
Alois GOYVAERTS 
Zandstraat 272 

2758 HAASDONK 

Losse nummert 6 fr Weekblad - 16 oktober 1965 - nr 43 11' jaargang 

BLAD V A N DE V L A A M S N A T I O N A L E PARTIJ 
BEHEER : Maur. lEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1 TEl. 11 82 16 VERKRIJGBAAR BU ALLE DAGBLADVERKOPERS 

ONWETTIGE 
BENOEMING 

BARON VAN DEN BOSCH 
6AAT NAAR ENGELAND 

Zelfs het allerkleinste pleziertje wordt de Vlamingen 
niet gegund! Normaal hadden wij de benoeming van 
baron van den Bosch tot ambassadeur bij het hof van 
Hare Majesteit de Britse Queen met een dankbare zucht 
van opluchting moeten begroeten. De geborneerde, anti-
Vlaamse baron zat namelijk sinds jaar en dag vastge
roest in dé sleutelpositie op het ministerie van Buiten
landse Zaken : het sekretariaat-generaal. Het Departe
ment van Buitenlandse Zaken en de « carrière ^ (zoals 
men de diplomatieke loopbaan in het politiek jargon 
noemt) zijn steeds een gesloten jachtterrein geweest, 
voorbehouden aan een stel fransdolle nobiljons die zich 
met hand en tand verweerden tegen iedere Vlaamse 
« indringing ». Op geen enkel ander gebied is het gebrek 
aan taaie ven wicht zo schromelijk in het nadeel van de 
Vlamingen dan juist in de « carrière ». Sinds jaren be
hoort het bereiken van een rechtvaardig evenwicht op 
Buitenlandse Zaken dan ook tot de dringendste eisen 
van de Vlaamse bewegmg. Aan deze eis werd uiterst 
langzaam en schoorvoetend gevolg gegeven : de zgn. 
wet Fayat - de extra-aanwerving van Vlaamse diplo
maten — IS slechts een zeer bescheiden stap in de goede 
richting en men legt hem dan nog ontelbare hinder
palen op de weg. 

Baron van den Bosch was sinds 1959 als sekietaus ge
neraal de grote baas van de anti-Vlaamse « maffia » op 
Buitenlandse Zaken Zolang hij vanuit deze invloedrijke 
positie de algemene gang van zaken op het departefnent 
kon beïnvloeden en bepalen, was iedere poging tot 
Vlaams rechtsherstel praktisch van meet af aan ver
oordeeld om te mislukken. 
Vooraleer de baron sekietaris-gcneraal was, had de «car
rière» hem naar verschillende buitenlandse diplomatieke 
posten geleid. Hij vertegenwoordigde er zijn land in 
zuivere stijl Ancien Régime, met een bewonderenswaar
dig vermogen om zich — binnen het enge harnas van 
een konservatieve visie a la Libre Belgique en gewapend 
met de ongenaakbaarheid van een Britse aristokratische 
snob — af te sluiten van de onaangename realiteiten. 
De onaangename realiteiten waren bijvoorbeeld de 
Egyptische revolutie die hij te Kaïro meemaakte en de 
eerste schermutselingen in Kongo toen hij te Leopold-
stad verbleef. Deze gebeurtenissen hebben hem gestijfd 
in de overtuiging, dat men « de inlander » aan de korte 
lijn moet houden. In België beschouwt hij de Vlamin
gen als « inlanders » en op zijn departement (waar hij 
als sekretaris generaal zowat onze permanente minister 
van Buitenlandse Zaken was) hield hij hen dan ook aan 
de kortst mogelijke lijn. 
Zijn verhuis naar de Londense ambassade zou dan ook 
normalerwijze geen andere dan dankbare kommentaren 
in Vlaanderen mogen uitlokken 
Maar op het stuk van de taal verhoudingen gaat er in 
België niets « normalerwijze » en de verdwijning van 
de baron is een zoveelste reden tot ergernis geworden 
en wel om tweeërlei redenen 
Daar is vooreerst het feit dat de benoeming van de ba
ron tot ambassadeur onwettelijk is. De wet bepaalt dat 

(lees verder onderaan blz. 3) 

/Kr^ 

ZO was het toevallig ook nog eens een heer. verle
den zondag namelijk te hiokke, op de foto hier
boven maken een aantal rijkswachters zich gereed 
om een jongedame vakkundig af te tuigen, de 
foto hieronder geeft de tweede faze van dit hof
felijk intermezzo, het slachtoffer: de dochter vcm 
vdi,-senator roosens. 
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IN DE MODDER 

Geachte Redaktie, 
Men heeft het leger ingezet 

om de landbouwers te helpen. 
Dat men het leger, dat toch 
leeft en bestaat met onze cen
ten, nu eens in^et om dijken te 
verstevigen en -waterlopen te 
reinigen bijzonder in de West
hoek. Dan zal de openbare 
opinie kunnen denken dat al 
onze centen niet nodeloos wor
den uitgegeven. Of \ inden ze 
het te vies om eens in de modder 
te ploeteren ? 

Wel, laat het hen gezegd 
wezen : indien ze zich er te 
goed voor achten laat ons, de 
pendelaars, dan die werken 
uitvoeren. Ik ploeter liever in 
Vlaamse modder dan in die van 
Wallonië, zodat ik 's avonds ge
zellig thuis bij vrouw en kin
deren kan uitrusten, in plaats 
•\an op een schamele kamer, 
zonder liefde en gezelligheid. 

M.G. - St Michiels. 

Iing /.(I geboycot worden - hier
onder \ermelden, zodat J.F., en 
cxentuele andere belangstellen
den, ons kunnen schrijven. 

Het IS ten andere om dezelfde 
reden dat het A.V.V. geen om
slagen met hoofding gebruikt. 
Het Vlaams sindikaat is in het 
sorteercentrum weliswaar ver
uit het sterkste sindikaat, maar 
er blij\en er toch nog wel ande
ren o\er die al doen wat zij 
kunnen om ons tegen te werken. 
Het staat o.a. vast dat er \an 
onze vakbladen « Recht en 
Plicht » velen niet ter bestem
ming komen. 

Als de minister van het Open
baar Ambt de bestaande wetten 
en reglementen straffeloos mag 
negeren door de sindikale ver
kiezingen sinds meer dan drie 
jaar op te schorten, waarom zou 
een kleine beambte er dan op 
7ien de reglementen met de 
voeten te treden, als daardoor 
de tegenstander kan benadeeld 
worden ? 

LAPORTE VICTOR, 
Vooruitgangstraat 191, 

Brussel 1. 

A.V.V. EYALENKO 

Waarde Redaktie, 
Wij lazen in uw nummer van 

2 oktober het schrijven van J.F. 
Maaseik. Weliswaar is ons se-
kretariaat overlast door werk, 
maar toch zijn wij zeker nooit 
een schrijven te hebben ont
vangen van iemand met de ini
tialen .f.F. uit Maaseik. Ander
zijds willen wij niet beweren, 
dat J.F. niet zou hebben geschre
ven. 

liet briefgeheim is in België 
grondwettelijk gewaarborgd, 
maar alhoewel wij het niet kun
nen bewijzen, (zoniet hadden wij 
reeds klacht ingediend), toch 
vermoeden wij sterk dat onze 
hnefwisseling wordt geboycot. 
Het is daarom dat het centraal 
A.V.V.-sekretariaat sinds lang 
aan zijn afgevaardigden de raad 
gaf, hun briefwisseling op het 
persoonlijk adres van onze se-
kretaris, adres dat wij - onder 
risiko dat ook deze briefwisse-

Geachte Redaktie, 
Indien het waar is dat Eva-

lenko, direkteur van het Kolen-
direktorium, een zijner bedien
den aan de deur gezet heeft om
dat deze zijn wagen niet wilde 
schoonmaken, dan gaat het hier 
om een geval van schromelijk 
machtsmisbruik. 
Dit heerschap, dat reeds de aan
dacht op zich gevestigd heeft 
door de enorme wedde die hem 
door de Staat toegekend werd, 
zou beter dan welke staatsamb
tenaar ook moeten weten wat 
hem te doen staat : hard werken 
en zich als een sociale minzame 
werkgever doen kennen. 

In de plaats daarvan lokt deze 
heer schandalen uit door zijn 
ondergeschikten te behandelen 
als lijfeigenen, diski-editeert 
zichzelf, zijn diensten en de 
staatsinstellingen. 

Machtsmisbruik is het ergste 
waaraan een met het staatsge-

WENTELPOORTEN 
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) • 
L. VANDEVELDE, 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE > 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, < Papenhoek ». Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel, (02) 11.82.16 

rag beklede persoon zich kan 
schuldig maken. De daad die 
deze direkteur gesteld heeft, is 
de hoogste vorm van machtsmis
bruik en kan dan ook slechts op 
éen wijze beteugeld worden, nl. 
door de schorsing uit zijn funk-
tie. 

C.K. - Vilvoorde. 

VAN STEENKISTE 

Xa bespreking van het optre
den \an de heer X'ossen in zijn 
onderzoek tegen de heer E. Van 
Steenkiste, gepaard met huis
zoekingen \erricht in de zetel 
van het Verbond \an Vlaams 
Overheidspersoneel, heeft de 
Centrale Raad van het Verbond 
van Vlaamse Academici, te 
Hasselt vergaderd op 2 oktober 
1965 de hiernavolgende waar
schuwing opgesteld : 

Een deel van het ambtenaren
korps - bevoegd om in Vlaande
ren de rechterlijke macht te 
V ertegenwoordigen - gedraagt 
zich als een \olksvijandig ge
richte kaste. 

Zowel in zijn gedragingen bij 
de uitoefening van het ambt, 
als in zijn verhoudingen met de 
omslaande gemeenschap, geeft 
het voort blijk van uitdagende 
aanstellerigheid, taktloos optre
den en politiek geïnspireerde 
partijdigheid. 

Het verhond der Vlaamse Aca
demici vestigt aller aandacht op 
de groeiende ergernis in Vlaan
deren verwekt door de wijze 
van optreden eigen aan de be
oogde magistraten ; het doet een 
beroep op het staatsgezag opdat 
het de derde macht zou aan
sporen de normen van maat en 
toebedelende rechtvaardigheid 
te leren eerbiedigen. Noch in 
een unitaire noch in een fede
rale staat kan het hierbij ge
laakte justitie-beleid worden ge
duld. Het grondwettelijk gevrij
waard recht van vereniging 
wordt hier op een uitdagende 
wijze bekneld. 

V.V.A. 

ENGELS 
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Telefoon : 11.00.33. 
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• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelt-
correspondentie. 

• 
Dag- en avondlessen. 

De ichool waar Vlamingen 
zich thuia roeien. 

• 
Beter en voordeliger. 

Geachte Redaktie, 
De Walen, op enkele uit/onde

ringen na, weigeren Nederlands 
te leren ; bij hen is het lager on
derwijs volledig Frans, zoals 
het pa-^t. Hier mogen de ver-
franser \an 't derde studiejaar, 
zelfs vroeger, met Frans onder
wijs beginnen, zodat onze 
Vlaamse kinderen noch hun 
moedertaal, noch het Frans be
hoorlijk leren. 

Als tweede taal leren de 
Walen Engels ; waarom doen 
we 't zelfde met, dan kunnen 
we met hen de zaken in 't Engels 
legelen ? Engels of Duits wordt 
in Europa veel meer gesproken 
dan F"rans en daar het zuster-
talen zijn van het Nederlands, 
zijn ze voor ons veel gemakke
lijker om aanleren. Met Engels 
komt men echt de wereld rond : 
de internationale handel, de 
wetenschappen, de lucht- en 
zeevaart gebruiken bijna uit
sluitend Engels ; daar tegenover 
heeft het Frans weinig waarde. 

D.L. - Erps-Kwerps. 

SYNDIKALISTISCH BEDROG 

Waarde Redaktie, 

Tijdens een feestzitting van 
de C.C.O.D. - afdeling Antwer
pen, verklaarde haar voorzitter 
de h. Frans De Vos, dat de sterk
te van de Antwerpse C.C.O.D.-
afdeling te danken was aan de 
solidariteit onder haar talrijke 
leden. Wat die solidariteit be
treft, wil ik de h. De Vos vol
gende vragen stellen : 
1) Waarom namen 95 % van de 
aangesloten leden deel aan de 
finanQie-betoging. te Brussel ew 
dit tégen de uitdrukkelijke wil 
van de C.C.O.D. ? 
2) Waarom verlaten zoveel leden 
de rangen van de C.C.O.D. en 
worden er nog zovelen verplicht 
hun bijdrage te betalen, wegens 
morele en andere druk van hun 

oversten (doeane !) ? 
3) Als de eendracht zo beteke
nisvol is, waarom boycot de 
(;.C.O.D. de syndikale verkie
zingen ? 

Graag zouden met mij vele 
kollega's het antwoord t p deze 
vragen willen kennen vanwege 
het Christelijk Syndikaat der 
Openbare Diensten. 

J.B. - Merksem. 

HUN OFFENSIEF 

Waarde Redaktie, 

Dat er ontegensprekelijk een 
frankofoon offensief aan de 
gang is, is niet meer te weer
leggen. Het schandaal van de 
bezetting van de IJzertoren, de 
rede van de burgemeester van 
Luik tegen het Vlaams « impe
rialisme », de eis voor terug
keer van de Voer naar Luik, het 
aanhoudend saboteren van de 
taalwetten, dit alles aangemoe
digd door een totaal gebrek aan 
reaktie vanwege de Vlamingen 
uit de traditionele partijen. 

Dat C.V.P. en P.V.V. hun kon-
gres in de vurige stad Luik zul
len houden, is veelbetekenend 
voor de prioriteit aan de Walen 
die nu zowat als dogma geldt 
in het unionistisch kader van 
Harmei. 

De ongehoorde lef van de 
franskiljons in Vlaanderen baart 
dan ook geen verwondering. 

Van Vlaams « imperialisme •> 
is niets te bespeuren. En dat is 
eigenlijk wel een leemte ! Juist 
dat gebrek is er oorzaak van 
dat Vlaminghaters van alle slag 
zich zo mateloos aanmatigend 
aanstellen. Deze 1830-kaste speelt 
ons argumenten in de hand die 
niet mogen onbenut blijven. 

De V.U. draagt een onmete
lijke verantwoordelijkheid te
genover het Vlaamse volk. Naar 
de V.U. gaan de verwachtingen 
van ontelbare Vlamingen. Spek-
takulair optreden zoals in de 
franstalige scholen van de Voer 
moet dagelijkse kost worden. 

H.B. - Erembodegem. 

Ik 
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ZO was het 

toevallig.. 

Ja, zo was het toevallig weer eens 
een keer, verleden zondag te Knokke : 
een Vlaamse protest-manifestatie die 
ordelijk en kalm verliep totdat ergens 
de zenuwen van een rijkswachtofficier 
afknapten, waarna een fikse rel naar 
klassiek patroon ontstond. Gewoonte 
is een tweede natuur en de gewoonte 
wil, dat een betogend flamingant een 
uitstekend sparring-partner is voor op
gewonden rijkswachters. 

Het was allemaal nogal kalrapjes-aan 
begonnen nochtans. Uit heel Vlaande
ren, maar vooral van de kuststreek 
zelf, waren er een duizendtal betogers 
gekomen om een einde te stellen aan 
de provokatie die sinds een tweetal 
weken in en aan de kerk der Domini-
kanen georganiseerd werd door frans
kiljons van Knokke, Brussel en de 
randgemeenten. Alhoewel de vlaams
gezinden van meet af aan vastbesloten 
bleken om gedaan te maken met het 
tergend optreden der francofonen, 
ging het er aanvankelijk nogal gemoe
delijk aan toe. Op strooibriefjes werd 
trouwens het ordewoord verspreid dat 
gedurende de kerkelijke dienst geen 
enkele franskiljonse provokatie zou 
worden beantwoord en dat in de kerk 
zelf de gepaste erbied zou worden in 
acht genomen. Het bleef bij de gebrui
kelijke bekvechterijen tussen de beide 
kampen, waarvan het Vlaamse sterk 
in de meerderheid was — wat de fran
cofonen overigens iedere lust tot over
dreven spektakel op voorhand ontnam. 

De aanwezigheid van de volksverte
genwoordigers Babyion, Schiltz, Mat-
theyssens en Goemans volstond ruim
schoots om alles binnen de perken te 
houden; de sterke politie- en rijks
wachteenheden zorgden uitsluitend 
voor het klassieke dekor, terwijl een 
waar legertje van « stillen » zich wijd
de aan de gebruikelijke snuffel- en vo
yeurs karwei. 

Er ontstond slechts beroering en 
spanning, toen een pater kwam mee
delen dat de mis van halftwaalf niet 
zou doorgaan. De spandoeken (« vrede 
in Vlaanderen », « franskiljons buiten») 
rezen omhoog en de Vlaamse Leeuw 
werd gezongen. 

daar heb je 

de herrie 

Er vormde zich een spontane optocht 
die marsjeerde tot aan de hoek van de 
Sparrelaan en de E. Verhaerenlaan. 

Van daar vertrok een delegatie 
(volksvertegenwoordigers Babyion, 
Mattheyssens en Goemans, gemeente
raadslid Van de Weghe) naar het 
klooster der Dominikanen, om er te 
gaan aandringen op een herziening 
van de beslissing om geen middagmis 
te houden. Terwijl in het klooster deze 
(moeilijke) onderhandelingen aan
sleepten, werd het buiten steeds maar 
rumoeriger. Vanuit een paar villa's aan 
de Sparrelaan werden de Vlaamse be
togers geprovokeerd (ook dkt is een 
gebruikelijke gang van zaken; herin

ner u de betogingen in de randgemee»-
ten), waarop een paar schermutselin
gen ontstonden. De rijkswacht besloot, 
zonder dat daarvoor aanleiding be
stond, de « grote middelen » te gebrui
ken. 

Het kwam tot een uiterst brutale 
charge waarbij nodeloos-hard met de 
matrak werd geklopt. De foto's op de 
eerste bladzijde illustreren duidelijk, 
hoe het er in werkelijkheid aan toe
ging — zelfs tegenover dames. Een 
Vlaams betoger werd zwaar bewerkt 
met de gummistok, ook nog nadat hij 
op de grond gevallen was. De rijks
wacht liet hem in de goot liggen en 
het duurde een hele tijd vooraleer hij 
naar een kliniek gebracht werd, waar 
een hersenschudding werd vastgesteld 
en wekenlange rust voorgeschreven. 

In de verstikkende rook van de 
traangasgranaten (die door Vlaamse 
betogers heel handig teruggegooid 
werden) trachtte volksvertegenwoor
diger Schiltz bij rijkswacht en politie 
te bemiddelen. Een stelletje franskil
jons dat terug moed had gekregen, 
juichte de krachtpatserijen van de 
rijkswacht luidruchtig toe. 

Inmiddels waren de onderhandelin
gen in het klooster toch tot een goed 
einde gekomen en — zeer tot ongenoe
gen der francofonen — werd meege
deeld dat er een « stille mis » zou wor
den gelezen. Gedurende deze korte 
kerkelijke dienst-zonder-preek gedroe
gen de Vlaamse manifestanten zich 
uiterst korrekt en eerbiedig; na de mis 
was de kalmte volledig weergekeerd. 

De opgeleiden — eens te meer in 
meerderheid Vlamingen — werden in 

de namiddag terug op vrije voeten ge
steld. 

Het zoveelste brutale optreden van 
de rijkswacht (de politie gedroeg zich 
zeer korrekt) heeft niet kunnen belet
ten, dat duidelijk is gebleken dat het 
de Vlamingen bloedige ernst is met de 
vernederlandsing der kust. De franco
fonen liepen te Knokke uiteindelijk 
alles behalve met de grijns der over
winning. Er zal niet gerust worden, 
vooraleer de franskiljonse uitdagingen 
stopgezet zijn. 

Het gaat inderdaad thans van De 
Panne tot Het Zoute om méér dan een 
Franse preek en een franstalig uithang
bord. De vernederlandsing van gans de 
kust is een probleem dat verder rijkt 
dan de strook tussen het strand en de 
polder. De franskiljonse arrogantie te 
Knokke is het zoveelste teken aan de 
wand : na de verkiezingen hebben de 
franstaligen een hernieuwd krachtda
dig offensief ingezet. Dat wij dit offen
sief moeten afweren op Vlaamse grond, 
is een bewijs van de ernst van de toe
stand. Aan de kust moet worden be
wezen dat wij in staat zijn, de storm
loop der anti-Vlaamse krachten te stui
ten. Knokke, met zijn door de frans
kiljons uit Vlaanderen, Brussel en de 
Brusselse randgemeenten georganiseer
de provokaties, toont het aan : zij heb
ben daar, aan de kust, hun krachten 
gekoncentreerd. Het is daar dat zij 
voor het eerst de kracht van het Vlaams 
tegenoffensief moeten voelen. 

Indien het morgen te Knokke op
nieuw tot francofone provokaties komt, 
zullen de Vlaamsgezinden over een 
week weer aanwezig zijn. 

baron van den bosch 
(vervolg van blz. 1) 

iedere diplomaat vooraleer benoemd te worden, voor het Vast Wervings-
sekretariaat het bewijs moet leveren dat hij de tweede landstaal gron
dig onder de knie heeft. De baron heeft dit taaleksamen gespijbeld en 
hij noch zijn minister kunnen de verontschuldiging inroepen dat zulks 
« bij vergetelheid » geschiedde.- . , . , , . 

Van den Bosch is namelijk niet de eerste diplomaat die het taaleksamen 
spijbelt. De ambassadeurs te Bern en te Kopenhagen werden eveneens 
benoemd zonder dat zij het wettelijk vereiste bewijs van een grondige 
kennis der tweede landstaal hadden geleverd. Hun benoeming werd on
geldig verklaard door de Vaste Taaikommissie en een definitieve uit
spraak is thans nog hangend bij de Raad van State. De Vaste Taaikom
missie wees minister Spaak er te dier gelegenheid op, dat er in geen 
enkel geval aan het taaleksamen mag worden getornd; bovendien maak
te het de minister er op attent dat de eerstvolgende benoeming van een 
ambassadeur in Europa — omwille van het taalevenwicht — een Vlaam
se benoeming moest zijn. Aan dit laatste voorschrift heeft de heer Spaak 
sindsdien reeds twee keer royaal zijn hakken gevaagd. 

