor de afdelingskas een grote 
Bteun zou uitmaken. 

BRABANT 

TIENEN 

Hoewel missdiien de moeilijkst 
te bewerken streek uit he t 
Vlaamse land werden hier reeds 
ruime tijd geleden de eerste 
grondslagen gevestigd voor de uit
bouw. Een paar jonge elementen 
die de laatste weken druk gewerkt 
hebben en vooral de talrijke huis
bezoeken van onze vriend Ward 
maken het mogelijk ook In de 
blauwe burcht een afdeling op te 
richten. Daar kijkt wel iedereen 
van op en onze vrienden van Tie
nen verdienen dan ook een bij
zondere vermelding. 

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

GENT 

Uitgebreide arrondissementele 
raiad. 

Vrijdag 11 december 1964 te 20 
uur 30, zaal Roeland, Korte Kruis
s t raa t 3, Gent. 

Agenda : 
Nabeschouwing gemeentelijke 

verkiezingen. 
Pmancieel programma. 
Aktuele toestand der afdelingen 

binnen het arrond. Gent-Eeklo. 
Propaganda. 
Slotwoord. 
Wij doen 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 a a n de Roeland Ge-
zien het succes van de vorige keer, 
verzekeren wij da t het ook deze 
maal de moeite waard wordt. 

Vermoedeli jk s lechts tot zijn 
penn ingmees t e r h e m gewezen 
heeft op de diepe leegte die de 
afde l ingskas van B e r l a a r ver 
toont na de gemeen te r aadsve r 
kiez ingen van 11 ok tober . Onze 
m e d e w e r k e r W a l t e r L a y t e n , 
k o p m a n van de lijst Volksbe
langen op 11 ok tobe r s taa t voor 
z w a r e p rob lemen . 

Omwi l l e van a l ler le i onrege l 
mat igheden vern ie t igde de Be
s tendige Deputa t i e de ve rk ie -

ZAL HIJ BLIJVEN LACHEN ? 
zingen te Be r l aa r ( a r r . Mechelen 
9.000 i n w o n e r s ) . 

De ui ts lag w a s er 4 zetels voor 
d e CVP, 4 voor een Ka to l i ek* 
lijst met l ibe ra le ins lag, t w e e 
voor de Vlaams-na t iona le Lijst 
d ie 981 s t emmen of 15,6 % 
b e h a a l d e . He t schee lde e c h t e r 
s l ech t s t w e e s t emmen of d i« 
zetel g ing n a a r de socia l i s ten . 

Het belooft een z w a r e ve r 
k iez ingss t r i jd te w o r d e n , w a n t 
d e t r a d i t i o n e l e par t i j en zn l len 
h u n z w a a r s t e ba t t e r i j en boven -
h a l e n . O n d a n k s ai h u n a a n p a p 
pen met de E S P op vele p laa t 
sen w a a r de V ü op de w i p za t , 
p i e v e l t d e CVP r eeds zee r 
sch i jnhe i l ig « r e d t de s c h o n e 
ziel van ' t kind » h o e w e l er a a n 
vanke l i jk p l a n n e n w a r e n ook in 
B e r l a a r om met de BSP s a m e n 
te gaan , zoals de Gazet van Ant
w e r p e n schreef . 

Vlamingen ui t a n d e r e s t r eken 
he lp t de afdel ing Be r l aa r in d e 
s t r i jd die zij o p n i e u w moe t 
voe ren . E lke f inanc ië le b i jdrage 
is we lkom op PCR 696861 van 
W a l t e r Luy ten , Legre l l e s t r aa t 
32, Be r l aa r . 

Ve rme lden op s t rookje c k ies -
fonds ». 

DENDEELEECW 

De eerste vergadering van he t 
hernieuwde afdelingsbestuur was 
gewijd aan de organisatie en de 
verdere uitbouw van de afdeling. 
De maand december is de meest 
geschikte maand voor leden- en 
abonnementenwerving. Daarom 
wo 'd t er van ieder bestuurslid 
verwacht dat hij vijf nieuwe le
den en drie nieuwe abonnenten 
maak t voor nieuwjaar. 