Zopas werd van den Bosch benoemd zonder taaleksamen. Deze onwet
telijke — en dus incivieke — beslissing werd genomen in de hoop dat 
zodoende een precedent wordt geschapen dat toelaat, in de toekomst 
verder ongestoord en ongestraft een loopje met de wet te kunnen nemen. 

Er is echter nog een tweede reden waarom het vertrek van de baron 
geen feestelijke uitvaart is geworden. Hij moet namelijk vervangen wor
den als sekretaris-generaal en het touwtrekken dat thans aan de gang 
is om deze funktie weer door een « betrouwbare » franskiljon te doen 
bezetten, wettigt volkomen het allergrootste wantrouwen van Vlaamse 
zijde. 

Er is voor die benoeming geen andere kandidatuur mogelijk dan een 
Vlaamse. Alleen met een betrouwbare Vlaamse sekretaris-generaal be
staat er een schijn van kans dat wij onze achterstand op Buitenlandse 
Zaken toch ooit nog eens inlopen. 

Van Vlaamse zijde zijn er twee kandidaturen : die van de heer Schuur-
mans, ambassadeur bij de U.N.O. en die van de heer Grandry, kabinets
chef van Fayat. Gand^-y geniet niet alleen de steun van Fayat, maar ook 
van Collard en Jos Van Eynde. De heer Spaak echter schijnt gezworen 
te hebben, dat Grandry in geen enkel geval een kans mag krijgen. In de 
B.S.P.-leiding is er over deze kandidatuur dan ook heel wat herrie ont
staan. 

Deze herrie kan voorlopig alleen maar ten goede komen aan hen, die 
hardnekkig ijveren voor een franskiljonse benoeming. Van P.V.V.-zijde 
schuift men (hoe kan het anders ?) een franskiljon vooruit die om on
begrijpelijke redenen op de Vlaamse taalrol is terechtgekomen, een ze
kere heer Vaes wiens enige « Vlaamse » achtergrond een Antwerpse af
komst is die hij echter als franskiljon meteen verloochent. 

Spaak zelf zal wel op de herrie spekuleren om in extremis toch nog zijn 
eigen (franstalige) kandidaten te kunnen opdringen : een mijnheer 
Rothschild wiens naam een heel program is en zijn oude vertrouwe
ling Loridan. 

Het is dus met uiterst gemengde gevoelens dat wij de achtbare baron 
Van den Bosch in de Londerise herfstnevels zien verdwijnen en veel 
reden tot een vrolijke afscheidsfuif hebben wij voorlopig allerminst. 

Toon van Overstraeten. 

al dan niet 

een sindikaat ? 

De hardnekkigheid van de heer Jan 
Piers hangt ons de keel uit. Wij had
den ons heilig voorgenomen, deze week 
van de persen een blad te laten rol
len waarin de naam van de Oostendse 
burgemeester niet éénmaal zou voor
komen; zulks zou trouwens passen bij 
de spreekwoordelijke nederigheid van 
de eerste burger van Oostende. 

Zeer tot ons spijt is dat niet moge
lijk. Jan Piers blijft met een hardnek
kigheid een betere zaak waardig, flater 
op flater stapelen in de zaak Van Steen-
kiste. Deze week heeft hij met zijn 
schepenkollege besloten, de V.V.0. de 
stadszaal te ontzeggen voor een op 23 
oktober te houden voorlichtingsverga
dering. 

Deze onbegrijpelijke beslissing vergt 
wel wat konmientaar. De Vereniging 
van het Vlaams Overheidspersoneel is, 
zoals onze lezers weten, een absoluut 
a-politieke organisatie die — naast het 
behartigen van de belangen harer leden 
— tot doel heeft te waken over een 
rechtvaardig en billijk gebruik van het 
Nederlands in overheidsdienst. De 
V.V.0. staat onder het beschermheer
schap van een indrukwekkend aantal 
hogere ambtenaren en zelfs gewezen of 
huidige excellenties; ze geniet daaren
boven het volste vertrouwen en de vol
ledige steun van de Vlaamse kuituur-
verenigingen. Haar bevoegdheid om de 
ambtenaren te adviseren inzake het 
taalgebruik werd nooit aangevochten. 

De heer Van Steenkiste is te Oosten
de de plaatselijke verantwoordelijke 
van de V.V.O. De moeilijkheden die 
men de adjunkt-kommissaris heeft 
aangedaan, vloeien rechtstreeks voort 
uit wat men breeduit «de taalkwestie» 
noemt; herhaaldelijk kwamen daarbij 
zijn lidmaatschap van en zijn kontak
ten met de V.V.O. ter sprake. 

Door het optreden van het gerecht 
en door de vermaning die burgemees
ter Piers bijna publiek tot adjimkt-
politiekommissaris Van Steenkiste 
richtte, v^erd er in het openbaar af
breuk gedaan aan de goede naam en 
faam van de vereniging. Wat is er dan 
logischer en méér demokratisch dan 
dat de V.V.O. de gelegenheid zou krij
gen om in het publiek haar eigen stand
punt te verdedigen en de openbare 
opinie voor te lichten ? 

Te dien einde besloot de vereniging, 
op 23 oktober te Oostende een voor
lichtingsvergadering te beleggen en ze 
vroeg daartoe het gebruik van de 
Oostendse stadszaal .Alleen reeds uit 
overwegingen van strikt fair-play en 
omwille van de objektiviteit en de de-
mokratische openheid ware het de 
plicht van Jan Piers — die zélf bij de 
zaak Van Steenkiste aktief betrokken 
was — het verzoek van de V.V.O. met 
de grootste voorkomendheid in te wil
ligen. 

Niets daarvan ! De merkwaardige 
demokraat uit Oostende heeft er an
ders over beslist : net als voor de be
toging van 22 augustus houdt hij ook 
voor de voorlichtingsvergadering van 
23 oktober zijn deuren gesloten. 

De motivering van dit verbod is veel
betekenend : zij steunt op het « sindi-
kaal karakter» van de V.V.O. « Een 
sindikaat », zegt Jan Piers, « moet een 
eigen lokaal hebben ». 

Wij vragen ons thans wanhopig af, 
wat de V.V.O. eigenlijk is. Het gerecht 
hield huiszoeking bij de vereniging 
omdat, volgens boterprokureur Vossen, 
het V.V.O. geen sindikale rol te spelen 
heeft. Dus géén sindikaat! En nu komt 
daar Jan Piers... 

Het « gezag » verandert van argu
mentatie even gemakkelijk als van 
hemd. Maar demokratie, nee, dèt is 
toch wat anders! 
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PeRNOTEN 
open brief 

aan Kamiel Huysmans 

jeune premier 

A N T W E R P E N 

Staatsman, 

ledere gerontoloog zal onmiddellijk bereid zijn te bevestigen 
dat er tussen de mens en de wijn - afgezien van hun beider 
gehalte aan geest - al vast één merkelijk verschil is : voor de 
mens betekent oud worden niet hetzelfde als beter worden. 
Alhoewel de overjarige Huysmansiaanse flessenhals sinds ver
leden zondag het etiket « federalisme » draagt, betwijfelen wij 
sterk of de belegen inhoud anders en beter is geworden. 

Sinds enkele maanden hebt gij een aantal merkwaardige 
prestaties in de politieke arena gele\erd. Omdat de partij, die 
gij driekwart eenw hebt gediend en die u driekwart eeuw trou-
\ \ens geen windeieren heeft opgebracht, niet bereid was u het 
absoluut wereldrekord van honderdjarige parlementair te laten 
vestigen, zijt gij begonnen met bij de verkiezingen van 23 mei 
een aardig stukje one-man-show ten beste te geven. Er was veel 
gejuich in de engelenbak, maar toen de vertoning afgelopen vNas 
bleek toch dat ze, omwille van te geringe belangstelhng parterre, 
met een uitgesproken deficit sloot. 

Uw optreden, achtlwre sla.ntsman. hoorde thuis in het 
specifiek folkloristisch sinjorenkader v\aar men nooit karig is 
geweest met applaus voor «ie Frenssens, de Verbisten en de 
Mark Baerts : een angry old man die de zwanzers een gedroomde 
gelegenheid bood om der is goed mei te lache. Dat een aantal 
ernstige mensen die u om allerlei redenen eerbied en respekt 
verschuldigd zijn, zich verenigden tot een Vriendenkring Kamiel 
Huysmans, lag in de hjn der dingen right or wrong, our 
Camille. En zelfs : dat een aantal ontgoochelde B.S.P.-ers - en 
reden tot ontgoocheling is er wel zo'n béétje, menen we ! - hun 
kwaad humeur afreageerden met een zwart bolletje achter de 
naam Huysmans, hoeft niet dadelijk een dwaze reaktie te wor
den geheten. 

Hoe dan ook : zwans, genegenheid en ongenoegen vostonden 
riet om u op de golf der volksgunst VVetstraatwaarts te lalen 
dragen. Gij hadt uw kop uitgewerkt, gii hadt Van Eynde dege
lijk de duivel aangedaan (duivels behoren immers tot uw intimi), 
gij hadt de partij van een zetel beroofd en men kon dus lede-
lijkerwijze verwachten dat gi| meteen zoudt doen wat Ie 
achtbare heer Rik Van Steenbergen zinnens is : de fiets defini
tief aan de haak hangen. 

Niets daarvan ! Sinds verleden wijk hebt gij eens te meer 
uw repertoire veranderd : nu geen one-man-show meer, maar 
een flinke boertige klucht met grote bezetting. Gij zijt een der 
leiders geworden van de allernieuwste partij, de Socialistische 
Arbeidersbond. Nieuwe partij is wellicht een tikje té dik in de 
verf gezet ; laat het ci >ns bij houden dat de zoveelste hergroe
pering van een deel der niet al te talriike linkse krachten zich 
beroept op uw peterschap. 

Wat zijn de geschenken, staatsman, die gij meebrengt \oor 
het pasgeboren wicht? Welke schatten van ervaring en welke 
paeilagogischc i-ichtlijnen geeft gij het mee ? Want met de aller
beste wil van de wereld : een federalist hebben wii in u nooit 
gezien. Gijzelf trouwens ook niet. Wij hebhen ons de moeite 
getroost, er e\en uw geschriften op na te slnan. Wij vonden 
daarin heel wat over de Vlaams-Waalse verhoudingen en zelfs 
over het federalisme. Want doorheen de tientallen jaren van 
uw politieke loopbaan hebt gij inderdaad nooit uw mening over 
het federalisme weggestoken : gij waart er namelijk gloeiend 
tegen. In 1920, in 1930, in 1940, in 1950 en even hard in 1960. Dat 
moet men u laten : dat gij in uw zeer lange politieke loop-
Laan trouw gebleven zijt aan uw anti-federalistische opvatting, 
dat gij u steeds en altijd verzet hebt tegen iedere splitsing die 
verder zou gaan dan twee staatssekretarissen onder één enkele 
unitaire minister van opvoeding en kuituur. 

In uw nieuwe partij zitten stellig mensen, wier federalis
tische geloofsbelijdenis zo eerbiedwaardig is als de mijne. Dat 
zij het nodig geoordeeld hebben, scheep te gaan onder de 
gerafelde vlag van uw bijna honderdjarige rancunes, gaat mijn 
petje te boven. 

Overigens gedragen zij zich trouw naar een andere uwer 
onvergankelijke richtlijnen : door op de stichtingsvergadering 
van hun partij de resoluties alleen in het Frans uit te delen, 
offerden zij aan uw stokpaard van de veralgemeende kennis der 
beide landstalen die - als puntje bij paaltje komt - het iedere 
Vlaamse linkse mogelijk maakt om zijn Marx in het Frans te 
lezen. 

Zeer de uwe. 

TWINTIG J A A R 

G E L E D E N . . . 

De treurige gedenkdagen 
volgen zich op. Twintig jaar 
geledsn werd Leo Vindevogel 
gefusilleerd, twintig jaar ge
leden stierf Dom Modest Van 
Assche in een koncentratie-
kan-ip, twintig jaar geleden 
gaf Karel De Feyter zijn 
execuüepeleton zelf het koin-
r.-ando « voor Vlaanderen 

.vuur ». Het begin van e'-n 
treurige rij gedenkdagen die 
zich nog doorheen een lange 
stoet van rnaanden zal s'e-
p-n. 

De drie eerste namen in 
deze rij ; een katol'ek volks
vertegenwoordiger en burge
meester, een gemijterde abt, 
een Vlaams-nationaal oud-
strijder — in de verscheiden
denheid van hun "• evensloop, 
in het gemeenschappelijke 
van hun liefde en in de ge-
Ujkheid van hun dood één 
enkel treffend simbool. 

In zijn strijd tegen de 
Vlaamse onafhankelijkheids-
wil, tegen het zuiverste 
Vlaams civisme is Bslgië over 
deze lijken gegaan. 

De moordenaars zijn nog 
steeds onder ons.. 

DE IJZERTOREN 

Minister Moyersoen he^ft 
deze week — nadat hem een 
eindeloze reeks protesten 
was toegezonden — meege-
ds?ld dat hij aandringt op 
spoed mzake het onderzoek 
naar de verantwoordelijk
heid van de legeroefeningen 
op in en rond de iJzertoren. 

Waarom moet dat onder
zoek zo lang duren? De le
gereenheid die oorlogje ging 
voeren op de graven is ge
kend, men weet onder wiens 
bevel ze staat De stad Diks-
muide heeft reeds alle ver
antwoordelijkheid afgewezen. 

Ons dunkt dat, voor zo
ver de verantwoordelijkheid 
ligt op het vlak van het ba
taljon dat de oef-^ningen 
hield, een onderzoek prak
tisch onmiddellijk kan wor
den afgesloten Anders liggen 
de zaken natuurhjk, als het 
bevel (of de bescherming 
voor hen die het bevel eaven) 
van hoarerhand komt. La 
grande muette blijft in ieder 

geval eens te meer trouw 
aan haar reputatie. 

Het is praktisch onmoge
lijk, te geloven aan louter 
lichtzinnigheid en toeval als 
oorzaken van de grafschen
nis. Er werden immers aan 
het reserve-bataljon West-
Vlaanderen strenge instruk-
ties gegeven om de zgn. «do-
dengang» (beter gekend onder 
zijn patriottische benaming 
boyau de la mort - tijdens de 
legeroefeningen te ontzien. 
Dat men daarbij niet aan de 
IJzertoren en de graven aan 
diens voet zou gedacht heb
ben, maakt men óns alvast 
niet wijs. 

DE DRIEHOEK 

We worden thans iedere 
dag met driehoeken gekon-
fronteerd. Niet alleen als 
weggebruikers, die op gezag 
van plaatijzeren driehoeken 
voorrang hebben of moeten 
stoppen. Ook als staatsbur
gers, die geregeerd worden 
door een regering die volgens 
de eerste-minister opgebouwd 
is in een driehoek Zelfs als 
flaminganten die zich het 
bloed in de ogen staren op 
de universitaire driehoek 
Leuven-Waver-Woluwe. 

Het is al driehoek wat de 
klok slaat. 

Men zou er een della-psy-
chose bij opdoen. 

K.G. 

In de « Neue Zürcher Zei-
tung » verscheen onlangs 
een artikel, waarin de onver
draagzaamheid en de impe
rialistische neigingen van de 
Vlamingen op de korrel wer
den genomen- Het artikel 
was van de hand van de 
Brusselse korrespondent van 
het blad, een zekere heer 
Kurt Grünebaum Deze heer 
Grünebaum spreekt voor de 
mikro van de duitstaUge 
BRT-uitzendingen het weke
lijks politiek kommentaar. 
Hij schrijft in de socialisti
sche « Peuple » buitenland
se kronieken. 

Onze lezers zuilen zich 
herinneren dat « Le Fe up'e » 
het eerste blad was om te 
orotesteren tegen de pogin
gen die de « Aachenei Volks-

zeitung » (ten nadele van dfl 
Eupense « Grenz-Echo) aan
wendt om binnen te dringen 
in de zgn. Oostkantons. 

Nu is het merkwaardig dat 
de katolieke « Grenz-Echo > 
een medewerker heeft die 
ondertekent met K.G. Voluit 
wordt dat dezelfde heer Grü
nebaum waarover we het 
daarnet hadden. 

We hebben zo de indruk 
dat K.G. in de Oostkantons 
niet zozeer het bedreigde 
Belgische vaderland dan v.'Sl 
zichzelf ter hulp snelt De 
« Aachener » zou hem wej 
eens van een bijverdienste 
kunnen beroven. 

DE PAARDEN 

EN DE HAVER 

In ons blad van vor'ge 
week drukten we de brief af 
die volksvertegenwoordiger 
Schiltz aan de minister richt
te om te protesteren tegen 
het feit dat de Volksu .ie 
geen vertegenwoordiging 
krijgt in de beheerraad van 
het Rijksuniversitair cen
trum te Antwerpen. 

De bladen hebben melding 
gemaakt van het feit dat 
PVV zich op de openings
plechtigheid te Antwerpen 
niet liet vertegenwoordigen. 
Ook de Antwerpse liberalen 
zijn alles behalve ingenomen 
met de wijze waarop thans 
de twee grote partijen de 
roem en de eer voor de «uni
versiteit Antwerpen» opei
sen Dit liberaal ongenoegen 
IS alleszins gewettigd : men 
kan bijvoorbeeld een Groot-
ians de verdienste niet ont
zeggen dat hij zich voor de 
idee van een Antwerpse uni
versiteit steeds heeft inge
spannen 

De Volksunie is jarenlang 
vooral bij de jongeren de mo
tor geweest voor de aktie ten 
bate van een Antwerpse uni
versiteit. 

Vandaag, nu er een scha
mel begin van uitvoering is, 
wordt het podium luidruch
tig ingenomen door een aan
tal heren, waaronder er heel 
wat zijn die in de voorbije 
jaren stiekum anti waren. 

Om van de onvermijdelijke 
neo-franskiljon en provincie-
goeverneur « Richard » te 
zwijgen... 

dio Genes. Zo zag het er te Knokke uit enkele ogenblikken vooraleer de herrie begon. 
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Een der belangrijkste binnenlandse gebeurtenissen 
van de jongste weken en maanden is ongetwijfeld 
de geboorte van een Belgische superbank met een 
kapitaal van 100 miljard. Het belang van deze gebeur
tenis kon men echter niet afmeten aan de plaats
ruimte en het formaat der titels die de pers er aan 
besteedde : grote evenementen in de financiële 
wereld worden gewoonlijk afgedaan in de kleine, 
gespecialiseerde hoekjes van de dagbladen. Men kon 
het echter wel afmeten aan het feit dat het Ameri
kaanse weekblad « Time » - dat slechts uiterst zelden 
Belgisch nieuws brengt - er een artikeltje aan wijdde. 

De fusie van de Banque de la Société Générale, de 
Bank van Antwerpen en de Société Beige de Banque 
heeft zich dus in betrekkelijke stilte en buiten de 
belangstellingskring van het grote publiek voltrok
ken. Het besef dat de ekonomische politiek en de 
banktechniek toch ook wel iets te maken hebben 
met het gewone leven van iedereen, is blijkbaar nog 
niet ver doorgedrongen... 

De drie onder de naam « Société Générale de Ban
que » gefusioneerde banken vormen de machtigste 
concentratie die ooit in ons land tot stand kwam. 
De Bank van de Société Générale was tot nog toe 
de grootste van België ; de Société Beige de Banque 
kwam op de vierde plaats en de Bank van Antwerpen 
op de zevende. Na de fusie rukt de nieuwe super-
bank op naar de zeventiende plaats in Europa en de 
%ijftigste op wereldvlak. 

Wat de Bank van Antwerpen betreft is het wel 
een tikje onjuist, te gewagen van een fusie. Deze 
bank stond namelijk reeds sedert geruime tijd onder 
kontrole van de Société Générale. Formeel echter 
was ze nog steeds een Antwerpse bank. Daaraan is 
nu helemaal een einde gekomen : weer een stukje 
Antwerpse autonomie verdwijnt ten bate van Brussel. 
De Bank van Antwerpen is nooit een « Vlaamse » 
bank geweest ; krachtens haar Antwerpse vestiging 

en bestemming had slj echter - voor M)ver zij onaf
hankelijk zou gebleven lijn - niet kunnen ontsnappen 
aan een steeds algemener vervlaamsingstendens. Die 
mogelijkheid is nu totaal verdwenen : zelfs het Ant
werps uithangbord wordt niet gehandhaafd. 

Met de fusie tussen de B.S.G. en de Société Beige 
de Banque liggen de zaken helemaal anders : de 
fusie is een belangrijk nieuw element van toenade
ring tussen de twee machtigste financiële groepen 

BIJ EEN BANKENFUSIE 

DE NIEUWE 
REUS 

van het land : de Société Generale en de groep Sol-
vay-Boël-Janssen. Alhoewel de B.S.G. veel belang
rijker was dan de S.B.B., kan hetzelfde niet gezegd 
worden van de Société Générale t.o.v. de groep 
Solvay, wiens invloed niet moet onderdoen voor die 
\Rn de Société Générale. 

We zegden hierboven dat de fusie een belangrijk 
nieuw element van toenadering is tussen deze twee 
machtige groepen. Een even spektakulair element 
was enkele maanden geleden de zaak Sofina. De 
pogingen van de Banque Lambert om zich meester 
te maken van de holding Sofina liepen destijds spaak 
op het feit dat Boel van de groep Solvay-Boël-Jans-
sen de Société Générale ter hulp riep. Sindsdien 
werd die eerder toevallig en onverwacht ingezette 
toenadering tot vaste gedragslijn van de twee groe

pen ; zopas heeft ze dus geleid tot het ontstaan van 
de superbank. 