Einde december worden alle le
den uitgenodigd op een gezellige 
maalt i jd in het lokaal. Meer 
nieuws hieromtrent m ons vol
gend nummer. De mogelijkheid 
werd overwogen een bal in te 
r ichten begin toekomend jaar, 
waarschijnlijk in februari. 

Het belangrijkste pun t echter 
is de financiële mobUisatle met 
het oog op de aans taande verkie
zingen. Begin december wo''dt di t 
punt uitgewerkt onder de leiding 
van de arrondissementele propa
gandaleider. 

Het jaar goed sluiten is he t 
nieuwe jaar tevens goed inzetten. 
Daar (Mn a a n het werk nul 

OUDEN AABDE-BONSE 
I n het kader van de werkzaam

heden voor de volgende parle

mentsverkiezingen gaa t de kolpor-
tat ieaktie in het arrondissement 
Oudenaarde - Ronse verder. Op 
zondag 29-11-64 werd de gemeente 
Nederbrakel bewerkt; er werden 
hierbij een 180-tal nummers van 
de Volksunie verkocht. Dit brengt 
het totaal aan ta l verkochte n u m . 
mers sedert he t inzetten van de 
kolportatieslag op meer dan 600 
expL 

Gezien ed i te r de u i t g e s t r ^ t -
heid van ons arrondissement e a 
de eerder beperkte groep mede
werkers doen wij hierbij nogmaals 
een dringende oproep tot alle 
sympatisanten om volgende week 
zondag 6-12-64 de rangen van on
ze werfploeg te komen versterken. 
AJle Inlichtingen kunnen verkre
gen worden bij Smet Evnest, Geor
ges Lobertstr. 5, Leupegem - Ou
denaarde tel. 32751 (na 6 uur '• 
avonds). 

Zondag 6-12-64 vergadering In 
het k&aal a Pallieter », om 8 ir<ir 
30. 

GEBOORTE 

I n he t gezin Mare Steel - Anne 
Boute uit Assebroek werd op 11 
nov. 11. een zusje, Tinneke, gebo
ren. Onze hartelijke gelukwensen! 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 15 00 : De Pllnt-
Btones (58e afl.) — 18 25 : De t u m -
klas Japanse film voor de jeugd 
— 16 00 : San Bemo in Zünch 
Reportage van het VlIIe Festival 
van het Italiaanse lied in Zwitser
land — 18 25 : Sportuitslagen — 
18.30 : Klein, klein kleutertje. Sin
terklaas komt op bezoek 18 50 : 
Disneyland : 3de all. — 19.35 : 
Het Bavoyarken — 19 55 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 
2015 : Sportweekend — 20.45 : 
Winston Churchill 90 jaar. een 
vanétéprogrormna dat de BBC ale 
verjaardagdagsgeschenk aanbiedt 
aan de Britse staatsman n a v. zijn 
90e verjaardag — 22.15 : Het ge
beurde op 7 december 1941 : een 
fllmreportage over de Japanse aan
val op Pearl Harbour — 23 05 : 
TV-nieuwB 

MAANDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Internationaal Jeugdmagazme — 
19.25 : Tienerklanken — 19 55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : ' t fe maar een woord — 
21.05 : Pilmtribune. Eerste voor
stelling In ons land van de Tsjecho-
Blowaakse filra : Over iets anders 
— 22.35 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
18.45 : Teletaalles : Engels. 37e 
les : Walter and Connie and the 
old lady — 19.00 : Zandmannetje 
— 18.05 : Tijd voor ü . Quiz m.m.v. 
de Verenlgmg voor Beschaafde Om
gangstaal — 19.30 : De Pllntstones 
59e afl. : wie zoende Pred ? — 
10.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19 59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 - Pene
lope — 20 50 : Panorama — '21.35 : 
Vergeet niet te lezen — 22.05 : 
Oastprogramma De socialistische 
gedachte en actie — 22.35 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 18 00 : Jeugd-
televisie — 19.00 : Zandmannetje 
— 19 05 : Het gouden afgodsbeeld : 
De hinderlaag (9e afl.) — 19 30 : 
Te voet door Vlaanderen — 19 55 J 
De Weerman — 20.00 ; TV-nleuws 
— 20.25 ; Romeo en Julia : drama 
van WllUam Shakespeare — 22.35 : 
Zoeklicht — 22 55 : TV-nleuws. 

DONDERDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
De gordel van slangenieder : Alleen 
in de jungle. 3e afl. — 19.25 : Tie
nerklanken — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 20.25: 
Dokter Ben Casey. 8e afl. : Het 
vreemde hart — 21.15 : Portretten. 
Vandaag : de Franse wijsgeer 
Gabriel Marcel — 21.40 : Première-
Magazme — 22 30 : TV-nleuws. 

VRIJDAG 
18 45 : Teletaalles : Engels. 88e les : 
Walter writes a story — 19.00 : 
Zandmannetje — 19 05 : De kinde
ren van de Zoutkreek : Pluk de 
dagl (5e afl.) — 19.30 : Sportma-
gazlne — 19.55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuwB — 20.25 : Speel
film : Mijn nicht Rachel .drama 
van Henry Koster, met OUvla do 
HaviUand en Richard Burton — 
21.55 : TV-nieuws — 22.05 : Mett-
sen van onze tijd : Lenin. 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 17.15 ï 
TienerHanken — 17.45 : School
televisie — 18.55 : Zandmannetje 
— 19.00 : Religieus programma : 
I.uceat, rooms-katholieke uitzen
ding — 10.30 : De grote oorlog : 
€ Slaap rustig voort » zei Fisher... 
— 1© 55 : Hier spreekt men Nedei>-
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20 25 : Cup 
— 21.50 : Echo — 22 20 : Suspens. 
Rattenvergif — 23.15 : TV-nleuw». 
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A N T W E R P E N 

BURCHT 

Algemene ledenvergadering. 

I n aanwezigheid van de heren 
Goemans, Bolus en Geukens ver
welkomde de voorzitter de aan
wezigen. Hij dankte de leden en 
he t uit tredend bestuur voor de 
werking van de voorbije twee ja
ren, bekroond met de verkiezing 
van een gemeenteraadslid. 

De sekretaris vervolgde met het 
Bktiviteitsve'slag over deze twee 
jaren, waarin geen enkele Vlaam
se manifestatie of betoging kon 
p laa ts hebben zonder dat een af
vaardiging van onze afdeling aan
wezig was. Ook de uitbouw van 
de afdeling zelf kende een onge
kende vlucht : leden- en abonne
mentenaanta l werden meer dan 
verdubbeld. Vakverbond, Zieken
kas, Jeugdbeweging en Sociaal 
Dienstbetoon worden in hun wer
king gesteund en georganiseerd. 

De vergadermg bevestigde thans 
sijn vertrouwen in he t uittredend 
bestuur dat in zijn geheel terug 
werd vel kozen. Door he t groeiend 
ledenaantal ha<i de afdeling recht 
op één bestuursllid meer, zodat> 
nada t he t nieuwe bestuur onmid
dellijk daarop vergaderde, volgen
de funkties werden behouden : 

Voorzitter : Pons Uyttersprot. 
Sekretaris : Walther Verhulst. 

XAfgevaardigde VOOT he t a r o n -
dissement : Oktaaf Meyntjens. 

Plaatservangend afgevaardig
de : Edward Blockx. 

Propaganda en organisatie : 
Raymond Michiels. 

Wilfried Bijl. 
Door het bestuur werden nog 

twee raadsleden zonder stemrecht 
aangeduid : CSaessens Bugeen ea 
Lemmens Ward, 

Pons Uytersprot dankte de ver
gadering en feliciteede speciaal 
onze verkozene in de gemeente, 
r a a d : Edward Blockx. 

Dtricter Goemans, arrondisse
menteel voorzitter, sloot het offi
ciële gedeelte van deze vergade
r ing en zette de afdeling (figuur
lijk) m de bloemetjes. 

Vooral het respektabel aanta l 
abonnementen op ons weekblad 
en het aanta l klauwende leeu
wen-vlaggen op 11 juli bleken 
hem te imponneren. 

Tijdens de koffie-met-koek, die 
volgde, onderhield Ward Rolus 
de aanwezigen met anekdoten en 
taktische raadgevingen (vooral dit 
laats te werd sterk op prijs ge
steld). 

De aanwezige dames vonden in
tussen reeds de tijd om een plaat
selijke Vrouwenvereniging op te 
r ichten. 

Om hoe laat de vergadering 
werd geheven hoeft niet gepubli
ceerd te worden. 

BONHEIDEN 

Alle leden en abonnenten van 
Bonheiden - Rijmenan en wnstre-
ken worden opgeroepen voor de 
stichting van de Volksunieafdeling 

W E E K B L A D 
DE V O L K S U N I E 

Uitgave van de 
v.z.w. VOLKSUNIE 

R E D A K T I E : 
Mr P r . Van der Eist , 

Hoo fd redak t eu r . 
T. van Ove r s t r ae t en , 

Redak t i e sek re t a r i s . 
S. De Lie, Mr De Coninck, 
Wim. Jor i s sen , l ic . W. 
Luy ten , R. Mat theyssens , 

. W. Cobbaut , M. Babyion, 
E. Slosse, dr L. Woute r s , 
L. Die rcks . Leden . 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Ro ta typ , Sylv. Dnpuisl . , 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor niet 
on tvangen van b lad o p dit 
adces . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Half jaarl i jks : 130 F . 
Dr iemaande l i jks : 70 F . 
Abonnement bu i ten land : 

350 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 F . 
Alle s to r t ingen voor het 
b lad o p p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksunie - Brus . 1 

V e r a n t w . ui tg . Mr F . Van 
d e r Eist , Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

Bonhelden - Rijmenan die plaats 
vindt op woensdag 9 december te 
20 uur in Wienerlokaal Zum Sepll. 
Sprekers : Wim Jorissen en Wal
ter Luyten. Vertonen van kleur
film over Vlaamse manifestaties. 

KALMTHOUT 
Geschenkenbeurs « Sfeer 64 ». 

Deze geschenkenbeurs wordt in
gericht ter gelegenheid van Kerst
mis en Nieuwjaar en heeft tot 
doel ons toe te laten met dezelfde 
financiële middelen kunstvollere 
artikelen a a n te schaffen. 

Br is een keuze ui t meer dan 150 
verschillende Vlaamse en artistiek-
verantwoorde Kerst- en Nieuw
jaarskaar ten, grafische werken, 
keramiek, ceracast, fonoplaten, 
boeken, schilderijen, enz. 

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

O G S T - V U A A N D E R E N 

WETTEREN 

Kantonale verkiexingswerking. 

Na een voorbereidende werkver
gadering te Wetteren werd op za
terdag 21 november te Kalken 
overgegaan tot de samenstelling 
van een kantonaal verkiezings-
bestuur met he t doel te komen 
tot een zeer vlotte samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen 
en kernen van het kanton met 
he t oog op de verkiezingen. 

Op voorstel van gastheer Theo 
De Kegel we d onze vriend Jaak 
Lammens e e n p a r i tot vooiTatter 
gekozen. Het kantonaal sekreta-
r iaa t is gevestigd te Wetteren bi] 
Roger De Greef, Serskampstraat 
43. 

Kern Kalken heeft de organi
satie van de steunaktie op zich 
genomen. Steunkaar ten zuUen ver
kocht worden. Het eerste geld van 
de verkoop kwam trouwens reeds 
binnen. 

Voor sociaal dienstbetoon kan 
heel he t kanton voortaan op de 
twee volgende adressen terecht : 
Paul De Neve, Meersstraat 32, 

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

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 - p lez ier . 
Alle ' dagen , 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
niet d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's n a c h ' s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inge r i cb t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 te A n t w e r p e n 

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

Schoons te b i e rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten d a l men ia 
d e d r i e lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Her t jes . 