In de gespecialiseerde perskonimentaren wordt de 
fusie vooriil in bet teken gesteld van de noodz«ke-
liiKlu'ul om grotere concentraties te vormen met het 
oog (ip de Europese taken en de buitenlandse kon-
kurrentie. Het heet verder, dat de fusie een uiterst 
nuttige maatregel van rationalisering, uitbreiding en 
aanpassing aan verruimde dimensies is. Dat is alle
maal in zijn teoretische algemeenheid juist. Maar 
zelfs de leek moet zich in dit verband toch enkele 
vragen stellen. Zo bijvoorbeeld het feit dat de fusie 
mede tot stand kwam om, naar beweerd wordt, het 
hoofd te kunnen bieden aan de konkurrentie van de 
Morgan Trust Company en de Bank of America die 
zich in het kielzog van industriële vestigingen te 
Antwerpen neerlieten. Waar ligt de « nationale > 
lijn in een laudsbeleid dat enerzijds al het mogelijke 
doet om het Amerikaans kapitaal aan te trekken en 
anderzijds de risico's neemt van te grote financiële 
machtsc onjcntraties in eigen land om het buiten
lands kapitaal het hoofd te kunnen bieden ? Want 
het is toch duidelijl». dat de nieuwe fusie en de voort
gezette toenadering tussen de groepen Société Géné
rale en Sol va j de macht van deze banken en holdings 
tegenover de staat in aanzienlijke mate versterken. 

Voor de \ laaiingen komt daarbij - naast de onpret
tige vaststelling van een definitieve beslissingsver
schuiving van Antwerpen naar Brussel - nog het 
verontrustend besef dat de fusie en de toenadering 
de versterking betekenen van een onkontroleerbare 
macht die in het verleden ronduit anti-Vlaams is 
gebleken. De ekonomische achterstand van Vlaan
deren is er om het te bewijzen en de (zéér fragmen-
taire) kentering in de jongste jaren is niet van aard 
om ons te genezen van een meer dan gerechtvaardigd 
•w ontrouwen... 

tvo 

D r HOEDER 

DER TAALWET 

Minister Van Bogaert be
noemde de socialist Wibouw 
tot Vlaams taalinspekteur in 
het lager onderwijs voor een 
termijn van drie maanden. 

Deze mijnheer Wibouw is 
dé geknipte kandidaat voor de 
taalinspektie : alhoewel zijn 
vrouw zowel als hij zelf van 
Vlaamse afkomst zijn, loopt 
hun enig kind klas in een 
franstalige Brusselse school. 

Dat is dus een herhaling 
van de onvergetelijke stunt 
met vice-gouverneur Cap-
puyns ! 

Niet alleen is het hele sis-
teem van de taalinspektie 
reeds een bespotting op zich
zelf; de benoeming van Wi
bouw maakt er een volledig 
circus van. 

Dit heerschap, dat zélf de 
taalwet op het onderwijs 
overtreedt, moet er voortaan 
voor zorgen dat de wet wordt 
geëerbiedigd en toegepast! 

Waar bleven eens te meer 
de Vlamingen in de regerings
partijen en in de regering 
zelf om een dergelijk boeren
bedrog te beletten ? 

Of blijven die heren bij hun 
mening, dat sinds Hertogin-
nedal alles in orde is ? 

Nietwaar De Saeger, Ver
roken en Kiebooms ? 

DE « FEDERALIST » 

De minister van Nationale 
Opvoeding, prof Dehousse, is 
een Luiks socialist met fede
ralistische neigingen. Destijds 
heeft hij in een intervieuw 
verklaard dat «he t federa
lisme een gematigda en wel
overwogen toepassing van het 
zelfbestemmingsrecht der Eu
ropese volkeren is». Hij was 
toen nog geen minister. 

Hij was evenmin al mini
ster, toen hij verklaarde « dat 
een gesprek met de Vlamin
gen mogelijk blijft : de fede
ralistische Vlamipgen zijn 
me nader dan mijn unitaris-
tische taaigenoten ». 

De haast waarmee Dehousse 
aan boord is gestegen van 
Harmels unionistische rege
ringssloep, is geen al te beste 
illustratie bij zijn vroegere 
verklaringen. 

We stelden het al vaker 
vast : de Waalse federalisten 
zijn uiterst onbetrouwbaar. 
Hun federalistische overtui
ging hanteren ze meesterlijk 
als chantagemiddel. Totdat ze 
kregen wat ze wilden. 

De toekomst zal uitwijzen 
of Van der Eist minister De
housse nader ligt dan Harmei. 
Ha-ha ! 

« DE NIEUWE DAG » 

Verleden week donderdag 
verscheen het eerste num
mer van een nieuw weekblad 
dat te Brugge wordt uitge
geven : « De Nieuwe Dag ». 

In dit eerste nummer 
wordt een Vlaamse toon 
aanslagen; uit de «Verant
woording » citeren wij : «De 
Nieuwe Dag stelt zich volko
men ten dienste van de 
Vlaamse gemeenschap en 
wil een wekelijkse schakel 
zijn tussen het Vlaams opi
nie-makend publiek onder

ling, los van alle partijen en 
belangengroepen, zuiver op 
Vlaams-radikaal vlak ». 

Redaktie en beheer zijn 
gevestigd op het adres Phi-
lipstockstraat 9 te Brugge. 

E«n jaarabonnement kost 
415 fr., halfjaarlijks 215 fr. 
Een los nummer van het ie
dere donderdag op 12 blz. 
verschijnende blad kost 10 fr. 

GEEFT NEDERLAND... 

Het zijn niet alleen de Ne
derlanders die vastgesteld 
hebben, dat de gemeentelij
ke autonomie vaak een hin
derpaal is voor een gezonde 
streekontwikkeling; ook bij 
ons wordt die vaststelling 
voortdurend g e d a a n en 
zoekt men naar middelen 
om er aan te verhelpen. 

De Nederlanders zijn ech
ter reeds zo ver, dat zij thans 
een oplossing in de praktijk 
toepassen- Zij hebben een 
distrikt Rotterdam opgericht 
dat, naast de grote haven
stad, o.m. ook de gemeenten 
Schiedam en Vlaardingen 
met Hoek van Holland om
vat. Het nieuwe distrikt 
kreeg, om plaatselijke ge
voeligheden te ontzien, de 
naam « Rijnmond »; het 
telt 24 gemeenten met bijna 
een miljoen inwoners. 

Een paar maanden gele
den grepen verkiezingen 
plaats om de distriktsraad 
aan te duiden. Dit lichaam 
heeft voorlopig slechts een 
raadgevende bevoegdheid, 
die echter geleidelijk zal 
worden uitgebreid. 

...HET VOORBEELD ? 

Het distrikt « Rijnmond > 
vormt een absoluut nieuwe 
administratieve eenheid, die 
even ver afstaat van een 
provincie- als van 'n gemeen
tebestuur en die ook niets ge
meens heeft met de inter

communales zoals wij die 
kennen. 

Over drie jaar zal aan het 
parlement een verslag wor
den voorgelegd over dit eks-
periment, waarna zal wor
den uitgemaakt of het op 
grotere schaal wordt herno
men. 

De distriktsraad telt 81 le
den die aangeduid worden 
door algemene verkiezingen; 
de voorzitter wordt echter 
door de Koningin benoemd 
voor een termijn van zes 
jaar. Momenteel is dat de 
gewezen eerste-minister Ma-
rijnen. 

Wij hebben er alle belang 
bij, om dit belangrijk Ne
derlandse initiatief van 
dichtbij te volgen. Ook hier 
in ons land dringen zich op
lossingen in die richting op. 

Herinneren wij er aan dat 
de Volksunie op haar kon-
gres van 1962 reeds een lans 
heeft gebroken voor een 
« konfederatie van gemeen-

':.:i''il*f''';ii,,iiiiii"B'«V' '' ,«iih 

ten », die sterk aanleunde 
bij wat thans in het Noor
den wordt verwezenlijkt. 

GALLISCHE GEEST 

In de « Pourquoi Pas? > 
verschijnt momenteel een — 
oppervlakkige en alles behal
ve objektieve — geschiedenis 
van Europa m schuifkens 
V e r l e d e n week werden 
d e Neanderthaler e n de 
mens van Cro-Magnon be
handeld. 

We lazen daarin o.m vol
gend subtiel staaltje van 
fijne gallische geest : «Mijn
heer Cro-Magnon leefde van 
het rendier gelijk de Bedoei-
nen van hun kemels en de 
Volksunie van het kadaver 
van dr Borms ». 

Het was wellicht geen 
mens van Cro-Magnon en 
zelfs geen Neanderthaler die 
dit schreef. Maar ons maakt 
niemand wijs dat hij niet 
van Spy is. 

herfstnevels te Knokke ... 
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V.U.- parlementairen verleden zondag te Knokke. V.l.n.r. Babyion, Schiltz, Mattheyssens, Goemans. 

TWEETALIG 

Op 26 oktober a.s. wordt te 
Gent een symposium gehou
den, over kunststofleidingen 
voor water- en gasbedeling. 
Deze studiedag wordt inge
richt in samenwerking met 
Europlastica. Het woord zal 
er gevoerd worden door ver
tegenwoordigers van firma's 
uit Schoten, Antwerpen en 
Brussel, e v e n a l s door een 
Fransman, een Nederlander, 
een Duitser en een Vlaams 
ambtenaar. 

De studiedag is officieel 
tweetalig. Nou, zult u zeggen, 
voor een internationaal sym
posium kan dat nog door de 
beugel. 

Juist ! Behalve dat de twee 
officiële talen het Frans en 
het Engels zijn. 

[« B I L L I J K E », 

V E R D E L I N G 

In 1963 werden de gelden 
van het Fonds der Provincies 
aldus verdeeld : 347 miljoen 
voor de Waalse en 252 miljoen 
voor de Vlaamse provincies, 
177 miljoen voor Brabant. 

Verleden jaar kregen de 
Vlaamse provincies van het
zelfde laken een broek ge
sneden : 358 miljoen voor 
Wallonië, 277 miljoen voor 
Vlaanderen en 165 miljoen 
voor de provincie Brabant. 

Een zoveelste bewijs voor 
de trieste minorisatie waar
van Wallonië het slachtoffer 
is... 

O O K V A N Z E E L A N D 

Paul Van Zeeland, grijze 
eminentie van de haute fi
nance in de politiek, heeft in 
een paar recente publikaties 
nog eens zijn stokpaardje — 
h e t zgn. « provinciaal f e -
deralisme » — bereden. We 
hebben destijds het ongerijm
de van dit snipperplan vol
doende aangetoond opdat we 
daarop nog zouden terugko
men. 

We stippen deze hernieuw
de stellingname van Van 
Zeeland slechts aan, omdat de 
Minister van State thans ook 
zijn mening over de voorge
nomen grondwetsherziening 
heeft te kennen gegeven : 
« Ik wou dat men me zou ver
tellen waarin de drievoudige 
meerderheid bestaat. Ik heb 
er nog nergens een duidelijke 
bepaling van gevonden. En ik 
zie niet in hoe dat systeem 
zou kunnen werken zonder 
voortdurende verwikkelin
gen ». 

Voor één keer — uitzonde
ring is geen regel — zijn we 
het even met de Burggraaf 
eens... 

W A T KOST UW 

R O K E R T J E ? 

Het is te verwachten, dat 
binnenkort de sigaretten wel 
weer wat duurder zullen wor
den; de regering heeft im
mers centen nodig. 

Mogen we u even eens voor
rekenen hoe uw sigaretje ei
genlijk gedraaid wordt ? 

Een populair pakje van 25 
kost thans 13,50 fr. Daarin 
zitten nu reeds 9,50 fr be
lastingen. 

Wanneer het pakje binnen
kort 1 fr opslaat, betaalt de 
sigarettenroker 10,50 fr be
lasting om de tabak in rook 
te mogen omzetten. Per stokje 
komt dat op 0,42 fr. 

Wanneer we even doorre
kenen komen we, na aftrok 
van belastingen en winst voor 
de fabrikant en de handelaar, 
tot het resultaat dat in ieder 
pakje sigaretten voor onge
veer 1,36 fr tabak steekt. 

We zien dan ook nog niet 
te gauw een minister van fi
nanciën zijn koUega van 
volksgezondheid m e t e e n 
grootscheepse anti-rookkam-
panje laten uitpakken ! 

DE BOEREN 
V A N DE W E S T H O E K 

In ons blad van verleden 
week maakten we melding 
van het antwoord van minis
ter Heger op een parlemen
taire vraag van V.U.-volksver-
tegenwoordiger Lootens, ant
woord dat een lelijke streep 
door de rekening van de 
landbouwers in de Westhoek 
is : «De schade aan het be
roep verbonden en veroor
zaakt door de weersomstan
digheden, wordt in beginsel 
niet door de staat vergoed ». 
We wezen' er reeds op dat dit 
harteloos standpunt onhoud
baar is : niet de weersom
standigheden, maar wel de 
gebrekkige en onvoldoende 
afwatering is oorzaak van de 
overstromingen. 

Er is echter nog méér ! Art. 
92 van het Verdrag van Rome 
voorziet uitdrukkelijk : < Met 
de Gemeenschappelijke Markt 
zijn verenigbaar : steun
maatregelen tot herstel van 
schade veroorzaakt door na
tuurrampen of buitengewone 
gebeurtenissen ». 

Dat is alles behalve een be
vestiging van het ministerieel 
antwoord ! 

« ONS H O O R T HET 

N O O R D Z E E S T R A N D » 

Alhoewel de aankondigin
gen voor bals en andere fees-
JieUjkhedea thuishoieu ki (ti 

rubriek « Bewegingsleven », 
willen we toch te uitzonder
lijken titel nog eens extra de 
aandacht vestigen op een zeer 
belangrijk avondfeest. 

De « Vlaamse Klub Kust » 
richt op 30 oktober in het 
Oostends Kursaal een avond
feest in dat qua stijl, charme 
en vermaak 'n mijlpaal moet 
worden in het Vlaams ont-
spanningsleven van de kust. 
De praktische regelingen voor 
dit bal vindt U achte];aan in 
het bewegingsleven. 

Op deze plaats moge het 
volstaan dat we dit stijlvol 
b a l (avondkledij verplich
tend) eens zeer speciaal on
der de aandacht van onze le
zers brengen. 

Tussen haakjes : te Oosten
de kreeg het avondfeest al 'n 
bijndampje. «Het bal va» 
Van Steenkiste ». 

D E R U P E L S T R E E K ... 

De Rupelstreek heeft mo
menteel met ernstige ekono-
mische moeilijkheden te kam
pen : te Rumst en te Boom 
groeien de voorraden bak
steen zozeer aan, dat de bak
kerijen zich reeds verplicht 
zagen om een week lang hun 
aktiviteit te verminderen en 
hun personeel te laten stem
pelen. 

De steenbakkersbazen be
weren, dat de schuld voor hun 
moeilijkheden bij Spinoy ligt. 

De minister van Ekonomi-
sche Zaken heeft de prijzen 
van de baksteen «bevroren». 
Dit met als gevolg dat de lo
nen in de steenbakkerijen 
eveneens bevroren blijven. 
Want het arbeidsloon maakt 
75 t.h. uit van de kostprijs. 

. . . EN SPINOY. 

Volgens de steenbakkers is 
het Spinoy juist daarom te 
doen. Zij wijzen er op dat de 
minister ten tijde van zijn 
Mechels burgemeesterschap 
het onmogelijke heeft gedaan 
om — uit elektorale overwe
ging — de streek van Meche-
len met nieuwe industrie-in
plantingen te overvoederen, 
waaruit sinds geruime tijd 'n 
tekort aan arbeidskrachten is 
voortgevloeid. Om aan dit t e 
kort te verhelpen, heeft Spi
noy thans een begerig oog 
laten vallen op de Rupel
streek. Geblokkeerde lonen in 

de Rupelstreek moeten de af
vloei v a n arbeidskrachten 
naar de Mechelse industrie 
bevorderen. 

Dit bekrompen en elekto
rale streekegoisme zou ons 
geen barst verwonderen. We 
herinneren ons hoe we een 
paar jaar geleden een andere 
Mechelaar — Spinoy's spits-
broeder De Saeger — hevig 
hoorden uitvallen tegen de 
eventuele industrializering 
van de Zuiderkempen. Het is 
immers niet in de Zuiderkem
pen dat De Saeger moest ver
kozen worden... 

Voor wanneer een streek-
ekonomie in het kader van 'n 
groots en algemeen koncept? 

SPREKEND ZWIJGEN 
Dat er een heftig anti-Vlaams offensief 

bezig is in dit land kan niet betAvijfeld 
•worden. De tekenen zijn al te duidelijk. 
En vermits de machten die dit offensief 
openlijk of heimelijk steunen zeer groot 
zijn, is dit offensief ook werkelijk ge
vaarlijk. Er blijkt aan de Brusselse balie 
zelfs een advokaat te zijn die het uni
taire België wil verdedigen door terug 
te keren tot het unitarisme van vóór 
1932. D.w.z. van vóór de eerste taalwet
ten waardoor bv. (jonge lezers worden 
verzocht niet te vloeken !) het gerecht 
\erplicht werd tot een volledige verne
derlandsing. Deze achtbare denker heet 
Risopoulos, maar weet blijkbaar niet, 
dat hij best zou trachten in Griekenland 
minister te worden. 

Het is kenmerkend voor de onderwe
reld waarin dergelijke mensen schijnen 
te le\en dat zo'n gedachten nog kunnen 
•verspreid worden. Maar het is gelukkig 
een teken te meer van de vervreemding 
legenoAer de werkelijkheid en de ver
warring waarin het tegen-offensief ge
voerd wordt. 

Weinig is zo sprekend als een kinder
verhaaltje of een gelijkenis ! Zo zou men 
de aktuele toestand in dit land kunnen 
vergelijken met w ât gebeurt in een dorp 
of een streek die tientallen jaren lang 
\olledig onbedreigd beheerst werd door 
een kasteelheer of een roofridder. Zo 
dwaas zijn die heren nu ook weer niet, 
dat zij niet weten dat de bevolking over 
hen ontevreden is, hen heel graag zou 
opruimen. Veel kan hun dit echter niet 
schelen - pas in deze laatste tijden wil
len dergelijke t>rannen ook over de 
gedachten en gevoelens heersen. Wat 
geeft het zelfs als er al eens een steen 
gegooid wordt tegen de muren van hun 
burcht ! Dit alles verandert echter als 
de bevolking gaat samenspannen, als er 
stenen in de ruiten terecht komen, als er 
nog andere vervelende dingen gebeuren... 
Dan gaat de kasteelheer of de roofridder 
in het offensief. Hij is gevaarlijk, want 

hij is nog steeds machtig, maar meestal 
doet hij ook domme dingen. Hij is het 
kontakt met de werkelijkheid kwijtge
raakt ! 

Ruim tien jaar geleden mochten de 
studenten te Leuven gemakkelijk open
lijk de splitsing en de verhuis van de 
Waalse afdeling van de universiteit voor
staan. Geen rektor dacht er aan te rea
geren. W ât kon zo iets hem schelen ! 
Vorig jaar v,erd een dergelijke stelling
name een stevig incident 1 Want nu was 
er wél een klankbodem voor en een poli
tieke macht die dit niet wilde verwaar
lozen. 

33 jaar geleden kwamen de taalwetten 
er, zonder enige kans op sanktie, met 
slechts een paar armzalige taalinspek-
teurs ; de Vlamingen wilden dan wel 
geen volwaardige verfransten worden, 
maar eigenlijk was de overheersing door 
de roofridders en kasteelheren niet be
dreigd. Nu ja, het was niet ideaal meer ; 
men kon echter rustig doorgaan, sabo
teren en domineren naar lust. De wetten 
van Hertoginnedal zijn in de grond geen 
cent beter, maar er is een andere sfeer 
gegroeid, er is ondanks alle tekort een 
bewuster volk ontstaan. We hebben de 
hoofden bijeen gestoken en de stenen gaan 
niet meer tegen de muren, maar door de 
ruiten. De Franse overheersing is niet 
langer veilig. Daarom deze uitval ! 

Waaruit dit alles mag afgeleid worden t 
Uit twee kleine feiten : zowel de Libre 
Belgique als de RTB verzwijgen - of »ls 
dit niet kan, minimaliseren - het optre
den \sm de franskiljons aan de ku&t. De 
kasteelheer laat zijn brutale veldwachter 
in de steek ; de roofridder heeft een 
vooruitgeschoven post opgege%en... 

Ook nü kunnen de Vlaamse jagers niet 
talrijk genoeg zijn, nooit vindingrijk 
genoeg, nooit dapper genoeg. Maar hoe 
ze ook optrekken, gemotoriseerd of te 
voel, jager zijn ze. Njet langer het bange 
wttdj 

Nemrod. 
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Een nieuwe literaire vloedgolf overspoelt thans de Verenigde Staten : die van 
de Kennedy-mémoires of, beter gezegd, de mémoires van een aantal intellektue-
len die destijds de « Kennedy-clan » vormden : intieme raadgevers en medewer
kers van de vermoorde prezident. 
Het Amerikaanse tijdschrift « Look » en het Duitse weekblad « Der Spiegel » bren
gen momenteel aflevering na aflevering uit de Kennedy-biografie van de 37-
jarige Ted Sorensen, destijds de engste medewerker van Kennedy. In « Life » 
loopt een vooraf druk van Schlesinger's « Duizend dagen John F. Kennedy in het 
Witte Huis ». 
Binnenkort zullen de Sorensen- en Schlesinger-mémoires in boekvorm verschij
nen. Er wordt geschat dat beide auteurs een slordige 500.000 dollar (hetzij 25 
miljoen bfr) aan hun Witte Huis-herinneringen zullen opsteken. 

HANDEL IN MEMOIRES 
Zij zijn echter niet de enigen die 

Bich door een voorspoedige Kennedy-
golf op de boelcenmarlct laten dra
gen. Kennedy's privé-selcretaresse 
Evelyn Lincoln klopte de beide « egg 
heads » met ettelijke lengten; haar 
boek « Twaalf jaar met John F. 
Kennedy » verscheen in september 
in de boekhandel, nadat de lezers 
van de « Saturday Evening Post > 
zich reeds wekenlang het har t had
den kunnen ophalen aan de huis-, 
tu in- en keukenklets die er de hoofd-
brok van vormt. Deze mémoires-voor-
het-teekransje brachten de schrijf
ster zowat 5 miljoen bfr op die door 
de vrome ziel gespendeerd worden 
voor de Kennedy-bibliotheek. 