DORT T H I E R B R A U H O F III 
langs au tosne lweg A n t w e r p e n -
Aken, Tesscnder lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ru ime pa rkee rge l egenhe id 

Wetteren (tel. 79.20.39)" en Jaak 
Lammens, V. van Sandelaan 113, 
Wetteren (tel. 79.17.52). De eerste 
gevallen zijn reeds in behande
ling. 

De afdelingen Laarne, Schelle-
belle en Wetteren s taan in voor de 
propaganda met eerste kolportage 
te Zele op 13 december. 

Tevens werd een plan uitge
werkt om per afdeling alle lid-
maatschapskaar ten te vernieuwen 
voor Kerstmis. 

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

BRUGGE (ARR.) 

vu-damesafdeling steekt van wal! 
Dezer dagen ging de wens van 

veel oude getrouwen uit het Brug
se in vervulling ; de VU-damesaf d. 
werd gesticht en kondigt reeds 
haa r eerste publieke manifestatie 
aan nl. een gezellig kinderfeestje 
op zondag 13 december ajs. in het 
hotel « Hansa - Rubens », Filip. 
stockstr. 9, B r u ^ e , en dit vanaf 
14 uur 30. Mits inschrijving voor 
1 deé. a.s. in bovenvernoemd lo
kaal worden de kinderen tussen 4 
en 12 jaar speciaal bedacht. 

Voor de aanwezigen ouder dan 
4 jaar wordt de kleine bijdrage 
van 5 P g e v a a g d . 

De Brugse damesafdeling wordt 
geleid door Mevr. N. MoUet - Soe-
nen, voorzitster, en Mevr. B. Tuy-
aerts - Vertommen, secretaresse. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de 
initiatief-nemende Brugse dames op 
13 dec. a.s. een flinke riem onder 
het ha r t zullen krijgen. 

Avondfeest u Vlaamse Kring ». 
Wie van klassieke of moderne 

dansen houdt en alwie een gezellige 
avond in vertrouwde sfeer wil doca:-
brengen, is op zaterdag 12 dec. as. 
present op het avondfeest dat van
af 21 IL plaats heeft In de zaal 
« t e r Groene Poort», St. Michiels. 

Verkiexingsstrijd ingezet : 

Met een verhoogde akttviteit van 
de afdelingen en kernen en met de 
stichting van viw arr. werkgi'oepfen 
wordt voor het arr. Brugge de pre-
electorale periode ingeluid. 

De werkgroep voor financiën 
wordt voortgezeten door dhr L. 
Broes met dhr J. De Groote als 
secretajls ; de werkgroep voor or
ganisatie en propaganda wordt ge
leid door dhr M. Vandemoortel 
met dhr M. Goetals als sekretaris; 
de werkgroep voor sekretariaat 
wordt geleld door dhr E. Demonie 
met dhr G. Oamewal als sekreta^ 
r i s ; de werkgroep voor redaktie 
tenslotte wordt voorgezeten door 
dhr R. Declercq, terwijl dhr J 
Praipont hier sekretaris is Leiders 
en leden van deze werkgroepen ho
pen dat niemand hun oproepen on
beantwoord zal laten. 

Een biezonder druk bijgewoonde 
samenkomst op vrijdag 13 nov. 11. 
liet reeds uitschijnen dat het arr. 
Brugge z'n taak begrepen heeft en 
dat wie nu nog blijft «toezien» 
kans loopt om « k o u » te vatten. 

OOSTENDE-GISTEL 

St. Niklaasfeest van het AVV. 
Op 6 december a.s. organiseert 

het Algemeen Vlaams Vakverbond 
gewest Oostende-Gistel een St. Ni-
klaasfeestje voor de kinderen van 
de AW-leden. Vrienden en simpa-
tisanten van het A W mogen ins
gelijks dit kinderfeestje bijwonen. 
Wij vragen dat al de kinderen zou
den vergezeld worden 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, mogen 
alle giften aan een van onze be
stuursleden bezo'.gen, op volgende 
adressen : 

Vancoillie G , Prins Roselaan 
159, Stene. 