Daarmee is de kous echter nog 
lang niet af : er worden nog Kenne
dy-mémoires in het vooruitzicht ge
steld door David Powers (lid van de 
« Ierse maffia » rond Kennedy), door, 
Kenneth O'Donnel en Lawrence 
O'Brien (verkiezingsstrateeg van de 
clan) en last but not least door 
Pierre Salinger die van 1961 tot 1964 
perschef van het Witte Huis was en 
die ondanks het « laattijdig » ver
schijnen van zijn boek toch nog op 
auteursrechten van om en nabij 20 
miljoen bfr hoopt. 

De Amerikaanse zeden en gebrui
ken zijn de jongste jaren zo sterk in 
ons leven — ook het politiek leven 
— doorgedrongen, dat wij zo langza
merhand wel gewoon zijn geraakt 
aan heel wat smakeloosheden en on
fraaie praktijken waarvoor een paar 
generaties geleden nog iedereen zijn 
(Europese) neus zou hebben opge
haald. 

Dat staatslieden (want ondanks 
het feit dat de leden van de Kenne
dy-clan gedeeltelijk niet eens een 
officieel mandaat of ambt bekleden 
moet men hen, omwille van hun in
vloed op en hun aandeel in het pre-
zidentieel beleid, toch staatslieden 
noemen) zich er toe laten verleiden 
om onmiddellijk na hun afscheid 
van de macht hun herinneringen en 
ervaringen voor grof geld op de 
markt te gooien, is iets wat ons toch 
wel even doet opschrikken. Wie dicht 
bij een krachtcentrum van het his
torisch of het politiek gebeuren 
heeft gezeten, is volkomen gerechtigd 
zijn aantekeningen en ervaringen 
[ter beschikking te stellen van de 
^toekomstige historici. De wijze ech
ter waarop de Kennedy-clan zijn 
wetenschap in bestsellers te gelde 
maakt , kan onmogelijk door de beu
gel — althans niet door de Euro
pese. 

Blijkbaar kan zij zelfs niet zonder 
moeilijkheden door de Amerikaanse 
beugel. De mémoires van Sorensen 
en Schlesinger hebben een ware 
storm van diskussies, ontkenningen 
en protesten ontketend. 

Beide Kennedy-medewerkers heb
ben in hun boek geen blad voor de 
mond genomen. Veel kopzorg over 
schikking en kritische beoordeling 
van het materiaal waarover ze be

schikten, hebben ze zich blijkbaar 
niet gehad. 

Ze schreven allebei een « harde » 
bestseller die hun baas (en dus ook 
henzelf, zijn raadgevers) in het zon
netje zet en zij schoven de vele te
kortkomingen en fouten van de Ken-
nedy-periode eenvoudigweg in de 
schoenen van anderen. Ze tekenden 
om. uit de mond van Kermedy een 
aantal zeer vertrouwelijke uitspraken 
op, die uiterst vernederend en kwet
send zijn voor tal van belangrijke 
figuren die momenteel nog een rol 
spelen in de VS : een wel zeer eigen
aardige manier »m het aandenken 
van de dode Kennedy te eren en een 
merkwaardige opvatting omtrent de 
fundamentele verplichtingen die een 
hoog ambt de drager ervan oplegt. 

Zo onthulde Schlesinger dat het 
tussen Kennedy en Dean Rusk hele-
flia^l niet ylotte. ^De Kennedy-bio-
graaf vertelt lioe "de president "des
tijds aan zijn vrouw zegde dat « h i j 
zelf en McGeorge Bundy (zijn raad
gever, nv.d.r.) in één dag meer werk 
verzetten dan het State Department 
in zes maanden ». 

In de herfst van 1963 scheen Ken
nedy tenslotte Dean Rusk zo grondig 
moe te zijn, dat hij besloten had 
hem te vervangen na de verkiezin
gen van 1964. 

Men diene daarbij te bedenken dat 
de man, die door Schlesinger aldus 
te lijf gegaan wordt met wat Ken
nedy — al dan niet in een driftige 
bui — in het striktste vertrouwen en 
in de striktste intimiteit tegen zijn 
vrouw zou gezegd hebben, dat Dean 
Rusk minister van buitenlandse za
ken onder Johnson is gebleven. 
Een dergelijke slaapkamer- « ont
hulling > over een gewezen 
medewerker en minister-in-funktie 

is van een ongehoorde taktloosheid. 
Sterker nog : zij druist regelrecht 
in tegen de belangen van het land, 
dat de heer Schlesinger in de scha
duw van zijn president heette te 
« dienen 5.. Het gaat ons hier niet 
om het feit of Kennedy's oordeel 
over Dean Rusk al dan niet gefun
deerd zou zijn — wij beschikken niet 
over de elementen om ons daar een 
mening over te vormen. Het gaat om 
de verregaande schaamteloosheid 
waarmee hier aan louter sensatie 
wordt gedaan. 

Volledigheidsalve kunnen wij er 
aan toevoegen dat Dean Rusk zich 
door deze slaapkamer-praat zeer ge
troffen heeft gevoeld en dat hij op 
een perskonferentie zich slechts met 
veel moeite wist te bedwingen om te 
verklaren « dat zijn vrienden in de 
regering en zijn buitenlandse kolle-
gas er mochten op rekenen, dat hun 
vertrouwen in hem niet zal worden 
beschaamd; zijn aantekeningen zou
den slechts de latere geschiedschrij
vers ter beschikking staan», een hou
ding die normaal en fatsoenlijk is. 

De mémoires van Ted Sorensen 
hebben eveneens heel wat stof doen 
opwaaien. Er is bijvoorbeeld uit ge
bleken, welk een dubbelzinnige rol 
Kennedy in de Berlijnse affaire heeft 
gespeeld. Men zal zich herinneren 
hoe de prezident tijdens zijn bezoek 
aan Berlijn in een « historische » 
redevoering de bouw van de Berlijn
se muur schandvlekte als misdaad 
tegen de mensheid. Het retorische 
hoogtepunt van deze prezidentiële 
speech was het bekend gebleven slot 
« auch ich bin ein Berliner »• Uit de 
Sorensen-mémoires blijkt thans dui
delijk, dat Kennedy reeds weken van 
te voren wist dat de muur zou wor
den gebouwd en dat hij zelfs de Rus-

Jeder détail dat geld opbrengt, is een « historisch » détad... 

sen diskreet er van op de hoogte 
stelde dat de VS zich tegen het op
richten van « de muur der schande » 
niet zouden verzetten. 

Heel wat herrie is ontstaan door 
wat Sorensen weet te vertellen ovei 
de invasie van anti-Castro-rebellen 
in de Kubaanse Varkensbaai. Soren
sen beweert, dat Kermedy het inva-
sieplan kant en klaar erfde van Ei
senhower en dat de mislukking van 
het hele opzet in hoofdzaak te dan
ken was aan CIA-chef Allen Dulles. 
Zowel Eisenhower als Dulles hebben 
hiertegen verontwaardigd geprotes
teerd; Dulles ging zelfs zo ver, pre
zident Johnson te verzoeken hem 
van zijn plicht tot diskretie te ont
slaan om het dossier Varkensbaai te 
kunnen voorleggen. Eens te meer : 
het gaat ons niet om het feit of So-
rensen's mening al dan niet gegrond 
is; het gaat hem om de taktloze me
tode waarop de in een ambt verwor
ven wetenschap en inzichten or;nid-
dellijk daarna in klinkende miljoe
nen worden omgezet. 

We betwijfelen trouwens sterk, of 
Sorensens voorstelling van de feiten 
met de werkelijkheid overeenstemt. 
Al te kennelijk is het pro-Kennedy-
pleidooi ook een pleidooi pro domo. 
We hebben aandachtig de Varkens
baai-episode in de voorafdruk van 
Sorensen's welrk gelezen en zij heeft 
ons slechts kunnen overtuigen van 
de ongehoorde lichtzinnigheid waar
mee Kennedy zélf in deze zaak te 
werk is gegaan. Toegegeven : de in
vasie greep plaats in de allereerste 
weken van het Kennedy-bewind en 
de prezident was alles behalve stevig 
ingewerkt in zijn ambt. Een reden te 
meer om een dergelijk avontuur met 
zijn eventuele katastrofale gevolgen 
ofwel af te gelasten ofwel minstens 
te verdagen. Uit Sorensens werk blijkt 
echter duidelijk dat Kennedy inzake 
Castro een zeer slechte raadgever 
had : de haat . 

Wat heeft er ons eigenlijk toe ge
bracht, een hele kroniek te besteden 
aan de onbekookte en onbeschaafde 
geldklopperij met deze mémoires ? 
Kennedy is immers dood en zijn clan 
er toe veroordeeld, de nagedachtenis 
van de vermoorde prezident te « ver
zilveren ». 

Toen we de Sorensen-mémoires en
kele weken geleden in « Der Spiegel » 
begonnen te lezen, bleef ons de adem 
af en toe wel eens stokken. We be
dachten met enige ontzetting dat deze 
taktloze en inhalerige praatvaar, sa
men met zijn dito kollega, een paar 
jaar lang zo dicht bij de macht zat 
dat hij een zeer grote invloed kon 
«itoefenen op het lot van de hele we
reld en van onszelf. 

De Kennedy-stijl — we geven het 
grif toe — maakte anno 1961 een 
reusachtige indruk, ook op onszelf. 
Hoe blijken wij ons eens te meer ver
gist te hebben ! 

Een vergissing' die wéér wat voor
zichtiger, sceptischer en behoedzamer 
maakt. 

l o o n van Overstraeten. 
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Over de enclave Baarle-Hertog schrijven betekende voor ons zoveel als 
oud brood op tafel zetten. Tot we eens een hoogoplopende ruzie met 
vrienden hadden die beweerden dat Hertog het grote dorp was en Nassau 
een stukje ervan. Tot we van die dag af voortdurend ervoeren dat de 
meeste mensen nog een verkeerd begrip hebben over dit unieke twee
slachtige dorp. Toen besloten we Baarle-Hertog te gaan verkennen. We 
zijn 's avonds huiswaarts gekeerd met hoofdpijn. Omdat we een dag 
lang alles door tnekaar gedronken hadden : bier van bij ons en Holland
se genever. En vooral omdat we pas 's avonds aan de weet kwamen dat 
in Baarle-Hertog bij uitzondering borrels mogen geschonken worden! 

Vijf kilometer achter de Belgisch-
Nederlandse grenspost, op de grote 
baan Turnhout-Tilburg, ligt het dorp. 
Ogenschijnlijk een Hollands dorp met 
zijn bakstenen straten, nette wonin
gen en de talloze vlaggetjes aan 
de huisgevels, maar in feite toch 
twee dorpen. Op een boogscheut van 
mekaar verwijderd liggen twee kato-
lieke kerken, twee gemeentehuizen, 
twee series jongens- en meisjesscho
len, twee postkantoren en twee poli
tiekantoren. En de enige aanwijzing 
die te uwer beschikking staat om uit 
te maken of ge voor een Nederlands 
of een Belgisch huis of gebouw staat. 
Is het huisnummer. Zwarte cijfers 
met driekleurige biesjes duiden een 
Belgisch pand aan, blauwe cijfers op 
witte achtergrond een Hollandse wo
ning. 

Daarmee is natuurlijk alles niet ge
zegd Er bestaan in dit dorp, laten we 
maar kortweg en gemakkelijkheids-
halve spreken van Baarle, talloze 
huizen waarvan de ene kamer zich op 
Nederlands en de andere kamer zich 
op Belgisch grondgebied bevindt. En 
alsof het zo nog niet ingewikkeld ge
noeg was, zijn er nog een boel huizen 
eii herbergen, waar de grenslijn dwars 
Tdoor de kamer loopt. Ge haalt er een 
brood uit de kast die op « het Hol
lands » staat en ge eet dat brood op 
aan een tafel die nog net op Belgisch 
territorium is geplaatst. 

In het restaurant «Het hof van 
Brabant» kunt ge op de biljarttafel 
een carambole lukken OD Hollands 
gebied en door het laken stoten op 
Belgisch grondgebied. 

In de meeste gemeenschappelijke 
huizen hebben de twee gemeentebe
sturen de zaak echter vereenvoudigd. 
Daar bepaalt het hoofdvertrek de na
tionaliteit van het huis, alhoewel na
tuurlijk kadastraal de zaak in twee 
gesplits blijft. Het hoofdvertrek be
paalt of het pand 'n Hollands dan wel 
een Belgisch huisnummer moet dra
gen. En in de regel aanvaardt men 
als hoofdvertrek de slaapkamer. Op 
één enkele plaats in het dorp is men 
er niet in geslaagd dit Salomonsoor-
deel te vellen, namelijk in een huis 
in de aloude straat Loveren, waar de 
gang precies op de scheiding ligt van 
de twee grondgebieden en waar de 
bewoners evenzeer op Nederlands als 
op Belgisch territorium de nachtrust 
genieten. Om die reden ook hangen 
naast de voordeur van dit huis twee 
huisnummers : een met zwarte cij
fers op witte grond en een met blauwe 
cijfers op witte achtergrond. 

Er kunnen eigenaardige dingen ge
beuren in een dergelijk situatie. Toen 
men in 1944 een burgemeester aan
stelde voor Baarle-Nassau was men 
hem vergeten te zeggen dat het ge
meentehuis grondig was verwoest. 

Dat maakte dat de brave man in 
de eerste jaren van zijn ambtsperio
de zijn huis als volgt moest indelen : 
de slaapkamer was de ontvangstka
mer van de burgemeester, de keuken 
werd het domein van de dienst bevol
king, in de woonkamer hokten de be
dienden van de financiën en alge
mene zaken en in de gang stftioof het 
publiek aan. Dat tipeert helemaal de 
toestand in Baarle. Zoals ook de in-

imipif 
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huldiging van diezelfde burgemeester 
(een Nederlander dus) tiperend was 
voor het enclavedorp : hij werd op 
vier plaatsen tegelijk ingehaald. Op 
de ene plaats werd hij in een Chrys
ler geschoven, op een tweede plaats 
van zijn dorp in een Romeinse zege-
wagen, op een derde in een Tilbury 
en op een vierde in een open sjees. 
De burgemeester was meteen inge
burgerd in de plaatselijke komplica-
ties. 

Als we het goed voor hebben (en 
we blijven bescheiden omdat de zaak 
toch zo ingewikkeld is) is er te Baar
le alleen maar sprake van een dorps
centrum waar het om Baarle-Nassau 
gaat. Baarle-Hertog, de Belgische ge
meente, bestaat eigenlijk uit een der
tigtal afzonderlijke enclaves die her 
en der verspreid liggen in en rond 
het dorpscentrum van Nassau. Baarle 
is de enige gemeente in België waar 
de herbergiers zonder gestraft te wor
den, borrels mogen schenken. Ander
zijds is Baarle-Nassau het enige Ne
derlandse dorp waar geen winkelslui-
ting bestaat. Lange tijd was er ook 
geen overeenstemming omtrent het 
sluitingsuur want in het Hollandse 
dorp sloten de drankgelegenheden 
om 11 uur terwijl in Baarle-Hertog 

Baarle evengoed terecht als met 
franks. Tenslotte is het praktisch van
zelfsprekend dat de Nederlandse h a n 
del met gelijke rechten naast de Bel
gische floreert. Waar zou het anders 
heen gaan met verschillende prijs
couranten en werkvergoeding ? Ieder
een rookt Belgische sigaretten en ie-f 
dereen eet Nederlandse roomboter^ 
Men eet als het ware uit twee ruiven. 

De Nassauer die met Brussel tele
foneren wil gaat natuurlijk naar het 
Belgische postkantoor. Dat is een 
hoop geld gespaard. En de Hertoger 
die naar Den Haag wil bellen loopt 
natuurlijk naar het Hollandse post
kantoor. Brieven naar onze kontrelen 
dragen Belgische postzegels, brieven 
naar het Nederlandse binnenland 
worden bezegeld met Nederlandse ze
gels. Zelfs de nationale loterij is vol
gens Baarlese principes opgelost. El« 
ke Nassauer speelt met deze loterij. 
In Nederland worden niet zo veelvul
dig loterijen gehouden. Trouwens 
kost daar een heel lot tachtig gulden 
terwijl een groot lot van de nat iona
le (Belgische) loterij van honderd 
frank in f l o r i j n e n omgerekend 
slechts zeven gulden kost en men dan 
tienmaal meer kansen heeft voor he t 
bedrag dat men normaal zou besteden 

BAARLE 
een uur later werd dichtgedaan. 

De Nassauers zijn natuurlijk stuk 
voor stuk van Nederlandse nationali
teit maar bij de bevolking van het 
Belgische Hertog vindt men toch 40 
t.h. Nederlanders. Dit belet niet dat 
beide volksgemeenschappen, door me
kaar gestrengeld als ze zijn, drager 
zijn van het echt Vlaams kenmerk : 
laten we zeggen de plantrekkerij. 
Gelelde en vrije ekonomie lopen m 
Baarle wonderwel door mekaar. De 
Belgische winkeliers mogen hun goe
deren zowel uit het « echte » België 
betrekken als uit Nederland. Hun Ne
derlandse kollega's mogen echter al
leen hun goederen uit Nederland ha
len Maar daar is vlug een mouw aan 
gepast. De Nederlandse winkelier be
stelt op naam van zijn Belgische col
lega goederen in België : de koopwaar 
vijftig meter (soms nog minder) ver-
porren en het schaap is op het droge. 

Met guldens kan men in gans 

aan één enkel lot. Het is dan ook ver
staanbaar dat men praktisch m ie
dere winkel van Baarle loten van 
«onze» lotenj aanbiedt. SommigQ 
Nederlanders kopen vaak 500 loten 
tegelijk op. Een groot deel hiervan 
gaat naar het Nederlandse hinter
land. 

Naargelang men er oaat bij vindt 
is men in Baarle Nederlander of Belg, 
Staat ge als Belg op het punt gevat 
te worden door een Nederlandse pak-
keman, dan loopt ge gauw een meter 
verder en ge staat op Belgisch grond-i 
gebied, dat dus taboe is voor de Ne
derlander. Toen in Nederland de mi 
litaire dienstplicht nog over 24 m a a n 
den liep en er in België slechts ander
half jaar diende gedaan, gebeurde het 
vaak dat Nederlandse jongemannen 
even voor hun dienstplichtsouderdom 
vlug-vlug van nationaliteit verander
den. 

De Belgen betalen Belgische belas-
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t ingen en de Nederlanders z i j n 
schatplichtig aan de Nederlandse 
s t aa t m a a r toch wordt er langs ver
schillende kanten geknutseld met de 
belastingen. Radio-taxe wordt in 
Baarle haas t niet betaald want een 
Belg die een radiotoestel bezit zal er 
zoveel mogelijk zorg voor dragen dat 
zijn toestel in een « Nederlandse » ka
mer van zijn huis staat, dus vrij van 
belasting. 

De huishuren spelen een niet on
aanzienlijke rol in de Babelse verwar
ring van het enclavedorp. Nederlandse 
huishuren liggen belangrijk lager dan 
de Belgische maar dat belet toch niet 
dat, wanneer er in Baarle-Hertog een 
huisje vrijkomt, er tientallen Neder
landse kandidaten-huurders voor op
komen. Niet omwille van de huishuur, 
vanzelfsprekend, maar wel omwille 
van de werkloosheidsvergoeding die 
in ons land hoger s taat dan in Ne
derland. 

Het anachronisme dat Baarle heet, 
moet om zijn uitzonderlijke samen
stelling ook kunnen aanspraak maken 

doorheen de kontreien der lage lan
den. Een tipische Kempenaar, gemoe
delijk en joviaal met zijn honderd
twintig kilo en iemand met een har t 
van suikerbrood. 

Maar toch opstandig. Tegen de wet 
van twee landen nogal. Dat kwam zo: 
Sooi had destijds negen huizen ge
kocht die nog toebehoord hadden aan 
de spoorwegen. Vlak na de oorlog 
wilde hij die negen huizen verhuren 
aan Nederlanders. Immers daar was 
veel woningtekort en de mensen van 
boven de «meet > wilden maar wat 
graag gebruik maken van de gelegen
heid. Sooi echter vroeg voor zijn hui
zen een Belgische huurprijs, wat niet 
genomen werd door de huurders die 
van mening waren dat zij maar zo
veel dienden te betalen als gangbaar 
in het Nederlandse vaderland. Zij 
zochten bescherming bij de Nassause 
burgemeester die met officiële stuk
ken op tafel kwam om te bewijzen 
dat de huizen op Nederlands grond
gebied waren gelegen. Sooi van den 
Eynde van zijn kant kwam met even 
geloofwaardige en even officiële stuk-

HET DORP WAAR 

DE GRENSLIJN 

DOOR DE 

KLEERKAST LOOPT 

HERTOG 

draald worden, allemaal om een reak-
tie uit te lokken bij de besturen in 
Brussel en Den Haag. Er gebeurde 
niets anders dan dat de prokureur van 
Turnhout deze speelhuizen liet ont
ruimen maar een uitspraak over de 
uiteindelijke territoriale bestemming 
van de huizen werd niet gedaan. Ook 
niet toen Sooi op zekere dag 'n aan
tal bomen omhakte vlak voor de wo
ningen en deze op de staatsbaan deed 
vallen. De politie beperkte zich tot 
het weghalen van de stammen en het 
vrijmaken van de baan. Sindsdien is 
Sooi van den Eynde de enige man ge
weest die het klaarspeelde om als 
Belg geen belasting te betalen ! 