Van Houtte O., Schietbaanstraat 
17, Oostende. 

Lestaeghe J., Stuiverstraat 145, 
Stene. 

Bultynck J., Abdijstraat 61, Gis
tel. 

Giften voor de tombola worden 
aanvaard op volgende adressen : 
« Vlaams Huis », I jzerlaan 83, 
Diksmuide; Ir. A. de Ganck, Wij-
nendalestraat . Beerst. 

BOESELABE-TIEIiT 

Qm 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 : 
n Aldila. Toegang : 40 P. 

Kaar ten bij Herman Verslijpe 
(Tielt), Germaan Vromman (Win-
gene). Geert Deman (Pittem) 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 P. 
Tombola, gezelschapsdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren. 

27 febiuari : 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 Rutga : 
speelt ten dans. 

Kolportages. 
Sedert de gemeenteverkiezingen 

werken onze kolportageploegen op 
volle toeren. 

De ploeg van Roeselare k a n ie
dere zondag rekenen op ongeveer 
10 m a n en de gemeenten Dadize-
le. Moorslede, Hooglede werden 
bewerkt. Zondag s tar t ten ook de 
ploegen Izegem «n Meulebeke te 
Oost-Rozebeke en Wakken. Hard 
doorwe'ken, jongens. Dif vooral 
voor de ploeg Meulebeke. Plinke 
resultaten worden enkel bereikt 
dOKM" volle inzet, minder docw pra
ten. 

e december : arrondissementele 
kolportage te Tielt. 

Er mee rekening houden, da t 
de gratisbedeling van brosjures 
aan de met-kopers ongeveer 1 op 
3 huizen bedraagt 

Abonnementenwerving. 

Nu de Volksunie in Roeselare-
Tielt bewezen heeft levenskrachtig 
te zijn, moeten we er alles op zet
ten om tegen nieuwjaar m het ar
rondissement nog 300 nieuwe abon
nementen te maken. De werving 
zal gebeuren 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 Depora-ter te 

overhandigen, die de brieven 
stuurt . 

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

KADERNAMIDDAG ARRONDISSEMENT ROESELARE TTELT 
OP ZATERDAG 5 DECEMBER 

Als inzet van de parlementaire verkiezingskampagne KOud' 
het arr. Roeselare - Tielt een uiiersi 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.) 

S p e k e r s : Toon Desimpelaere (inleiding en verwelkoming). 
Mik Babyion : « Tussen gemeente- en parlementsverkie

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

P. Van der Eist, algemeen voorzitter : « De Vollksunle 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 : ledeie afdeling en kern brengt bij monde van 
zijn sekretaris verslag uit over de voorbije jaarwesking. (Na
dien schriftelijk overhandigen aan arr, sekretaris.) 

Bespreking van : nieuwe leden- en abonnementenslag 
Verdere uitbouw van kernen en afdelingen. Uitt^ave arr, blad 
« Kijk Nieuw ». Pinantiele toestand afdelingen en arrondisse
ment . 

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

Iedereen wordt stellig verwacbt, en op de kadervergadering 
en op be t feest. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant> 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijkiei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

((DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel, 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
üitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

Bandopnemers.. 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23, Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS D e u m e Z. 
Van Havrelel 70 I 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruidtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderings
herstellingswerken 
SEGERS Adrtaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37.43 81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL RESTAURANT 

Bezoek bet Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
o DE KROON » 

O.LV.-Lombeek (054)32381 

o Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
eiisabethl 105 T 632 70 

Vlaams Huls Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

VoL Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bil meester unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11 Oudergera 
T 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V D. 



16 Ok tfOki^UNife 

SCHELDE-RIJNVERBINDING IN DE KAMER 

Door Mr. V a n der EIs^ 

fraktievoorzitter van de Volksunie. 