Wij hebben de (goede) lezer nog in 
het ongewisse gelaten over het ont
staan van de merkwaardige situatie 
van Baarle-Hertog. We weten het al
lemaal wel zo een beetje van uit de 
schooltijd toen de aandacht zeer sterk 

Eenzelfde toestand werd ook elders 
geschapen, namelijk daar waar na 
dien sprake is geweest van Zundert-
Nassau en Zundert-Hertog, Sprundel-
Nassau en Sprundei-Hertog. De gra
ven van Naussau erfden inderdaad 
het bezit van de heer van Breda. 
Princenhage, Sprundei en Zundert 
verloren hun tweeslachtige naam na 
de vrede van Munster in 1648, toen 
de Staten-Geneiaai der Nederlanden 
de gebieden van de Hertog van Bra
bant overnamen, voor zover ze onder 
Bredase jurisdictie stonden. M^ar 
Baarle bleet van de hertog en van 
Nassau, omdat de toenmalige pastoor 
van Herdegem ook eerst aan oompje 
dacht. Hij en zijn gelovigen wensten 
helemaal niet door de Nederlandse 
hervormde kerk op de straat te wor
den gezet en met de steun van de ba
rones van Turnhout wonendp te 'S 
Gravenhage en door naar eed aan de 
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op uitzonderingswetten in die zin dan 
dat zowel van Nederlanse zijde als 
van de Belgische kant toegevingen 
gedaan worden om de ergste misbrui
ken uit te sluiten. Een voorbeeld on
der de vele is de emigratie van de Nas
sause boeren naar Hertog. Zoals men 
weet kan men m Nederland moeilijk 
bouwtoelatingen krijgen. Jonge, ener
gieke landbouwers gaan dan als volgt 
te werk : met behoud van hun Neder
landse nationaliteit en met behoud 
van hun Nederlandse landerijen, bou
wen ze een nieuwe hoeve op een stuk-
Je Belgische grond terwijl echter in 
het Nederlandse dorp. interressante 
werkkrachten verloren gaan. 

Een van de meest gekende personen 
In Baarle-Hertog is ongetwijfeld Sooi 
van den Eynde. die zowat een tiental 
jaren geleden naam maakte door een 
eenmans-opstandige beweging. Ei
genlijk geen vervaarlijk man die Sooi 
ondanks de « roep » die over hem ging 

ken getuigen dat zijn eigendom op 
het gebied van het vaderland der Bel
gen was gelegen. De zaak kreeg weer
klank en het gmg zover dat zelfs 
Brussel en Den Haag er aan te pas 
kwamen. Dat kon echter niet veel 
aarde aan de dijk brengen en uitein
delijk maakte men er zich in beide 
hoofdsteden vanaf met de verklaring 
dat het hier om een administratieve 
vergissing ging. dat er fouten moesten 
gemaakt zijn in vervlogen tijden. 

Sooi van den Eynde deed daar het 
zijne van op en weigerde voortaan nog 
belastingen te betalen. Zowel de Ne
derlandse als de Belgische belastings-
brieven werden bij hem ongemoeid in 
een lade opgeborgen en niemand die 
de vasthoudende Kempenaar van z'n 
stuk kon brengen. 

Sooi kwam nadien nog herhaalde
lijk in het nieuws, onder meer toen 
hij in zijn huizen een speelzaal on
derbracht waar op de roulette kon ge-

geprikkeld werd door dat merkwaar
dige eilandje dat daar tussen de «tan
den » van de provincie Antwerpen in 
Nederlands grondgebied gebeten zit. 
Wij willen ons niet al te ver wagen 
in de hoogst onontwarbare geschiede
nis van dit merkwaardig dorp maar 
voor een goed begrip is het toch nodig 
een bazis te verstrekken van het ont
staan van deze merkwaardige toe
stand. 

En eigenlijk is het hier weer een 
zaak van «eerst oompje en dan 
oompjes kinderen ». Dat zei de Her
tog van Brabant reeds in 1190 toen hij 
als heer erkend werd door de heer 
van Breda. Als dank voor deze er
kenning schonk de hertog aan de 
Bredanaar een deel ongekultiveerde 
gronden, met dien verstande dat hij 
ook aan zichzelf dacht. Al de dienst-
mannen die in het gebied woonden, 
bleven — samen met hun huis — aan 
de hertog behoren. 

hertog van Brabant — toen koning 
van Spanje — gebonden, bleef-
Baarle-Hertog los van Nederland 
staan. 

Nadien werd nog wel getracht de 
zaak op te lossen maar dit stuitte 
steeds op de onwil van de plaatselijke 
bevolking die van haar unieke toe
stand natuurlijk graag de vruchten 
bleef plukken. 

Inmiddels is Baarle niet alleen een 
hoogst merkwaardig dorp, een staatje 
in een staat, het Monaco van Neder
land, een paradijs voor boterhande-
laars en wat weet ik al, maar ook een 
brok uitzonderlijk natuurschoon. Een 
ongerept natuurrezervaat met einde* 
loze heidevlakten, dennebossen die 
als wierookvaten naar de hemel staan 
te geuren en lommerlijke wandelpa
den langsheen zilveren waterlopen. 
Echt de moeite waard voor een zon
dags bezoekje. 

Staf De Lie. 
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leuren 
Te Leuven is het K.V.H.V. in ' t ge

weer moeten gaan tegen de verf ran-
sing van Leuven, tegen de expansie 
van de franstalige Alma Mater op 
Vlaams grondgebied en tegen de bud-
getaire bedeling van de nederlands-
talige diensten. 

De rector magnificus, de Waal Mgr 
Descamps, gaf een teologisch ant
woord : « Leuven-Waver-Woluwe één 
driehoek». Als waarschuwing is deze 
mystieke uitspraak over de expansie 
der franstalige universiteit wél duide
lijk : de « territoriale » (of « godde
lijke » ?) eenheid van de Leuvense 
universiteit moet behouden blijven. 

De vraag blijft open, wat er met 
deze territoriale eenheid van de ka-
tolieke universiteit precies bedoeld 
wordt. Eén zaak staat vast : Brussel-
Waver-Leuven kan aldus tot een ge
duchte « tweetalige » zone uitgroeien, 
naar het vrome voorbeeld van de 
franstalige uitzonderingsfacillteiten 
aan de universiteit te Leuven zelf. De 
zone Leuven-Waver klopt helemaal 
niet met een ontwikkeling van kul-
tuurhomogene satellietsteden rond 
Brussel. 

De Vlamingen moeten maar goed 
toekijken naar de mystieke driehoek 
van de eenheid. 

Kortrijk past natuurlijk niet in de 
drie-eenheidsvisie en evenmin de 
< belangstelling» voor Antwerpen. 
Maar dit moet ieder wel duidelijk 
zijn : Vlaamse studenten worden 
door spreiding van katolieke facul
teiten uit Leuven weggehouden : hun 
aantal wordt verminderd... maar van 

spreiding voor Waalse en franstalige 
studenten naar Wallonië is er inmid
dels geen sprake. Waver ligt wel be
neden de taalgrens, maar... moet één 
blijven met Leuven en Woluwe. Al
thans zolang de kruik te water gaat, 
want de voorzichtige bisschoppen 
van België willen de toekomst van de 
franstalige universiteit veilig stellen, 
zoals blijkt uit volgende passus van 
de openingsrede : «Want niemand 
in dit land weet met zekerheid of er 
geen dag zal komen waarop de vol
ledige ontplooiing van het franstalig 
universitair onderwijs op Vlaamse 
bodem niet te moeilijk zal worden»... 

Inmiddels blijft de katolieke uni
versiteit te Leuven met haar West-
Brabantse expansie een element van 
verfransing en vormt zij, samen met 
Brussel, een ernstige bedreiging voor 
het homogeen Nederlands karakter 
van West-Brabant; 10.000 Vlaamse 
studenten zijn nog steeds te gast in 
een Waalse universiteit met 8.000 
s t u d e n t e n . De nederlandstaligen 
staan in de minderheid in de « Alge
mene Raad », in de «Raad van Be
heer » en in de «Rektorale Raad» . 

De Volksunie blijft dan ook op het 
enig aanvaardbare standpunt : alle 
franstalige fakulteiten moeten naar 
Wallonië overgeheveld worden. Dat 
moet in de toekomst de voorwaarde 
worden voor de staatssubsidiërmg. 
Want de Vlaamse en de Waalse be
lastingplichtige betaalt de katolieke 
universiteit, niet meer enige rijke 
kasteelheren of vrome oude rente-
niersters. 

antwerpen 
Sympatiek, de wederzijdse betui

gingen van goodwill tussen de St 
Ignatius-fakulteiten en het Rijks-
universitair Centrum. Rector Massart 
heeft wel geen kaarsje gebrand voor 
de wijze waarop de politici in oud-
Belgenland een universiteit tot stand 
brengen. Een volwaardige en plura
listische universiteit te Antwciten 

moet dan ook het streefdoel blijven 
van alle Vlamingen. 

Vele studenten alleszins in de Sin-
jorenstad en twee rectoren, die vast 
besloten schijnen te zijn om te Ant
werpen geen half werk te doen. 

In het Rijksuniversitair Centrum 
hebben de onverbeterlijke C.V.B.S.P.-
broeders tóch weer grove en kwetsen
de flaters begaan : de « Beheerraad » 
— die voorlopig als overgangsfase zeer 
ruime bevoegdheden bezit — voor
ziet ook een vertegenwoordiging van 
de politieke sector. Voor Antwerpen 
ontbreken daar twee partijen : de 
Volksunie en de P.V.V. In een brief 
aan de Minister - Staatssekretaris 
voor Nationale Opvoeding wees volks
vertegenwoordiger H. Schiltz Qp het 
onaanvaardbare van deze eenzijdige 
samenstelling. Dat naast een V.U.-
afgevaardigde ook volksvertegenwoor
diger Grootjans (P.V.V.) in die Be
heerraad had moeten zetelen, zal 
ieder zinnig Vlaming grif toegeven. 

In de wijdse, beloftevolle toekomst 
kan Antwerpen nog veel goedmaken, 
van wat politieke kruideniers thans 
hebben verknoeid. 

hrussel 
Reeds Yóór de opening van het nieuw 

akademisch jaar wisten wij het : de 
Vlaamse studenten blijven tweede
rangs en de Vrije universiteit zet 
haar ontdubbeling niet op normale 
wijze verder. Ook hier moesten de 
Vlaamse studentenleiders de ope

ningsplechtigheid boycotten. De raad 
van de Brusselse Studentengemeen-
schap herhaalde in een perskommu-
nikee dan ook de argumenten, die 
reeds tijdens het zomerverlof In een 
brochure waren ontwikkeld door de 
Vlaamse vrijzinnige studenten. De 
Vlaamse studenten beroepen zich te
recht op de wet van 9 april 1965, hou
dende diverse maatregelen voor de 
universitaire expansie en op de rui
me staatstoelagen die precies, zowel 
voor Brussel als voor Leuven, de door
voering van de splitsing op taalgebied 
moeten mogelijk maken. 

Volgens de parlementaire beschei
den zijn de Brusselse fakulteiten voor 
70 a 80 t.h. « gesplitst». Welnu, de 
V.U.B. krijgt thans alle middelen 
toegewezen voor de volledige uitbouw 
van de nederlandstalige afdeling. De 
leiding van deze universiteit heeft 
dit niet in voldoende mate gedaan en 
de Vlaamse parlementairen hebben 
dus heel wat redenen om voorbehoud 
te maken bij de begroting van Natio
nale Opvoeding. 

En de studenten ? Zij betekenen 
steeds de volkskracht van morgen. 
Wij wensen hen Vlaamse, koppige 
strijdvaardigheid, een ruime kijk op 
deze wereld, ernstige wetenschappe
lijke arbeid en trouwe dienst aan hun 
volk en de gehele mensheid. Want, 
met alle sympathie voor pet, lint en 
cantus... maar de tijd van de Heidel-
berg-romantiek is voorbij. Voor de 
student van 1965 schiet de belasting
plichtige diep in zijn zak. 

drs M. Coppieters 

HET STANDPUNT DER STUDENTEN 
EEN MEMORANDUM VAN DE V.V.S. 

De Vereniging van Vlaamse Studenten heeft, naar aanleiding van het begin van 
het akademisch jaar, een uitvoerig memorandum gericht tot de tegering. Dit 
memorandum heeft tot doel, in het kort de problematiek te schetsen van het 
onderwijssysteem in België. Het handelt uitvoerig over de zo noodzakelijke her
vorming van sekundair en het hoger onderwijs en het onderzoekt de maatrege
len, die moeten getroffen worden om de student een sociaal statuut en een vol
waardige plaats in de gemeenschap te geven. We brengen hieronder een uittreksel 
uit dit memorandum, waar het handelt over het schoolpakt. 

Hoewel het schoolpakt in 1958 een 
technisch middel en een noodzakelijke 
stap was tot sanering van het sekun
dair onderwijs, aanziet V.V.S. het 
slechts als een voorlopig modus vivendi 
tussen rijksonderwijs en vrij onder
wijs. Dat de toeko?nst thans echter gron
dig gewijzegd is, blijkt o.m. uit de tal
rijke misbruiken en/of verkeerde aan
wendingen die door de toepassing van 
het pakt ontstonden (zo bv. het quasi-
totaal gebrek aan voldoende objektief-
wetenschappelijk kriteria voor de op
richting van nieuwe instellingen). 

Om deze en andere redenen van ideo
logische aard mag het schoolpakt niet 
worden geïnterpreteerd als een kon
stante institutionalisering van de voor

bijgestreefde dualiteit tussen rijks- en 
vrij onderwijs, maar als een vaste ba
sis van waaruit zonder verdere beper
king door tijdelijke moeilijkheden een 
gezamelijk plan voor een algemeen plu
ralistisch eenheidsonderwijs, dat vol
ledig gesubsidieerd zou worden door 
het rijk met dezelfde kriteria van con
trole voor alle instellingen, naar de 
toekomst kan gemaakt worden. 

Een pluralistische eenheidsvisie in 
het sekundair onderwijs moet meer 
praktisch dan wel teoretisch gezien 
worden d.w.z- dat leerlingen met ver
schillende ideologische opvoeding te
zamen leren en leven. Het spreekt van
zelf dat dit nog niet kan gepaard gaan 
met kritisch inzicht. 
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toneel te brussel 
Het tweede speeljaar van het 

Brussels Kamertoneel werd inge
zet met «De Herhaling of de 
Liefde gestraft », van Jean 
Anouilh. 

In dit stuk staat de onschuld 
van een jong meisje tegenover het 
snobistisch milieu van een totaal 
gedegenereerde adel. Als de ge
trouwde en afgeleefde slotheer 
door haar voor het eerst de liefde 
leert kennen, wreekt het verleden 
zich op hem in de persoon van 
zijn oude vriend — een ander 
wellusteling — wiens leven hij 
vroeger had gebroken. Uit wraak 
verleidt deze epicurist het jonge 
meisje, om dan de dood te zoeken 
in een hopeloos tweegevecht. 

Het is niet alleen in « De Her
haling of de Liefde gestraft», dat 
Anouilh het jonge, zuivere ka
rakter laat worstelen om boven 
water te blijven in een totaal ver
dorven maatschappij. Hier is het 
Lucile, het jonge meisje, in « Co-
lombe» is het Julien, in «Ornifle» 
is het Fabrice, met « Antigone » 
als prototype in zijn gezamenlijk 
oeuvre. Deze hartstochtelijke fi
guren staan volkomen hulpeloos 
tegenover een wrede en hopeloze 
wereld, waarin zij — en dit is 
hun tragisch tot — zullen ten on
der gaan. Dit is Anouilh's aspekt 
van de tragiek, die er in bestaat 
de mens als verpletterd te zien 
tussen de grote tegenstelling : 
zijn eigen wezen en de door hem 
geschapen wereld, die hem zijn 
eigen wezen zal ontnemen. De 
strijd die hij tegen deze wereld 
opneemt zal hij, volgens Anouilh's 
modern melancholisch skepticis-
me, steeds verliezen. Deze auteur 
schept er een genoegen ,in (Ie y^g-^ ,^ 
dorvenheid konsekwent tot de 
uitersten door te drijven. 

De opvoering door het Brussels 
Kamertoneel van dit werk, onder 
de zeer kundige, verfijnde regie 
van Henri Deligne, dient over 
heel de lijn geloofd. De dames 
Mimi Cromberg (die haar zeer 
zware rol schitterend verdedigt), 
Nicole Delvaux en Annelies Vaes 
brengen het eigen karakter van 
de drie vrouwelijke personages 
genuanceerd naar voren, juist, so
ber en gevoelvol. De heer Willy 
De Smedt is eveneens uitstekend 
als de graaf, zeer los in spel en 
zegging, maar enigszins te jong 
voorgesteld; terwijl de heren Jo-
han Vander Bracht (de vriend) 
en Jos Houben zich gunstig laten 
gelden, maar wel gehandikapt 
zijn door hun figuur die minder 
past voor de onderscheiden rol
len. We wensen allen proficiat 
voor deze voorstelling, die getuigt 
van een heilig vuur en een grote 
liefde voor het toneel. Het Brus
sels Kamertoneel verdient alle 
waardering en steun. Deze dappe
re groep « nodigt iedereen uit met 
de bedoeling een publiek samen 
te stellen dat in teaterbezoek 
meer zoekt dan tijdverdrijf en dat 
van de vertoning meer verwacht 
dan de bevestiging van zijn voor
oordelen; zij wenst een ontmoe
ting van mensen die niet meer 
willen leven met gesloten deuren, 
in de overtuiging dat de anderen 
de hel zijn, maar met open ven
sters en begrijpend ». 

Van 5 tot 30 oktober, telkens te 
20.15 u., vertoning van dit stuk 
elke dinsdag en zaterdag. 

Volgen hierna : « Wrok om gis
teren » van John Osborne, «De 
Boodschap aan Maria » van Paul 
Claudel, « Iphigenia in Tauris » 
van Goethe, « De Man van Sha-
fander » van Lou De Vel. 

J.V. 

HET GESGHIEDENISONDERRiCHT IN VLAANDEREN 
De leidende kringen in de negentiende eeuw waren er
van overtuigd dat de bestaande maatschappelijke 
situatie moest behouden blijven. De staatsinstellingen, 
de sociale verhoudingen, het kerkelijk leven en dies meer 
mochten geen wijzigingen ondergaan. Zij werden be
schouwd als ideale en volmaakte toestanden of al thans 
als toestanden, die het eindpunt vormden van wat 
menselijk gezien realiseerbaar was. Het ligt voor de hand 
dat deze maatschappelijke visie ook de opvoeding en 
het onderwijs beheerst. Vooral in het geschiedemson-
derricht was dit goed merkbaar. Daar er praktisch geen 
argument is dat op de mens zoveel indruk maakt als wel 
het historische, zocht men in het verleden de verant
woording van zijn konservatieve levensopvatting : de 
evolutie in he t historische werd gerelativeerd, men stelde 
het verleden gelijk aan zijn eigen tijd, situaties die hier
van afweken kregen het karakter van uitzonderingen, 
twistpunten op het gebied der historische interpretatie 
werden over het hoofd gezien enz 

Heden ten dage wordt de
ze opvatting van het geschie-
denisonderricht m e e r en 
meer over boord geworpen. 
Men brengt de leerlingen in 
contact met een verleden, 
zoals het door vakhistorici 
w e r d gereconstrueerd en 
men ziet er van af, het ver
haal der voorbije tijden in 
functie van een behoudsge-
zinde maatschappelijke vi
sie te vervormen. 

Betekent zulks dat het 
geschiedenisonderricht het 
« progressieve » ideaal van 
sommigen moet dienen? He
lemaal niet. Tot welke in
breuken op de geschied
kundige waarheid deze op
vatting kan leiden, wordt 
o n s overduidelijk aange
toond door historische wer
ken van kommunistische 
hand. Het is trouwens de 
filosofie die in laatste in
stantie het antwoord moet 
geven op de vraag naar de 
zin der geschiedenis. 

Men mag echter wel zeg
gen dat het geschiedenison
derricht de leerlingen klaar 
moet maken voor de ver
anderingen, die zich in de 
maatschappelijke situatie 
van hun tijd voordoen. Im
mers, de studie van het 
verleden brengt hen in con
tact met tijden, die van de 
hunne in hoge mate ver
schillen, zodat zij zullen in
zien dat evolutie tot het 
wezen der geschiedenis en 
bijgevolg ook tot het wezen 
der eigen maatschappelijke 
situatie hoort. 

Dit betekent op het vlak 
der kulturele integratie van 
het Nederlands taalgebied, 
<lat het gescluedenisoiMler-

iicht bij de leerlingen de 
openheid voor een ontwik
keling (en dus ook voor ini
tiatieven) in deze richting 
zal tot stand brengen. 

Wat nu het geschiedenis-
onderricht in het sekundair 
onderwijs in Vlaanderen 
betreft, mag men zeggen dat 
het heden ten dage steeds 
minder zweert bij de zojuist 
vermelde konservatieve le
vensopvatting en bijgevolg 
bij de leerlingen een bereid
heid aankweekt v o o r de 
maatschappelijke taken van 
de toekomst, dus ook voor 
de kulturele integratie van 
het Nederlands taalgebied. 

Dit alles geldt evenwel 
niet helemaal voor het on
derwijs in de geschiedenis 
der Nederlanden. Op dit ge
bied blijft het hekken nog 
heel dikwijls aan de oude 
stijl hangen. M e n heeft 
m.a.w. het Grootnederlands 
standpunt nog niet voldoen
de geïntegreerd. 

Ik geloof dat deze bewe
ring het beste en het duide
lijkste kan b e w e z e n 
worden aan de hand van 
een in Vlaamse scholen op 
dit ogenblik vrij v e e l ge
bruikt handboek, de « Ge
schiedenis van België en 
Kongo » van Van Houtte en 
Voeten. 