I N de Kamer heb ik vori
ge dinsdag namens de Volksunie het 
woord gevoerd in het debat over het 
verdrag van 13 mei 1963 tussen Bel
gië en Nederland gesloten ter oplos
sing van het oude, maar zeer aktuele 
probleem van de Schelde-Rijnver-
binding. 

D IT verdrag betekent een 
historisch moment in de betrekkin
gen tussen de twee nabuurlanden : 
het stelt een einde aan een zeer om
streden probleem dat een eeuw lang 
een hinderpaal geweest is op de weg 
njijir gen goede verstandhouding en 
nauwe samenwerking. 

Er dient hier aan herinnerd te 
worden hoezeer de betrekkingen 
tussen België en Nederland lange tijd 
veel te wensen overlieten, wat voor 
Vlaanderen uiterst nadelig geweest is 
omdat o.m. de kulturele opgang van 
het Vlaamse volk grotelijks zou ge
holpen geweest zijn door een betere 
verstandhouding en nauwere samen
werking tussen de twee landen. 

H ET is de Belgische Staat 
die hiervoor de verantwoordelijkheid 
draagt, door de annexionistische po
litiek die door de Belgische regering 
tijdens en na de eerste wereldoorlog 
gevoerd geweest is ten overstaan van 
Nederland : de pogingen om Zeeuws-
Vlaanderen en Nederlands Limburg 
bij België te annexeren. Het is begrij
pelijk dat dergelijke politiek het 

grootste wantrouwen in Nederland 
moest wekken. 

De Vlamingen hebben hieraan geen 
deel gehad, zij hebben deze politiek 
nooit gesteund, doch hun invloed op 
de Belgische buitenlandse politiek 
was toen zeer gering. 

O OK het geheim militair 
akkoord tussen België en Frankrijk 
is een grote hinderpaal geweest om 
met Nederland tot een goede samen
werking te komen. 

Nederland, dat zeer gehecht was 
aan zijn neutraliteit, stond terecht 
zeer wantrouwend ten overstaan van 
dit a^kkpord en de afhankelijkheid 
van België ten overstaan van Frank
rijk. 

Er moet aan herinnerd worden dat 
ook dit geheim militair akkoord door 
de Vlaamse openbare mening steeds 
bestreden geweest is. Het is onder 
druk van de Vlamingen dat het uit
eindelijk opgezegd werd. 

D AARDOOR was de weg ge
ëffend voor een toenadering tussen 
België en Nederland, die in de laatste 
jaren voor de oorlog een feit gewor
den was. 

De weg lag open voor een regeling 
van alle nog hangende geschillen 
tussen de twee landen. De oorlog 
keeft dit verhinderd, doch nog t i j 
dens de oorlog werd de grondslag 
gelegd voor de nauwe samenwerking 
die in Beneluxverband tot stand 
kwam na de oorlog. 

We kunnen slechts betreuren dat 

het toch nog twintig jaar geduurd 
heeft vooraleer het verdrag over de 
Schelde-Rijnverbinding werkelijkheid 
werd; dit dient toegeschreven aan 
het halstarrig vasthouden van Bel
gische zijde aan de oude opvating 
van een Moerdijkkanaal. 

Dit Moerdijkkanaal is thans volle
dig opgegeven en het nieuwe kanaal, 
voorzien in het huidig verdrag, stemt 
in grote lijnen overeen met het voor
stel dat reeds in 1928 door Ir Van Ko
nijnenburg verdedigd werd : een 
vaarweg langs de tussenwateren. 

Het is mijn overtuiging dat de Bel
gische politiek in het verleden niet 
gelukkig geweest is, doch ik verheug 
er me over dat thans een overeen
komst tot stand gekomen is die Ant
werpen volledig bevredigt. 

H 

E j m^ R dipnt even stilgestaan te, 
worden* bij de bezwaren die van 
Gentse zijde naar voren gebracht 
zijn. Deze bezwaren gelden niet de 
oplossing die voor Antwerpen gevon
den werd, doch de toekomstmogelijk
heden van de Gentse haven. 

Men kan van mening verschillen of 
de vrees van de Gentenaars al of niet 
gegrond is. Naar alle waarschijnlijk
heid is deze vrees ongegrond. 