Om te beginnen wens ik 
te signaleren dat de auteurs 
van dit werk niet principi
eel het klein-belgisch stand
punt, zoals Pirenne het in
dertijd formuleerde, gene
gen zijn. jiulks blijkt uit 
volgende zinsnede : « De 
vereniging der XVII provin
ciën en het oprichten van 
een c^itraal regenag«a|y[>»-

raat is het w e r k geweest 
van de Bourgondische her
togen en de eerste Habsbur-
gers. Al deze vorsten be
schouwden hun Nederland
se bezitingen als een geheel. 
Overheersend was, ook in 
deze periode, nog steeds het 
gewestelijk bewustzijn : de 
Brabanders hielden eraan 
zich te onderscheiden van 
de Vlamingen, en wederke
rig. Als onze mensen in de 
vreemde naar hun land van 
herkomst gevraagd werd, 
gaven zij meestal hun pro
vincie op, soms ook hun ge
boortestad. Toch won tus
sen de jaren 1400 en 1500 
het samenhorigheidsbesef 
onder de Nederlandse ge
westen enorm veld. H e t 
werd onze mensen hoe lan
ger hoe duidelijker, dat de 
XVII Provinciën een apart 
geheel v o r m d e n tussen 
Frankrijk en Duitsland». 
(blz. 102). 

Deze en andere gelijkge
richte uitspraken zijn even
wel vergezeld van een groot 
aantal uitingen van klein-
belgische instelling. 

Om te beginnen de ge
bruikte periodisering. Deze 
ziet er als volgt uit : een 
eerste periode begint met 
de prehistorie en eindigt 
met de revolutie van 1830, 
de tweede beslaat de tijd 
na 1830. Het is evident dat 
tenzij men de revolutie van 
1830 als het onvermijdelijk 
resultaat van een eeuwen
lange evolutie beschouwt, 
de eerste zojuis^ vermelde 
periode minstens had moe
ten verdeeld worden in een 
tijd vóór 1648 en een tijd 
na deze datum. 

Een tweede uiting van 
klein-belgische geschiedenis
interpretatie is het feit dat 
de Nederlandse letterkunde 
in Vlaanderen en de Franse 
in Wallonië als 'n nationaal-
Belgische letterkunde wor
den voorgesteld. Volgend ci
taat is in dit opzicht bijzon
der sprekend : « Onze na
tionale letterkunde bleef in 
de XI Xe eeuw nog lang aan 
bloedai moede lijden. Eerst 
langzamerhand k w a m e n 
mannen aan het woord, wier 
werk zoal niet altijd van 
Europees formaat dan toch 
Europees gericht was. Vóór 
de grote doorbraak van de 
jarea 1880-'90 horen noch

tans twee namen in de we
reldliteratuur t h u i s : de 
Westvlaamse priester Guido 
Gezelle, dichter bij Gods 
genade, en de verlaten anti
klerikale Charles de Coster. 
In de franstalige letterkun
de bracht in 1881 het tijd
schrift «La jeune Belgique» 
een stoot tot vernieuwing. 
Het Waalse voorbeeld als
ook de beweging der Tach
tigers in Nederland werkten 
stimulerend op de Vlamin
gen. Mannen als August Ver-
meylen, Karel Van de Woes-
tijne en Cyriel Buysse groe
peerden zich rond het in 
1893 gestichte tijdschrift 
Van Nu en Straks ». (blz. 
265-266). 

Hierbij aansluitend lijkt 
het mij ook niet helemaal 
verantwoord de 19e-eeuwse 
levenszeden en gewoonten 
in Vlaanderen Belgisch te 
noemen. Is het immers niet 
zo dat er toen tussen het 
Zuiden van Nederland en 
Vlaanderen heel wat méér 
overeenstemming bestond 
dan tussen Vlaanderen en 
Wallonië ? 

Tenslotte nog dit. Het 
handboek van Van Houtte 
en Voeten beschouwt de 
Vlaams - nationale e n d e 
Grootnederlandbe beweging 
van tussen beide wereldoor
logen als een afwijking van 
de oorspronkelijke zoge
naamde zuivere Vlaamse 
beweging. Een aantal histo
rici, zij het dan een minder
heid, aanvaardt deze inter
pretatie niet. Het feit hier
van geen melding te maken 
in een handboek bestemd 
voor de hoogste klas van 
het middelbaar onderwijs, 
is m.i. een duidelijke uiting 
van een klein-belgische in
stelling. 

Ik meen na deze korte 
analyse te mogen besluiten 
met volgende samenvatting: 
het geschiedenisonderricht 
in Vlaanderen levert een be
langrijke bijdrage tot de 
kulturele integratie van het 
Nederlands taalgebied, al
thans voor zover het zich 
tot de algemene geschiede
nis beperkt. Wanneer het 
echter het terrein van de 
geschiedenis der Nederlan
den bestreedt, dan wordt 
deze integratie duidelijk en 
uitdrukkelijk tegengewerkt. 

ér. E. Raskin. 
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Door de Volksunie - senaatsfraktie 
werd op 6 september jl. een wetsvoor-
gtel, houdende wijziging van de regle
mentering betreffende het voorhuwe-
Ujkssparen, ingediend. Dit wetsvoor
stel is een gelukkige verbetering van de 
vroegere bepalingen terzake : 

« Het voorhuwelijkssparen werd 
wettelijk geregeld door de wet van 
27 maar t 1951, die wijziging bracht 

aan de wet van 23 juni 1894 op de 
ziekenfondsverenigingen. 

« Het koninklijk besluit van 30 
januari 1954 (Staatsblad van 10 fe
bruari 1954) bepaalt de rijkstoelagen 
voor het inrichten van het prenup
tiaal sparen op 30 % van de gespaar
de gelden, doch vermeldt anderzijds 
als maximumbedrag dat voor toela
gen in aanmerkmg komt, 600 frank 
per jaar. Dit maximum werd door 
het koninklijk besluit van 9 oktober 
1958 (Staatsblad van 10 oktober 1958) 
verhoogd tot 1.200 frank. 

« Het is onbetwistbaar, dat de fi
nanciële lasten in verband met de 
stichting van e«n huisgezin sinds
dien nog merkelijk gestegen zi,in. 

« Anderzijds bewijst het groot aan
tal ingeschreven spaarders bij de 
diensten van voorhuwelijkssparen 
de bijval van deze diensten. 

« Wij menen dan ook dat het ge
past voorkomt een nieuwe stap te 
zetten naar de oplossing van de fi
nanciële problemen, die zich stellen 

bij de vestiging YMI een jong gezin 
en wel door : 

« 1- de verhoging van de rijkstoe
lagen van 30 tot 40 %; 

« 2. het maximumbedrag per jaar, 
dat voor rijkstoelage in aanmerking 
komt, te brengen op 2.400 frank. » 

Het eigenlijke wetsvoorstel waarvan 
we hierboven de toelichting brachten, 
luidt als volgt : 

« In artikel 24 van het koninklijk 
besluit van 30 januari 1954 wordt 
het bedrag van « 30 % » gewijzigd 
in « 40 % ». 

« Artikel 25, 3", van het koninklijk 
besluit van 30 januari 1954, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 9 ok
tober 1958, wordt gewijzigd als volgt: 

« 3" in geval van huweijk een 
bruidschat toekennen waarvan het 
bedrag bepaald is op ten minste 140 
% van het totaal van de gespaarde 
sommen Het jaarllijks spaargeld van 
het lid moet ten minste 120 frank 
bedragen, zonder dat het 2.400 frank 
mag overschrijden. » 

P A R L E M E N T A I R E V R A G E N EN A N T W O O R D E N 
Senator Wim Jorissen heeft een 

nieuwe reeks parlementaire vragen 
gesteld o.m. : 
•— Over het slakkentempo dat ge
volgd wordt bij de aanleg van de 
tweede rijstrook op de weg WiUe-
broek-Temse-St Niklaas; 

-t— Over de noodzaak van een ver
versingsbekken langs de Zenne, die 
thans a's een Brusselse riool stroomt 
'langs Vilvoorde, Mechelen en Wille-
"broek en met haar stank het leven 
van de oeverbewoners vergalt; 
•— Over de aanstelling zonder taal-
eksamen van ambassadeur Van den 
Bosch te Londen; 

•— Over het rangschikken van het 
federalisme bij de negatieve slogans 
op de tentoonstelling « Staatszaak is 
ieders zaak », die thans te Antwer
pen loopt; 

— Over het aantal bevorderingen in 
het leger op de Nederlandse taalrol 
met Nederlands diploma en zonder 
Nederlands diploma (taaleksamen); 
— Over de toepassing van de taal
wetten (Nederlands als tweede taal 
vanaf het 3de studiejaar) in de 
streek van Moeskroen, Komen en 
Edingen; 
— Over de weigering, te antwoorden 
op de in het Nederlands gestelde 

vragen en interpellaties en over de 
weigering Nederlandstalige zaken te 
behandelen door de schepenen Mou-
reaux (oud-minister) en Motte 
(FDF) in de gemeenteraad te Etter
beek; 

— Over het aanstellen en van een 
kabinetchef en van een adjunkt-ka-
binetchef, beiden behorend tot de 
Franse taalrol, door de « Vlaamse » 
minister De Saeger-

Er zij aan herinnerd dat de minis
ters theoretisch 16 dagen tijd heb
ben om te antwoorden op parlemen
taire vfagen en praktisch 20 dagen-
Antwoorden zij niet, dan dient de 
voorzitter van Kamer of Senaat hen 
op de vingers te tikken. Helpt dit 
niet, dan wordt er gewoonlijk geïn
terpelleerd. 

Men kan abonneren op de Bulle
tins van parlementaire Vragen en 
Antwoorden, Kamer en Senaat, op 
alle postkantoren. 

— Op de vraag van senator Jorissen, 
wie te Remersdaal toelagen toege
kend heeft, antwoordde Minister 
Dehousse : 

« De beslissing in te gaan op de 
door de gemeente Remersdaal aange
vraagde subsidies, voor de schoolja

ren 1963-1964 en 1964-1965 dateert 
van 29 juni 1965. 

Wat betreft de periode na 28 juli 
1965 kan ik het achtbaar lid verze
keren dat elke beslissing daarom
trent genomen is — en zal genomen 
worden — in gemeen overleg met 
mijn collega, de Minister - Staatsse-
kretaris voor Nationale Opvoeding ». 

Feitelijk betekent dit dat die be
slissing getroffen werd door minis
ter Janne, met instemming van mi
nister Van Elslande die het gesubsi
dieerd onderwijs onder zijn bevoegd
heid had. En de gemeenteschool van 
Remersdaal behoort tot de gesubsi
dieerde scholen. 
— Op een vraag van senator Wim Jo
rissen, wie beslist bij aanmelding van 
de geboorte, over het al of niet aan
vaarden van een voorgestelde voor
naam, antwoordt de minister van 
justitie dat dit in principe de amb
tenaar van de burgerlijke stand is. 
Wanneer men met hem niet akkoord 
gaat, kan men zich tot de prokureur 
des konings richten of tot het mi
nisterie van justitie. Aan sommige 
ambtenaren werd reeds bericht ge
stuurd dat door hen betwiste voor
namen reeds elders aanvaard wer
den en dat er dus geen bezwaar meer 
bestaat. 

VOOR DE 

ZELFSTANDIGEN 

Door de Volksunie - senaatsfraktie 
werd op 3 augustus jl. een wetsvoor
stel, houdende wijziging van de wet 
van 31 augustus 1963 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen van de 
zelfstandigen, ingediend. Vit de toelich
ting blijkt duidelijk de bedoeling van 
dat nieuw wetsvoorstel : 

« De artikelen 11 en 12 van de wet 
Van 31 augustus 1963 hebben voor de 
eerste maal In het pensioenregime 
van de zelfstandigen een solidari
teitsbijdrage ingesteld lastens de 
personen, die de normale pensioen
leeftijd bereikt hebben. 

« Inderdaad : noch de pensioen
wet van 11 maar t 1954 noch die van 
30 juni 1956 of die van 28 maar t 1960 
voorzien in dergelijke bijdrage. 

« Bij de wet van 2 juli 1964 
(Staatsblad 10 juh 1964) werd reeds 
afgezien van bijdrage voor personen, 
die voor 4 januari 1957 de leeftijd 
van 65 (mannen) of 60 (vrouwen) 
bereikt hebben. 

« Gezien in de meeste gevallen de 
betrokkenen verplicht zijn hun zelf
standige beroepsbedrijvigheid voort 
te zetten na de normale pensioen
leeftijd, om reden van de ontoerei
kendheid van hun inkomsten, lijkt 
het aangewezen volledig af te zien 
van de heffing van een bijdrage ten 
laste van deze personen. 

« Om die redenen stellen de indie
ners voor de aangehaalde wet als 
volgt te wijzigen : 

« Artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 31 augustus 1963 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen van 
de zelfstandigen wordt als volgt ver
vangen : 

« De onderwerping aan deze wet 
begint ten vroegste de eerste dag van 
het kalenderkwartaal waarin de ak-
tiviteit, die aanleiding geeft tot on
derwerping, een aanvang neemt en 
Ze eindigt de laatste dag van het ka
lenderkwartaal waarin de betrokkene 
de leeftijd van 65 jaar of 60 jaar be
reikt, naargelang het een man of een 
vrouw betreft. » 

« De artikelen 11 en 12 van de wet 
van 31 augustus 1963 worden opge
heven. > 

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

VAN DER PAAL-V08RBRAEGK EN Go 
Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

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

- L E N I N G E N 

Jan Van Rijswijckiaan 62 

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

ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
«alen - reklamewagens kerken huis-
' amers enz.. . 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat 32 

ANTWERPEN Tel : 33.04.95 
Radio r.V draagbare radiotoestellen 
platen draaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENUND: 

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

« Als Kamiel, de straffe unitarist, nu 
Iio<; federalist wordt in zijn oude dagen, 
hebben we het laatste gezien », schreef 
Pallieterke vorige week. Wat de nieuwe 
partij gaat worden is nog een misterie. 
Wie was wie te Luik ? En wat vertegen
woordigt wie ? De Voerstreek ligt al als 
een twistappel tussen de nieuwe partij-
letien. 

Maar wie het editoriaal van Huysmans 
las in zijn nieuw weekblad, kan eerder 
gewagen van « Voer voor psichiaters ». 
Gezien het mistiek huwelijk van Huys-
mans-Van Cauwelaert, hebben we bij 
deze laatste Kamilliaanse buitelingen 
geparafraseerd op het vers van «schoon
broer» Gust Van Cauwelaert « Als een 
laatste scheut van leven uit een blader-
loze tak is een zwanenzang gezongen uit 
het oude Huysmansdak ». 

HET BELANG YAM LIMBURC 

Het Limburgs CVP-blad durft geen pro-
nostiek wagen rond de nieuwe partij van 
Luik. Wat wordt het als meeuw Huys
mans gaat paren met merluchon Merlot ? 

•> Twee grote vragen worden thans aan 
de officiële leiding van de BSP gesteld . 
1. zullen deze zeer verscheiden dissidentie-
in lingen elkaar stilaan vinden in één poli
tieke scheur-formatie van enige betekenis; 
en 2 welke weerslag kan die gekanaliseer
de dissidentie-stroming dan uitoefenen op 
de gouvernementele koers van de officiële 
B^P? 

et IS nog veel te vroeg om een ant-
wooid te willen beproeven op deze twee 
Vlagen. De leiding van de BSP zelf kan de 
omvang en de diepte van het atsoheurings-
verschijnsel thans nog niet overzien. Ze 
zal er maar een zeker inzicht in verwerven 
op de dag dat de Waalse « expektanten », 
welke op dit ogenblik nog niet buiten de 
officiële leiband gesprongen zijn, in de 
rdiigen beginnen te bewegen en op die 
•NMI'e een koorts-thermometer zulten ge-
sdiapen hebben. 

Zolang als de BSP-leiding zelf nog in het 
duister tast ten aanzien van de omvang, 
welke het dissidentie-verschijnsel aan
neemt, zullen wij er ons voor hoeden een 
prognose te riskeren. » 

YOLKSGAZE^ 
Jos Van Eynde zegt dat hij er zich 

lekker niets van aantrekt, maar spendeert 
een heel artikel, om zich woest te maken 
tesen het blad Le Soir, omdat dit te veel 
aandacht besteedt aan de capriolen van 
« een man die niet oud weet te worden » 
o( « de hoge, afwezige beschermheer » 
want Jos lukt er inderdaad in, tijdens het 
ganse artikel niet éénmaal de naam Huys
mans te vernoemen. 

« Zelden heeft men ooit een spektakel 
van verwarring gezien zoals dat van. Luik. 

Dat de « leider » van het « Verbond » 
een Trotzkist is, weet iedereen. Doch naast 
hem vond men een « linkse » uit Brussel 
die een « kartel » heeft gesloten met de 
gewezen Stalinisten en in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers samen met de 
communistische groep vergadert. 

Daartoe beperkte zich echter het kliekje 
niet : er waren ook 'n paar wasechte « Chi
nese » communisten of communisanten, 
die buiten dit « stichtingscongres » met 
genoegen hun « Russische » vrienden zou
den naar de keel zijn gesprongen. Men 
vond er een ondervoorzitter van de «Vlaaim-
se Volksbeweging», d.w.z. een handlanger 
van de Volksunie, die door de Walen iedere 
dag wordt verketterd als Hitlerjstisoh, hand 
in hand met Luikenaars die ervan dromen 
de Voerdorpen morgen te heroveren om ze 
geheel te verfransen. De hoge — doch af
wezige — beschermheer van het congres 
stuurde zijn beste wensen aan de federa
listen en de pseudo-straatrevolutionairs, 
dan wanneer hij zijn leven lang voor de 
eenheid van België en voor het reformis-
tisch socialisme is opgekomen. 

En voor de rest : nulliteiten en, naar 
het schijnt, lange baarden en dito haren! 

Kortom : een soep ! » 

DE SOCIALISTISCHE STEM 

Zo heet het blad van Kamiel. Geen 
uieuwe lente en geen nieuw geluid. Want 
de praat die Kamiel er in vertelt zal u 
vermoedelijk herinneringen oproepen aan 
de stijl van een ander politieker. Juist 
geraden. Mark Baert van de partij van 
Het Licht of Kaganovemus. 

Kamiel leest de paus de levieten en 
verdedigt zijn vriendinnen « de heksen ». 

<( De hedendaagse paus is ook voorzichti
ger geworden. Hij blijft niet sermoenen in 
zijn Paleis, zoals zijn voorgangers. Hij gaat 
op reis! Hij wil zien met zijn eigen ogen! 
Hij is een uitstekend dagbladschrijver ge
worden. Ik zou hem zelfs de raad willen 
geven, verder te gaan. Gedurende de 16de 
eeuw heeft Rome in Europa miljoenen ou
de hysterische vrouwen levend doen ver
branden» omdat zij bekend hadden, betrek
kingen te hebben onderhouden met Satan 
en zijn onderhorigen. 

Wie gelooft er vandaag nog te Rome aan 
de duivel en zijn bondgenoten ? 

Niemand! In alle geval Paus Paul VI 
niet. De demonologie is aJs werkelijkheid 
uit de geschiedenis der mensen totaal ver
dwenen. 

Paul VI heeft daarom voor plicht zijn 
kerk vrij te pleiten van de moorden, die 
zij heeft laten begaan, in haar naam. Maar 
tot heden toe, heeft zij de waanzinnige ge
schiedenis van de duivel aan haar gelovi
gen nog niet medegedeeld. 

Ik vraag mij af : waarom ? 

AAN DE HOUDERS VAN VOERTUIGEN OPGELET 
DEZE BON IS GELD WAARD. 
EN DIT VANAF HEDEN TOT NIEUWJAAR : 12 % VERMINDERING OP AL UW 
AANKOPEN IN HET HUIS VAN VERTROUWEN 

UW BANDSPECIALIST 

LOUIS 
NOUS 
te Sint Niklaas, 
Heidebaan 107 
TEL: 76.30.01. 

Uw versleten banden worden in ons^ eigen werk
huis herrubberd, met een waarborg tot de laatste 
slijtage en dit met de modernste machines. 
Alzo krijgt U een prachtband aan 50 % van de 
prijs van een nieuwe. 

Ook verkoop van nieuwe banden. De beste - Steeds 
in voorraad - Uitbalanceren der wielen - Statisch -
Dynamisch. 

AUTOMOBILISTEN 
vooraleer te kopen, kom eerst even bij ons, het verbindt U tot niets. 

Maar een goede raad is steeds goud waard. 

01 Ik weet dat de Kerk verdeeld h. De 
«xen brengen, hun the<^ogisohe opvatting 
W¥«r naar de dagelijkse politiek. De «nde-
l«n scheiden integendeel de theologie van 
ÜB politiek. 

Maar in alle geval, weten wij officieel 
nog niet, o* Rome blijft of niet blijft bij 
haar standpunt der 16de eeuw. Over die 
moorden, door de Kerk bedreven,, werd tot 
beden toe nog geen beslissing genomen. 
De vraag is nu : hoe lang zal die pseudo-
handigheid nog duren ? De Kerk is en 
blijft verantwoordelijk voor de moorden, 
waaraan zij heeft medegewerkt. En Paul 
VI blijft hangen in een moeilijke positie. 

Maar, wat onze positie betreft, zij is en 
blijft helder en klaar — en wat Huysmans 
peisoonlijk betreft : hij houdt aan logica, 
en bevindt zich nog altijd in de sterke po
sitie ener ironische verdraagzaaimheid. » 

Als Kamiel zo blijft raaskallen, zal zijn 
nieuwe partij spoedig « naar de duivel 
zijn ». 

Standaard 
Manu Ruys kreeg in « De Standaard » 

van verleden woensdag een bevlieging 
van radikaal pessimisme (of pessimis
tisch radikalisme). Zijn ontleding van de 
toestand moet in scherpte en raakheid 
voor geen enkele « Volksunie » onder
doen : 

« AJIe politieke waarnemers zijn het er
over eens : in de drie nationale partijen 
staan de Vlamingen in het defensief. Een 
viertal jaren geleden lagen de verhoudingen 
helemaal anders. Aan Franstalige zijde 
heerste angst. Daar werd in vofle ernst 
gevreesd dat de nieuwe taalwetgeving de 
vernederlandsing van Brussel zou teweeg
brengen. Maar sinds de verkiezingen van 
1964 en 1965 hebben de Franstaligen hun 
oude lef weergevonden. Zij beseffen dat het 
Vlaamse land wel over een reeks wettelijke 
instrumenten beschikt, die de Nederlandse 
gemeenschap te Brussel en in België ten 
goede kunnen komen, maar dat er nog 
niets verloren is indien die wetten niet 
worden uitgevoerd. De Franstaligen her
inneren zich hoe gedurende dertig jaren de 
oude taalwetten ongestraft konden, worden 
gesaboteerd. Zij denken hardop : waarom 
het ook niet met de nieuwe proberen ? Er 
zijn ditmaal wel sankties in de wet geschre
ven, maar wat kan er gebeuren, wanneer 
men halsstarrig weigert rekening te hou
den met de gevolgen van de dwangproce-
dure ? Reeds heeft men er voor gezorgd dat 
de talloze uitvoeringsbesluiten steeds weer 
uitgesteld worden. Men laat de vaste taai-
kommissie rustig haar adviezen formule
ren. Die worden, waar het mogelijk is, 
netjes in een lade opgeborgen en men doet 
gewoon voort. Wanneer bepaalde benoe
mingen al eens nietig worden verklaard 
(door de Raad van State), zorgt men voor 
een stukje wet dat de illegale toestand langs 
een omweg regularizeert. 