Alleszins kan er geen spraak van 
zijn, het verdrag terug op losse 
schroeven te zetten en nieuwe on
derhandelingen te beginnen. Dit hoeft 
ook niet. 

De Belgische regering heeft, vol
gens de bepalingen van het verdrag, 
nog de mogelijkheid Gent bevrediging 
te schenken. 

Waar de regering bereid blijkt toe 
te geven aan de Waalse chantage te
gen het verdrag en eens te meer aan 
de Walen beloften te doen, waaruit 
grote uitgaven zullen voortvloeien, 
achten wij het redelijk dat, de rege
ring dan ook aan Gent voldoening 
zou schenken. 

ET verzet van de Walen, 
vooral dan van Luik, tegen het ver
drag IS een uiting van anti-Vlaamse 
gevoelens. 

We herinneren in dit verband aan 
de schriftelijke overeenkomst die in 
1955 ondertekend werd door een aan
tal Antwerpse en Luikse vooraan
staande personaliteiten, waarbij de 
Luikenaars hun steun beloofden aan 
Antwerpen voor het bekomen van een 
goede Schelde-Rijnverbinding in ruil 
voor de instemming en de steun van 
Antwerpen voor een afzonderlijke op
lossing van het probleem van de stop 
van Ternaaien. De Luikenaars be
kwamen voldoening, doch zij hielden 
hun woord niet. Ondertekenaars van 
de overeenkomst namen de leiding 
van de kampagne die tegen het 
Schelde-Rijnverdrag op touw gezet 
werd. 

Dit is een schande, des te meer 
daar de Waalse argumenten o/er de 
zoetwaterlevering drogredenen zijn. 
Dit werd reeds in de kommissie door 
de minister duidelijk aangetoond. 
Zonder enig resultaat. 

Een te meer zal de regering toege
ven aan Waalse chantage en zal de 
goedkeuring van de Walen moeten 
gekocht worden met de toezegging 
van belangrijke openbare werken in 
Wallonië. 

/ i AN het einde van mijn 
tussenkomst heb ik er op gewezen, 
dat de inhoud van het verdrag en de 
bedongen voorwaarden wel niet bo
ven alle kritiek staan, doch dat de 
aangelegenheid voor Antwerpen zo 
belangrijk is en tevens zo dringend 
— want de uitvoering der werken zal 
nog minstens tien jaar in beslag ne
men — dat het verdrag zonder meer 
moet goedgekeurd worden, wat de 
gekozenen van de Volksunie dan ook 
met vreugde doen. 

VA/ERE Dl rfcht f n ; 

MECHELEN : 

ANTWERPEN 

GENT: 

R O M M E L P O T A V O N D 
op zaterdag 5 december 20u30, 
Guldenhuis, Veemarkt 5. 
Spreker : K. DILLEN. 

W A R D H E R M A N S 
spreekt over zijn boeken. 
Vrijdag 11 december te 20u30. 
Benedenzaal Thierbrauhof, Groenplaats. 
Teveng tentoonstelling van Zuidafri-
kaanse en nonkonformistische boeken. 

Inlichtingen : Van Boghout, Jordaenskaai S, 
Antwerpen. — Tel. ; 03/SS.S1.53. 

B A N N E L I N Q E N = A V O N D 
met als sprekers volksvertegenwoordiger 

Dr. VAN LEEMPUTTEN 
en KAREL. DILLEN. 
Op 18 december te 20u30 in de Zaal 
Roeland, Korte Kruisstraat. 

Inlichtingen : P. Van Caeneghem, Mar
telaarslaan 76, Gent. — Tel. ; 09/22.59.52. 

I 

'̂ .T GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN I 

• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS, 

• UW MEUBELEN 

•üdpleeg ons, U zult er baat bij vinden, 

tarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORTOAECK & CO. P.V.B.A 

Jan Van Rijswijckiaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 620 
Belieer : Van der Paal - Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Vos. 

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

Wendt ü in vertrouwen tot : 

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

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

U speciale voorwaarden 