De Franstalige pers grinnikt met het 
pessimisme van de Vlaamse kritiek. Het 
raakt haar kouwe kleren niet. Brussel moet 
en zal een louter Franse stad worden. Al 
moest men verdrinken in de onwettelijk
heid en het incivisme I De vooruitzichten 
zijn trouwens gunstig. Ondanks de ekono-
mische vooruitgang van het Vlaamse land 
blijven de leidende kringen hermetisch 
voor het Nederlands gesloten. De Brusselse 
agglomeratie wordt steeds machtiger • zij 
is niet langer alleen maar administraüeif 
centrum, maar is nu ook een sterke indus
triële zone geworden,. Zij blijft het Brabant
se land inpalmen, terwijl de katolieke uni
versiteit te Leuven haar Waalse sektie ter 
plaatse versterkt. 

In vele grote ondernemingen van het 
Vlaamse land is het Frans nog steeds voer
taal van hoog tot laag. Overal lacht de top 
met de taalwet. Hij rekent nu ook op de 
« nationale » kommissie voor de commu
nautaire betrekkingen • daar zullen de Vla
mingen andermaal gedwongen worden tot 
onderhandelen en wat betekent onderhan
delen anders dan toegeven P Men verwacht 
dat de Vlaamse gesprekspartners « inschik
kelijk » zullen zijn. Reeds worden de stel
lingen voorbereid De Waalse socialisten 
zijn de basis aan het leggen van een meer 
autonome partij-organizatie. In de CVP is 
de Waalse vleugel op zoek naar een stevi
ger struktuur. Meer dan ooit is de PVV in 
handen van Franstalige Brusselaars. Over 
de partijen heen bestaat een permanent 
kontakt. Men verwacht veel van het Euro
pese Hof te Straatsburg : zodra de Belgi
sche taalwetgeving, zoals verhoopt wordt, 
veroordeeld zal zijn, zal een vloed van peti
ties tegen de taalwetten loskomen. Het 
FDF-kameilid Laloux heeft er vijfhonderd 

f» leserve en de Walen van de national* 
partijen zullen er dankbaar gebruik va* 
maken om de uitholling van de taalwettea 
te «sen. Inmiddels zwijgen de Vlamingea 

De Franstaligen voelen zich sterk in hua 
soliede Brusselse burcht. Zij hebben de ni» 
merieke overmacht en het sociale prestiga. 
Zij kontroleren via de PVV de gemeentebe. 
sturen, en op de 33 Brusselse kamwleden 
zijn er 25 Franstaligen. Zij verbazen er zidi 
over dat zij ooit vrees konden koesteren 
voor het Vlaaimse « imperialisme »; het go
vaar bleek slechts een boze droom te zijn. 
Als de Vlamingen straks weer eens lastig 
worden, zijn er de nationale kommissies 
om de klachten op te vangen en te neutra-
lizeren. Om te verzoenen, n 

Walter Luyten. 

PeU? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt O vol vertrouwen 
tot bet huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
Ouders:emselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.3701 

Alle Inlichting op verzoek. 

B E C O 
b r a n d s t o f f e n 

TEL : (03) 32.04.77 
3I0I10 

D O R T M ü N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M Ü N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 
Staf Wouters 
aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DORT THIEKBKAtHOF III 
langt autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
VLAMINGEN houden voortaan hun geld in EIGEN \\L"M! 

DAAROM AL UW VERZEKERINGEN... 
AL UW SPAARGELDEN 
AL UW LENINGEN... 

UITSLUITEND NAAR VLAAMSE MAATSCHAPPIJEN I I I 

Alle inlichtingen vrijblijvend; ook graag bij U 't huis. 

VEILIG VOORDELIG VLAAMS 

Frans VAN HOOF 
Lic. Hand. & 

Fin. Wet. 
Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 
• 

Postrek. 4299.88 
Tel. 016/65.243 
KAMPENHOUT, 

Brouwerijstraat 14 j 
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Aiihwerpen 
De bctoginw«n tecen de Franse 

preken aan de kust hebben an
dermaal slachtoffers en boelen ge-
eist. 

l i t solidariteit lanceert het 
VNJ daarom de « Operalio Kas
tanje n. Sinds enkele tijd hebben 
VNJ-ers kastanjes geraapt en 
voorzien van een VNJ-vlaggetje. 

Onze solidariteitskastanjes wor
den tegen - enkele franken ver
kocht ten bate vaij de slachtoffers 
van de betogingen tegen de Fran
se preken. 
HERDENKING 

De jaarlijkse herdenking van 
Herman Van den Recck zal dit 
jaar plaats hebben op zondag 17 
oklober 1965. 

Te 8 uur 30 in de SI- Annakerk 
te Borgerhout zielemis voor Her
m a n Van den Recck en allen die 
voor de Vlaamse gemeenschap 
hebben geleden. Tijdens de plech
tigheid worden Vlaamse liederen 
gezongen en houdt W.E.H. Van 
yelthoven een kanselrede. 

Te 11 u u r in de ontvangsthal 
van de begraafplaats Schoonselhof 
te Antwerpen bezinningsstonde 
met toespraak door dr. jur . Va
leer Portier. 

MOSSELFEEST 
Vrijdag 22 oktober mosselfeest 

in Café Tijl, St. Jansplein 22, Ant-
wer])en. 

Een gratis tombola met mooie 
prijzen is voorzien. Doch er kan 
er nog altijd ééntje bij . Bij voor
baat dank I 

Steunkaarten, te verkrijgen aan 
de prijs van 10 fr. bij onze leden 
en in Café Tijl. 

DANK 
• Afd. Antwerpen dankt alle pro

pagandisten, leden en simpati 
santen om door hun werking het 
bes tuur in staat te hebben ge
steld een vast sekrelariaat op te 
r ichten te Antwerpen Slad, Frank-
fijklei 8 (1ste verdieping), boven 
y i . Huis « Peter Benoit «. 

Toegankelijk : maandag : 1-5 
•UUT; dinsdag : 1-5 u u r ; woensdag 
(gesloten); donderdag : 1-8 u u r ; 
vrijdag : 1-5 uu r ; zaterdag ; 9-12 
uu r . 

WERFTOCHT 
Zondag 31 oktober in Antwer-

pen-Noord samenkomst 10 uu r 
café « Tijl », Sint Jansplein 22. 

Vertrek te 10 uur 30 stipt. 
Dit is de inzet van ons her

nieuwd propaganda-offensief. 
ledereen, die zich een paar 

uurt jes kan vrijmaken, weze op 
post. 

VAANDEL ANTW.-ZUID 
Ten einde bij optochlen en be

togingen meer representatief te 
zijn, werd op de bestuursvergade
r ing vaa 6.10.65 besloten, een 
vaaiulel aan te kopen. 

Wij zijn zo vrij onze leden te 
verzoeken een bijdrage, hoe mi
niem ook, te willen storten <^ 
PR 875556, Bachot Theo, Monti-
gnyslraat 55, Antwerpen. 

Berlaar 
De zildag van senator Jorissen 

is, zoals gezegil, iedere eerste 
maandag : maar de uren zijn als 
volgt. 

Van 20 uu r tot 20 u u r 30 in lo
kaal Winkelmans , Melcauwen. 

Van 20 u u r 30 tot t 21 u u r : lo
kaal Rubens, Dorpsstraat. 

Nochtans omwille van Allerhei
ligen valt de zitdag van maandag 
1 november weg. Wie dr ingende 
zaken wil regelen kan terecht bij 
Walter Luyten, gemeenteraadslid, 
Lierse steenweg 140. 

Borgerhout 
Vrijdag, 8 oktober jl. vond on

ze maandelijkse ledenvergadering 
plaats in ons lokaal de Nieuwe 
Carnot. 

Dr. Leo Wouters belichte de 
« Vlaams Nationale politiek in het 
Belgisch staatsbestel ». 
DIENSTBETOON 

Onze mandatar issen stellen zich 
ten dienste van leden en Vlaams-
gezinde Borgerhoutenaren. Sche
pen Juu l Dillen : alle weekdagen, 
behalve zaterdag en maandag , 
van 10 u u r 30 tot 12 u u r 30 op 
zijn bureel : Maréestraat 7, Bor-
gerhout , tel. 35.25.15; gemeente
raadslid Frans Dirks : op af
spraak; tel. 36.38.94; gemeente
raadslid Bert Verbeelen : op af
spraak; tel. 35.57.08; mevrouw 
Raets, lid COO : op afspraak; tel. 
36.79.97. 
VLAAMSE KERMIS 

De VI. k r ing nodigt alle leden 
en sympatisanten uit op vrijdag 
29 oktober e.k. te 20 uu r 15 in 
de zaal Pax, St«rJingesst*aat 80 
te Borgerhoul. De gekende voor
drachtkunstenaar Antoon Vander-
plaetse beïi<;ht óns daar Tiet le
venswerk van onze Vlaamse dich
ter en ziener Cyriel Verschae\'e. 
In de voordrachtzaal zal een klei
ne tentoonstell ing gewijd worden 
aan C. Verschaeve. 

Deurne 
LEDENVERGADERING 

Op maandag 25 oktober 1965 
vindt onze maandolijkse ledenver
gadering plaats in he t lokaal «Pla-

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
15.00 : Muziek voor jonge mensen. 
Vandaag • Jonge kunstenaars 1962 
— 15.50 : De Füntstones (103e afl.) 
—- 16.15 : Vle Joegoslavisch Polk-
lorefestival te Koper — 18.30 : 
Klein, klein kleutertje — 18.50 : 
Datty Duck, een suite van teken
films — 19.15 : Piste — 19.55 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Speelfilm : Ja zo'n meisje van zes
tien, muzikale komedie van Hans 
Grimm me» Ctonny Proboess, Prie-
dricli Domin, Walter Gross en Rex 
Glide — 22.10 : Seul A, seul, een 
variétéprogramm.a met Michèle Ar-
naud, Serge Gainsbourg, Jacque
line Danno e.a. — 22.45 : TV-
nleuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ; 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels. 11e les : The darts 
match — 19.20 : De Plintstones. 
104 all. : De slaapkuur — 19.45 : 
Openbaar kunstbezit c Verzoeking 
van de H. Hiëronymus » door Je
roen Bosch — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.30 : En 
toen kwam Dokter Prost, blijspel 
in drie bedrijven van Hans Weigel 
— 22.05 : Vergeet niet te lezen — 
22.35 ; TV-nleuws. 

20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
kleren maken de man. TV-komedie 
van Paul Verhoeven met Hanns 
Lothar, Monika Peitsch en H.K. 
Priedrich — 21.55 : Medium — 
22.25 ; TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De schat 
van Malta 4e afl. : Op weg naar 
het eiland Gozo — 19.20 : De 
wereld is klein. Terugreis van de 
« Wanderer III » — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : De schaakpartij, eenak
ter door Kenneth Sawyer Goodman 
— 21.05 : Première-magazine — 
22.00 : Gastprogramma. Het vrije 
woord : Lekenmoraal en -filosoife 
— 22.30 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu-
wenste gast, fllmkiucht met Char
lie Chapün — 19 20 - Tienerklan
ken — 19.59 : Weerbericht — 20.00; 
TV-nieuws — 20.25 : Bonanza — 
21.15 : Svalbard (Het land der 
koude kusten), een Spitsbergenre
portage — 22.05 : Gastprogramma. 
De liberale gedachte en actie — 
22.35 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televlsum — 19.00 ; Zand
mannetje — 19.05 : De wereld is 
klein. India. 5e en laatste afl. 
Agra en de Taj Mahal — 19.30 : 
Arena — 19.^5 : De Weerman — 

19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. 12e les : The 
Cufflinks — 18.20 : Tienerklanken 
—- 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Klein scherm, 
grote film. De erfgename, psycholo
gische film van Williams Wyler, 
met Olivia de Havilland, Montgo
mery Clift en Sir Ralph Richardson 
— 22.15 : TV-nieuws — 22.20 : La 
Reine Verte. Balletvoorstelling door 
Maurice Béjart, m.m.v. Casarès en 
Valerie Camille. 

Z A T E R D A G 
16.30 -. Teletaalles : Engels — 17.00: 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19.00 : Richard Leeuwe-
hart. 36e afl. : De kroonjuwelen — 
19.25 : Autorama — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.25 : Johan en de Alverman, 
jeugdfeuilleton (Ie afl.) — 21.00 : 
Music Maestro please I De grootste 
schlagers ui t de periode 1930-1360, 
uitgevoerd door zangers uit eigen 
land — 21.55 : Echo — 22.25 : 
Richard Boone-theaer. 3e afl. : De 
herrieschopper — 23.15 : TV-
nleuws. 

za », hoek Callifortlei en De Mon-
tereystraal te Deurne (C). 

Dagorde •" Franskiljons offensief 
tegen Vlaanderen. 

AKTIE IN WIJK BISSCHOPPEN-
HOF 

De Volksunie Deurne voert een 
aki ie in de wijk Bissohoppenhof 
te Deurne-Noord. 

Er werd rondgereden me t de 
microwagen; kolportages leverden 
zeer goede resultaten op, een pam
flet werd gebust en kortelings zal 
er overgegaan worden tot huis
bezoeken in deze wijk. 

GROTE LEDENSLAG 
Onze grote ledenslag zal gehou

den worden tijdens november en 
december. 

Wij doen oen. oproep tot onze 
simpatisanten, ons hierbi j te hel
pen. Spreek familieleden en vrien
den aan. 

Het l idmaatschap kost slechts 
50 fr. per jaar. Indien een fami
lielid aansluit da t hetzelfde adres 
bewoont, kost dit slechts 20 Ir. 
per jaar. 

Personen die wensen aan te 
sluiten k u n n e n dit doen door 50 
fr., naam en adres op te s turen 
naar het sekretariaat : Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deur-
rié" (G). 

TREFPUNT 
Personen die ons plaatselijk 

maandblad <( Trefpunt « wensen 
te ontvangen, worden verzocht 
h u n naam op te geven aan he t 
sekretariaat. 

Ekeren 
Alle Vlamingen van Ekeren 

worden ui tgenodigd de dansavond 
bij te wonen die ingericht wordt 
door de Vlaamse Verenigingen 
van Kapellen. De feestavond heeft 
plaats op zaterdag 16 oktober a.s. 
in zaal « Starrenhof » te Kapel
len. Begin 20 uur . 

Onze propagandaploeg heeft op 
zondag 3 oktober 11. aan een kol-
portage te Kapellen deelgeno
men. 

Op zondag 24 oktober e.k. or
ganiseert onze propagandaploeg 
in samenwerking m e t Kapellen 
een kolportage te Ekeren. 

Geel 
Onze tweede kolportage van het 

seizoen werd weer een bui tenge
wone meevaller. Met negen wer
vers verkochten we op twee u u r 
tijds 105 n u m m e r s en kregen we 
215 fr. s teun. 

Volgende week, op 17 okt. hel
pen we nogmaals he t kan ton 
Turnhou t te Ravels. Bijeenkomst 
aan de kerk aldaar te 10 uu r . 

Mogen we onze leden en simpa-
thisanten, die de zondagvoormid
dag een paar uurt jes vrij hebben,, 
vragen zich onverwijld in verbin
ding te stellen me t Louis Ver-
voort. Nieuwstraat 20 te Geel. Tel. 
58982 of Jan De Graaf, Nieuw-
straat 21 Geel. Tel. 59011. 

Wij halen U aan hu i s af. 

Kalmthout 
Vrijdag 22 oktober : Joris Van 

Severen —- voordracht door Ar
t h u r De Bruyne, historicus. 

HULDE AAN PATER STBACKE 
Op zondag, 12 december 1965, wordt Pater Stracke negen

tig jaar. 
Onder het voorzitterschap van Mevrouw Dosfel werd een 

komitee opgericht dat diezelfde dag te 10 u u r in de zaal El-
cherlijk, Frankrijklei 85, Antwerpen, aan deze verdienstelijke 
Vlaming een nationale hu lde brengt . 

Het inr ichtend komitee roept reeds nu alle verenigingen en 
Vlamingen op om die dag vrij te houden en op deze hu lde 
aanwezig te zijn. 

Nadere berichten hierover volgen. 

Kapellen 
De Vlaamse verenigingen van 

Kapellen richten h u n eerste bal 
in op zaterdag 16 oktober a.s. in 
zaal « Starrenhof », Kapelsestraal 
61 te Kapellen. 

Begin : 8 uu r . 

Mechelen 
Wij vestigen de aandacht van 

de leden van het arr. Mechelen 
op de bestuursverkiezingen in de 
afdelingen die zullen doorgaan in 
de loop van de m a a n d oktober en 
november. 

Langs h u n afdelingen zullen 
zij nader n ieuws ontvangen. In
tussen worden zij verzocht de da
t u m vrij te houden, waarop de 
verkiezing in h u n afdeling plaats 
vindt. 

22 oktober : afdeling Lier : lo
kaal De Hoorn; 23 oktober : Klein 
Brabant : lokaal Sport-Marickerke; 
29 oktober : Heist-Beerzel : lokaal 
Bonzo-Beerzel; 30 oktober : Duffel: 
zaal De Groof; 5 november : Ber
laar : lokaal Winkelmans-Melcau-
wen; 6 november : afdeling BOT-
n e m ; 10 november : Bonheiden-
Rijmenam; 11 november : Nijlen-
Bevel : lokaal Bonte Os, Ni.fttn; 
12 november : Mechelen : lokaal 
Gulden Huis. 

Voor enkele afdelingen als Ko-
ningshooikt , Kessel zal nog nader 
nieuws volgen over da tum of lo
kaal . 

Ieder Vlaams-nationalist wordt 
verzocht gebruik te maken van 
zijn demokratisch recht en door 
zijn deelname te zorgen voor een 
stevige u i tbouw van zijn lokale 
afdeling. 

Wilrijk 
De nieuwe l idkaarten voor 1966 

zijn toegekomen. Zij zullen zo 
spoedig mogelijk ter hand gesteld 
worden. 

Wij hopen dat al onze leden er 
zullen aan houden h u n l idmaat
schap te he rn ieuwen . Zoals reeds 
medegedeeld ontvangen onze 
hoofdleden gratis iedere maand 
« De Schelde », he t Vlaams Na
tionaal maandblad voor 't Ant
werpse! Het afdelinbsbestuur re
ken t erop da t het hern ieuwen 
der l idkaarten zal afgelopen zijn 
tegen 15 november a.s. 

Zandhoven 
Zaterdag 23 oktober ; Volks

unie-bal. Ingericht door het be
s tuu r van de kantonale propagan-
dagToep. 

Het bal vindt plaats om 20 uu r 
in « Het Bakkershof » te Halle -
Kempen Het Bakkershof is gele
gen op 500 meter van de Tuxn-
houtsebaan op de Steenweg naar 
Halle. 

60.000.000 Fr. LOTEN 
TREKKING OP 25 OKTOBER 

SB.0OS LOTKN van 

200.000 F tot 400 F 
+49 froosfloten 
van 20.000 F 

HET BILJET 200 F 
HET TIENDE 21 F 

BRABANT 

Beersel 
Op 23 september 11. zag een 

nieuwe VU-afdeling het lioht : 
Beersel, Linkebeek, Drogenbos en 
Ruisbroek. 

Van bij de s tar t waren en een 
veertigtal leden, terwijl velen nog 
gereed staan om bij te treden,. 

In l icht ingen bij Frank Verbist, 
Vijverstraat 5; Frans Van Sume-
re, Laarheide 92; Herman De Key-
ser, Ukkelse stwg 63 te Beersel. 

Laken 
Op vrijdag 24 se^ptember hadden 

in onze afdeling onder r u i m e be
langstel l ing de s tatutaire be
stuursverkiezingen plaats. 

Werden verkozen : 
F rans Adang : voorzitter; Theo 

Van de Vijvere : ondervoorzitter; 
Em. Van Malderen : secretaris; 
Jan de Schuyteneer : propaganda; 
Jan Vermeit : penningmeester . 

Bovendien werden nog 5 andere 
leden opgenomen in het afdelings
kader. 

Ukkel - Vorst 
Op vrijdag 1 oktober had in he t 

lokaal, Zevenbunderslaan 25, te 
Ukkel de verkiezingen plaats voor 
het nieuwe bestuur . 

Hier volgt het nieuw verkozen 
bes tuur . 

Voorzitter : Vanthournout Mi
chel, Engelandstraat 420, Ukkel; 

Sekretaris : Dekeyser Luk, J a n 
. Benaetsstraat 77, Ukkel; 

Pennin,gmeester : Verlinden Ar
m a n d , Egide Van Ophemst raa t 
173; 

Propaganda : Geuhels Robert, 
Drie Koningenstraat 41, Ukkel; 

Afgevaardigde : Van den Eede 
Clement, August Lumierelaan 1, 
Vorst; 

zoekertjes 
Ik ben 42 jaar, deed de latijn-

se humanio ra . Welke Vlaamse 
firma te Brussel ol omliggende 
kan mi j aan. werk helpen ? 
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BRABANT 

Teniat 
MET VERGETEN 

De jaarlijkse mossel- en friet-
kermis vindt plaats op 6, 7 en 8 
november 1965 in het lokaal Ty
rol, Assesteenweg 41, te Ternat . 

Geen enkele Vlaming ontbreke ! 

Kapellen-op-den-Bos 
Op onze vergadering van 26.9. 

65 te Londerzeel werd onze win
ter-werking verder onder ogen 
genomen. 

Br werd voorgesteld, een bank
rekening te openen op n.iam 
yolksunie Kapelle-op-den-Bos. 

Onze financiën zullen wij ver
beteren door het drukken van 
s leunkaar ten van 20 en 50 fr. 

Verder zijn wij zinnens een kol-
portageploeg op te r ichten om ons 
kanton volledig te bewerken. 

Er werd beslist 2 dansfeesten 
Ie geven (in Londerzeel en in Ka-
pelle-op-den-Bos). Beide data zul
len te gepasten tijde medegedeeld 
worden. 

LIMBURG 

Limburg 
Het sociaal dienstbetoon zal zo 

spoedig mogelijk sterk ui tgebouwd 
worden. Drie par lementairen zul
len in de nabije toekomst mede 
zitdagen houden in onz3 provin
cie. 

Hiermee doen wij dan een op
roep tot allen die willen meewer
ken , zowel tot degenen die zit
dagen willen houden, als tot de
genen die ons op de een of ande
re manie r behulpzaarai k u n n e n 
zijn (bv. een bepaalde specialiteit; 
werkzaam op een dienst zoals bv. 
pensioenen, bekistingen, kinder
bijslagen, stedebouw. enz . ) . 

Wij zeggen aan allen de h u l p 
toe van een hele organisatie en 
de h u l p van 3 par lementai ren. 

Er zal voldoende reklame ge
voerd worden om de zitdagen per 
kanton kenbaar te maken Mede
delingen zullen regelmatig aan 
alle medewerkers gestuurd wor
den. 

Meld u du« zo spoedig mogelijk 
hij ,1. Cuppens, p-a. .ïoz Clys-
ters-Cuppens, Brugl. 32, Bree. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Jaargetijde van H. Staf De 

Clercq. Op zondag 24 oktober mis 
om 11 u u r bij de Eerw. paters 
Capucienen te Aalst. 

^ITDAGE^ 
Zitdagen van pro\incieraadslid 

Jan Caudron. 
Elke eerste zaterdag van de 

m a a n d ; 14-15 u u r in café « Bij 
den Bok », Steenweg 97, Oorde-
gem. 

15-16 u u r in café « De Rey-
naert », Kasleeldreef, Lede. 

16-17 u u r in café « Mascotte », 
Nieuwstraat 22, Mere. 

17-18 u u r in café « De Boeck «, 
Dorp, Moorsel. 

Elke dag ten huize op afspraak, 
Vrijheidstr. 46, Aalst. Tel. 26757. 

Burst - Bambrugge - Ressegem 
Dienstbetoon ; ons provincie

raadslid De Grave Urbain zal zijn 
zitdag houden de 2de zaterdag van 
de maand , van 14 u u r tot 15 uu r , 
in het lokaal Geers Frans, A'ieuw-
Straat, Burst. 

Voor dr ingende gevallen is onze 
manda ta r i s te uwer beschikking 
bij hem ten huize ; elke maandag 
en vrüdae vanaf 18 uur . 

Erembodegem-Centrum 
BESTÜVRSVERKIEZING 

De algemene ledenvergadering 
voor onze afdeling vindt plaats 
op vrijdag 29 okt. in «De Burcht», 
Hogeweg, om 8 uu r "s avonds. Op 
de dagorde " bestuursverkiezing 
en aktiviteiten voor 1965-1966. 
Daarna gezellig samenzijn. 

We rekenen op een talrijke op
komst . 

Lebbeke 
Voor de algemene vergadering 

van 8.10.66 werd als vooi-naamste 

p u n t op de ageiula de bekrachti
g ing van het nieuw afdelingsbe
s t u u r geplaatst; het werd met al
gemeenheid van s temmen aan
vaard. 

De funkties werden als volgt 
toegewezen, : 

Voorzitter : Pierre Van Biesen; 
secretaris : Alfons Gooreman; pen
ningmeester : Felix Van der Go
ten; propagandaleider : Oktaaf 
Verhulst ; relaties : Frans Biese-
mans . 

Hel ere-voor/i fierschap werd 
toegekend aan F ians Heirbaut en 
adjunkt-pennjngnieester werd Jef 
Bosman. 

Mere 
Ondanks hel feit dat we pas op 

1 april 1965 te Mere mei een VU-
afdeling gestart zijn, werd reeds 
heel wat gepresteerd. 

De vele VU-slemmen die bij de 
verkiezingen geoogst werden , wa
ren een spoorslag om op de goede 
weg verder te gaan. 

Onze liefhebberskoers, we'-d een 
grandioos succes. Vele honderden 
sportliefhebbers genoten van de 
door 28 deelnemers felbetwiste 
wedstrijd. Onder de kemphanen 
die vochten voor h u n deel in de 
10.000 fr. prijzen en mee r dan 
5.000 fr. premieën vermelden we 
vooral drie plaatselijke renners , 
n j . Gilbert Van Den Eeckhout, 
Emiel Coppens en de kleine Van 
Impe, benevens de kampioen van 
he t Belgisch leger, Hermie en de 
aalvlugge Nederlander Dubois. De 
drie Meerse renners kregen reeds 
n a de 1ste ronde een aanmoedi
gingspremie van 200 fr. 

Volksuniegezinden van Mere, 
wacht niet langer om aan te slui
ten bij onze afdeling! 

Dit jaar meer dan 100 leden, 
volgend jaar zullen het er meer 
dan 200 zijn ! 

Merelbeke 
PROP\GANDA 

In de afgelopen twee weken 
werden 4.000 pamfletten gebust 
en 600 n u m m e r s van de Volks
un ie ; 1 bestu nrs- en 1 werkverga
der ing gehouden. 
« WEERGALM » 

Wij verwachten van de lezers 
de logische daad; s teunt ons, door 
een s tor t ing op pos t rekeningnum-
mer 8827 28 van Piet De Pauw, 
Merelbeke. Dank. * ' » i . . « 

Bezorg u w kopij tijdig : voor 
25 oktober. 
VLAG 

Dr Wouters sprak tijdens de in
hu ld ig ing van de kantonale 
vlag. waarna wij on.s mochten 
verheugen in een gezellig samen
zijn. 

M^ERKGROEP 
Heer Karel Dillen k w a m en 

stelde he t probleem : « waarheen 
in een Europees verband ? ». De 
aanwezige leergierigen danken 
hem voor zijn uitstekende uiteen
zett ing. 

ZONDAG 17 OKTOBER 
Kolportage te Gavere : vergade

ren om 9 u u r in Berkenhof. 
Inhu ld ig ing Dr Wanijn te Ne-

vele : samenkomst te 13 uu r 30 
aan Berkenhof, vanwaar wij in 
groep vertrekken: aansluit ing voor 
de vrienden uit Zwijnaarde te 
13 uur 45 aan het «Vlaams Huis». 

Wij rekenen op een flinke op
komst ! 

Ninove 
Nu ook te Ninove een trefpunt 

voor alle Vlamingen, café « De 
Raadskelder », Graanmarkt-Markt
straat, Ninove. 

Neveie 
HULDE BURGEMEESTER DR 
WA^^yN 

Zaterdag 16 oktober 1965 ; 
15 u u r : burgemeesterschiet ing 

op 2 liggende wippen in ten t op 
de mark t ; 5500 fr. vooruit, waar-
\ an 2500 fr. grat is met de niede-
weik ing van de Kon. Handboog-
Silde St. Sebasliaan. 

14 u u r 30 : ballon wedstrijd op 
de mark t . 1000 fr prijzen in na
tura , gratis voor de schoolgaande 
jeugd tot 15 jaar. 

Zondag 17 oktober 196.Ï : 
9 u u r 30 : plechtige H. Mis. 

10 u u r 30 : neerleggen bloemen 
voor onze gesneuvelden. 

11 uu r 30 : gelegenheid tot ge
lukwensen op he t Gemeentehuis . 

17 u u r : {eestvergadering op de 
Markt. Spreekbeurten. 

Vanaf 15 u u r 30 : optreden van 
m uïiekmaatschappijen. 

20 u u r : Burgemeestersbal in 
een reusachtige tent . Ing«ng gn-
tk. 

Iedereen welkom. 
Feeërieke verlichting. 

Waarschoot 
Op zondagvoormiddag 17 okto

ber te 10 u u r 30 spreekt drs . M. 
Coppieters in de zaal Salamander, 
SlalionsEtraat 2, Waarschoot. The
ma : « Waarom \\J ? ». 

SCHUIMHUBBERMAÏRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
me t 
Gebreve tee rde ka rkassen 

Sint Amandsberg 
Op 19 oktober a.s. zal in lokaal 

« St Aniand », Antweipseslcen-
wog 119 te St Amandsberg, tus
sen 20 en 21 uur , de statutaire 
\erkiezing van het n ieuw afde
l ingsbestuur gehouden worden. 
Er zijn vijf bestuursleden te kie
zen. Ook onze leden van de ge
meente Oostakker worden uitge
nodigd. Een ledenvergadering 
heeft na de verkiezing plaatst. 

Sint Niklaas 
Vorige week overleed na een 

spijtig ongeval de heer Franz Van 
den Bossche, na een leven in 
dienst van de Vlaams-nationale 
gedachte. 

De Volksunie biedt zijn echtge
note en familieleden haar oprech
te deelneming aan in de zware 
rouw die hen treft. 

WEST-YLAANDEREN 

PROVINCIE-RAAD 
De provincieraad die voor de 

eerste maal sinds de verkiezingen 
in gewone zittijd samenkwam, 
geraakte me t de VU-vertegenwoor-
diging van 8 m a n , z 'n sleur en 
slenter kwijl . De plaatselijke pers 
durft n u tenmins te over vinnige 
debatten spreken. 
HERDENKING DOM MODEST VAN 
ASSCHE 

Op zondag 10 okt. 11. kende de 
Benediktijnenkerk te Assebroek-
Steenbrugge de tradit ionele grote 
toeloop naar aanleiding van de 
her inneringsplecht igheid voor wij
len abt Dom Modest Van Assohe. 

Brugge-Zeebrugge^ >-
] ERKIEZING 

Op zaterdag 16 dezer te 19 u u r 
30 vindt in het Vlaams tehuis 
« Breydelhof », J. Suveestraat 2 
(Vismarkt) Brugge de bestuurs-
herkiezing plaats voor de VU-afd. 
Brugge-Zeebrugge. Een dynamisch 
afd. bes tuur is de onontbeerlijke 
voorwaarde voor een konstante en 
invloedgevende werking : ieder 
neme daarom z'n verantwoorde
lijkheid opdat in de hoofdplaats 
van het arr. (tevens hoofdstad 
van onze provincie!) een flink be
s tuu r ui t de bus zou komen. 
MOSSELFEEST 

De kersverse « Vlaamse Club « 
nodigt alle belangstellenden uit 
op de mosselmaaltijd van zaterdag 
16 okt te 21 UUT 15 in het Vlaams 
tehuis Breydelhof, Brugge. In
schrijving vooraf gewenst, voor 
leden ; 35 fr. (niet-leden 45 fr.). 

Oostende 
Onder het mot to « Ons hoort 

het Noordzeestrand » nodigt de 
« Vlaamse Klub Kust » uit op he t 
groot avondfeest, op zaterdag 30 
oktober a.s. in het Kursaal te Oos
tende 

Het feest begint om 21 u u r 
in de Ambassadeuiszaal en woidt 
opgeluisterd door het gekende or
kest Stan Philips. 

Toegangsprijs : 100 fr. 
Avondkledij verplicht. 

Roeselare 
DODENHERDENKING 

Op zondag 24 oktober houdt 
West-Vlaanderen zijn veertiende 
dodenherdenking te Roeselare. 
Te 10 uur H. Mis in de Paters
kerk met kanselrede door Dom 
Alberlus Pil, Benediklijn; te 11 
u u r herdenkingsplechtigheid in 
de zaal Gloet. Spreker Bob Degol. 

/A MËMORUM 
Te Moregern over'eed zondag 
jl. in de ouderdom van 51 
jaar onze betreurde vriend Je) 
Pauwelt getroffen en vervolgd 
zoals vele anderen, bleef hij 
gedurende meer dan dertig 
jaar zijn ideaal Irouw. Wij 
bieden langs deze weg ons 
innig rouwbeklag aan zijn 
dierbare echtgenote en hinde-

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet : 512767) 

T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (0,52) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkope r 
in u w omt rek kent , s t u u r 
ons een kaar t j e en we 
de d ichts t bijgelegen ver
zenden U het ad res van 
koper S ta r Zele. 

Diepest raat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en kjeln 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 14» Gent; 
of naar 
Postbus. 11. Delnze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus 231. Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljka-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Allej ge-
helm ! Medewerking Tan 
priester. Dagelijks 4 tot 6 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het « Veerhuis D 
te St-AMANDS a d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP.) 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN • WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S D e u m e Z . 
Van Havreiei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schut-
str. 18, Deurne T 36.13.12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

BOEKEN TiJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

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

o Rubenshof » 
Weststr. 79. T. : (050)41571 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

(( V laams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen, 
Elisabeth! 105. Tel. 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlasmns huis W e r e Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.ü. 
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Sedert de nieuwe regering 
onder een Waalse eerste mi
nister en met een overwicht 
van Waalse ministers aan het 
bewind is, neemt de driest
heid d e r vlaamsvijandige 
kringen zienderogen toe en 
volgt de ene provokatie op de 
andere. 

Het anti-vlaams offensief 
dat thans woedt is ontstel
lend en het meest ontstellen
de is nog wel dat er van eni
ge reactie bij de Vlaamse 
C.V.P. of de Vlaamse B.S.P. 
niets te bespeuren valt. Se
dert de heer De Saeger, als 
beloning voor Hertoginnedal, 
minister werd heeft het ko-
mitee van acht of negen, dat 
geacht wordt de Vlaamse 
C.V.P.-frakties van Kamer en 
SenaJtt te vertegenwoordigen, 
voor zover wij ons herinneren 
geen teken van leven meer 
gegeven. 

Het is klaarblijkelijk stevig 
aan banden gelegd door de 
franskiljonse voorzitter van 
de C.V.P., die te Brussel volop 
meedoet aan de verfransing 
van de hoofdstad. 

Onder de vlag van het 
« unionisme », door de eerste 
minister ontgraven, wordt 
thans een politiek gevoerd 
die inderdaad zeer gelijkt op 
de politiek van de nieuwe 
Belgische staat na 1830 : de 
verfransing van Vlaanderen, 
de hegemonie van Walen en 
franstaligen. Dit beroep op 
het unionisme is veelzeggend. 
Alhoewel de P.V.V. geweigerd 
heeft mee te werken aan de 
grondwetsherziening z o a l s 
deze vastgelegd werd in de 
besluiten van de Ronde Ta
fel Konferentie en geweigerd 
heeft in de regering te treden, 
wil de eerste minister de 
P.V.V. een rol laten spelen op 
voet van gelijkheid met de 2 
regeringspartijen. Waarom ? 
Klaarblijkelijk o m d a t de 
P.V.V. het Waalse en het 
franskiljonse extremisme ver
tegenwoordigt en aldus de 
positie van de Vlamingen kan 
ondergraven e n verzwakt 
worden. 

Wij herinneren ons hoe na 
Hertoginnedal, om de smade
lijke nederlaag te kamoefle-
ren, het nieuw taaistatuut 
voor Brussel door de Vlaamse 
C.V.P.-ers dik In de verf gezet 
werd : dèt was het voor
naamste en om dè,t te beko
men had men toegevingen 

moeten doen op andere pun
ten. Het wordt tijd om meer 
dan twee jaar na het tot 
stand komen van de wet be
kend te maken dat van de zo 
hoog geprezen nieuwe taal
wetgeving in de Brusselse ag
glomeratie geen letter toege
past wordt, dat er integen
deel een ongebreideld ver-
fransingsoffensief woedt. 

De drie « traditionele » par
tijen gaan onverstoord ver
der met het uithollen van 
onze parlementaire instellin
gen en het vervalsen der de-
mokratie. Stelselmatig ken
nen zij zichzelf een monopolie 
toe, met uitsluiting van al 
wie nie t ' to t hun « république 
des camarades » behoort. 
De samenstelling van de be-
heerraad van het Universi
tair Centrum te Antwerpen 
is er een ander staaltje van : 
iedereen werd op zij geduwd 
door de eminente vertegen
woordigers der drie partijen, 
ook de vertegenwoordigers 
van het zakenleven, de finan-
eie, de kulturele sektor. 

delijk wat de Vlamingen te 
verwachten hebben van der
gelijke kommissie. 

Dezelfde mensen die in de
ze kommissie zullen zetelen, 
hebben reeds sedert jaren de
zelfde problemen besproken 
in de werkgroep voor de 
grondwetsherziening, in de 
kommissie voor de grondwets
herziening, in de ronde tafel 
konferentie... Het resultaat 
kennen wij en er wordt zelfs 
vooropgesteld dat de toe
komstige kommissie aan dit 
resultaat niets mag wijzigen! 

Het is zelfs onzinnig een 
kommissie op te richten die 
reeds h priori verbod krijgt 
naar werkelijk afdoende op
lossingen te zoeken, die het 
federalisme niet eens onder 
ogen mag nemen als moge
lijke oplossing. 

In vergelijking met de 
nieuwe studiekommissie had 
het Centrum Harmei destijds 
een benijdenswaardige vri j
heid, was het in zijn samen
stelling veel ruimer. Het heeft 
tevergeefs gedurende jaren 

HUN COMMISSIE 
De oprichting van de kom

missie voor de betrekkingen 
tussen de gemeenschappen is 
het zoveelste manceuver om 
de Vlamingen te minoriseren. 
Het is het parlement en al
leen het parlement, demokra-
tisch samengesteld, dat be
voegd is en bevoegd moet 
zijn voor het essentieel poli
tiek probleem van de betrek
kingen tussen de gemeen
schappen. De oprichting van 
een kommissie waaruit de 
werkelijke oppositie geweerd 
wordt, de Vlaamse oppositie 
van de Volksunie (meer dan 
10 t.h. van het Vlaamse kie
zer skorps), waarin Walen en 
Brusselaars op dezelfde voet 
gesteld worden als de Vlaam
se meerderheid, waar naar 
alle waarschijnlijkheid som
mige zogezegde Vlaamse le
den in Vlaams opzicht volko
men onbetrouwbaar zullen 
zijn : dit alles maakt het 
reeds op voorhand overdui-

gestudeerd, verslagen opge
steld, aanbevelingen gericht 
tot de regering en het parle
ment. 

Deze kommissie waarin aan 
de P.V.V. een machtspositie 
voorbehouden wordt buiten 
elke verhouding zelfs nu, na 
de verkiezingen, tot wat zij 
vertegenwoordigt, is onmis
kenbaar bedoeld om de Vla
mingen te minoriseren en te 
bedotten. Waarom lenen de 
Vlamingen zich tot dergelijke, 
tegen hen gerichte manceu-
vers ? 

Wat nodig is om tot een 
hS,rmonizering te komen van 
de betrekkingen tussen de 2 
gemeenschappen Is niet de 
zoveelste kommissie, maar is 
de bevrijding van een aantal 
vooroordelen, valse overtui
gingen, drogredenen. 

Het is typisch dat de hui
dige eerste minister de her
innering opgeroepen heeft 
aan het « unionisme » en dus 

tevens aan een periode uit 
ons verleden die voor ons 
Vlamingen een der somberste 
is uit onze geschiedenis. 

Toen werd de poging inge
zet om de Vlamingen te de
nationaliseren en te verfran
sen in naam van de eenheid 
van België. 

Het unionisme waarvan het 
spookbeeld opgeroepen wordt, 
past inderdaad om te onder
strepen dat de drie «tradi t io
nele » partijen in feite nog 
steeds de voortzetters zijn 
van de oude, noodlottige po
litiek waartegen het Vlaamse 
volk reeds honderd vijfender
tig jaar vecht. 

Zolang dit volk zich niet 
losworstelt uit de greep van 
deze partijen is geen oprech
te, eerlijke, ingrijpende om
keer mogelijk. 

Nieuwe krachten moeten 
doorbreken, nieuwe krachten 
moeten de grondslagen leg
gen voor een nieuwe s taats-
opbouw in een andere geest 
dan die van het staatsnatio-
ndlisme en het Franse cen
tralisme. 

De verstarring van ons po
litiek leven, verstarring die 
in een conservatieve geest 
van verdediging der eigen 
posities door de drie « t radi 
tionele » partijen eensgezind 
en broederlijk (wat scheidt 
hen eigenlijk nog?) verde
digd wordt, moet doorbroken 
worden als de grootste hin
derpaal op de weg naar ver
nieuwing, naar werkelijke 
oplossingen. 

Het uitsluiten van de Volks
unie uit de kommissie, daar 
waar een andere oppositie
partij , in feite extremistischer 
dan de Volksunie (lees o.m. 
de redevoeringen van de 
P.V.V.-burgemeester van Luik, 
de heer Destenay !) . met veel 
eerbetoon en op voet van ge
lijkheid in de kommissie op
genomen wordt, is onrede
lijk, ondemokratisch en on
aanvaardbaar. 

Vanwege de Vlaamse C.V.P. 
is het eens te meer een uiting 
van enggeestige partijpoli
tiek, daar waar het Vlaams 
belang ongetwijfeld gediend 
was met een sterkere Vlaam
se aanwezigheid. 

Wij zullen ons protest over 
gans Vlaanderen laten horen, 
als een felle aanklacht tegen 
een anti-Vlaams regime. 

mr. F. Van der Bist 
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OOK JIJ KAN BOUWEN !! 

SLECHTS EEN ADRES : 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEH N. V. 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standlngvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 

Een bedrag In dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID aan WERKELIJK SOCIALE PRIJZEN 

V A N A F F 500 .000 . - Akte in handen. 

ANTWERPEN GENT GENK 

Meir 18 Onderbergen 43 Molenstraat, 39 

(03)33.9218 (09)25.19.23 (011)544.42 


