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BAL TE OOSTENDE 
De « Vlaamse Klub Kust » richt op 
zaterdag 30 oktober a.s. een groot 
avondfeest in. Dit feest (dat te Oosten' 
de reeds liet « Bal Van Steenkiste » 
wordt genoemd) vindt plaats in de 
Ambassadeurszaal van het Kursaal en 
wordt opaeluisterd door het orkest Stan 
Philips. Toenansprijs : 100 fr. Avond-
kledij verplicht. , 

Aloïs GOYVAERTS 
Zandstraat 272 

2758 HAASDONK 

EEUWIGE MELKKOE: DE AUTOMOBILIST 
REGERING KNOEIT YOORI 
AAN HAAR BEGROTINGEN 

DUUR VERVOER 
Indien het niet ging om zijn belastingscenten, 

zou de gemiddelde politiek geïnteresseerde staats
burger eens hartelijk lachen om het geharrewar 
dat thans heerst in de regeringskringen en in de 
beide koalitiepartijen. 

Om de twee dagen vertellen de CV.P.- en B.S.P.-
kranten in geuren en kleuren, wat er gezegd en 
bedisseld werd op de kabinetsraad en op de ver
gaderingen van de twee partijcenakels. De dagen 
daar tussenin schrijven ze ernstige hoofdartikelen, 
waarin ze aandringen op geheimhouding en dis-
kretie en waarin ze er aan herinneren dat in een 
normale demokratie de begrotings-pnmeur voor
behouden moet blijven aan het parlement. Ook de 
regering blijkt nu plots veel waarde te hechten 
aan diskretie en aan de voorrang van het parle
ment; het is nochtans zijzelf die gedurende de 
jongste weken haar hele «operatie waarheifi », 
tot en met het touwtrekken tussen B.S.P. en 
C.V.P., op de jaarmarkt heeft gebracht 

Nog nooit sloeg een regering bij het opstellen 
van haar begrotingen zo'n slijkfiguur. Normaal 
zou alles reeds in kannen en kruiken moeten zijn; 
over enkele dagen immers komt het parlement 
bijeen en de eerste-minister had bij hoog en laag 
gezworen, dat de begrotingen tijdig zouden klaar 
zijn om bestudeerd en op de normale termijn be
sproken te worden. Maar vandaag kan nog nie
mand bij benadering zeggen, hoe diep de put die 
moet gevuld worden eigenlijk is. Het getal dat 
men in regeringskringen officieus (want «offi
cieel» zegt men er immers niets!) liet doorsche
meren — nl. 15 miljard — wordt al lang overtrof
fen door andere ramingen en gissingen. De socia
listen spreken thans openlijk van 17 miljard. Het 
is op zichzelf al een krachttoer dat de cijfers van 
de beide regeringspartners zo'n slordige 15 t.h. 
uit mekaar liggen en dat niemand op enkele mil
jarden na juist kan zeggen waar we aan toe zijn. 

Tussen de C.V.P. en de B.S.P. wordt er inmid
dels lustig verder op en af geboden en aan ruil
handel gedaan om de nieuwe belastingen min of 
meer te laten samenvallen met de speciale ver
wachtingen en de eisen van de « bazis », zegge 
het respektievelijk kieskliënteel der beide partij
en. Over bezuinigingen heeft men het daarbij 
praktisch nooit : alle ministers houden het been 
stijf als het « hun » begroting betreft en het wordt 
de vroede vaderen iedere dag weer wat duidelij
ker dat zij er nooit kunnen mee klaar komen, de 
bezuinigingen te bestuderen en vast te leggen in 
voorstellen die straks door het parlement moeten 
goedgekeurd worden Maar laten wij de edelacht
baren uit de Wetstraat hun tsjoek-tsjoekbedrijf 
voortzetten, om inmiddels de gevolgen van hun 
staatsmanskunst even te onderzoeken. 

Zoveel staat immers reeds vast, dat een deel der 
nieuwe belastingen zullen verhaald worden op de 
prijs van de benzine en de weeldetaks bij aan
koop van een auto. Wat wettigt de hardnekkigheid 
waarmee de opeenvolgende regeringen, telkens 
wanneer zij zich in hegrotingsinoeibjkheden be
vinden, steeds weer de automobilist als eeuwige 
melkkoe behandelen ? Beschouwt men de auto
mobilist per definitie als een rijkaatd die best 
nog wat centen missen kan ? 

Die tijd is lang voorbij! De tqd dat de auto in 
hoofdzaak een sooit sport- of een luxe artikel was, 
ligt lans achter ons. De oveigiote meerderheid 

achter deze trapgevel aan de fr. de merodestraat 
te mechelen huist de stedelijke heroepsschool 
voor meisjes* onder de titel « a la mode de 
hruxell^s » vertellen we op pagina drie de on
gelooflijke geschiedenis die zich daar sinds 
negen jaar afspeelt. 

van de huidige automobiUsten zijn mensen die 
hun wagen lieounken ofwel voor hun beroep ofwel 
voor een ontspanning die men — tn deze tijd van 
vijfdagenweek en sociaal toerisme !— toch maar 
bezwaarlijk als « weelde » ka.i beschouwen. Wie 
zou durven het standpunt verdedigen dat de ar
beiders en bedienden, de talloze handeUreizige's, 
middenstanders en kleine nijveiaars die een goed 

deel van hun zuurgewonnen centen investeren in 
een auto als beroepswerktuig, allemaal behoren 
tot de kategorie die het eerst in aanmerking komt 
om de last van verhoogde belastingen te dragen. 

Er zijn in dit land ongeveer een miljoen auto's. 
Wam-^zr straks de benzineprijs met een frank 
verhoogd woidt, biengen de atttobezittcs per jaar 

(vervolg op blz- 3 m leader) 
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EKONOMISCHE RUBRIEKEN 

Geachte Heer, 

Het weekblad « De Volks-
Dnie » is de laatste jaren veel 
verbeterd. Doch waai' blijven de 
ernstige ekonomische rubrieken? 
Wanneer zal U eens ernstig rea
geren tegen het boek van Prof. 
Van Meerhaege « De Ekonomie 
van Vlaanderen ». Daarin wordt 
zeer brutaal het federalisme af
gekeurd, zelfs bespottelijk ge
maakt ! Het wordt tijd dat U 
daarop antwoordt. Want het 
zou de Gentse universiteitsstu
denten wel eens verkeerde in
zichten kunnen geven. 

W.A. - Brugge. 

DIKSMUIDE 

Het Bestuur van de Vlaamse 
Volksbeweging, Afdeling Lan
den, verontwaardig over de ont
wijding van de graven van hen, 
die stierven voor het Vaderland, 
door een dienst van het Depar
tement van Landsverdediging, 
eist met klem de nodige tucht
maatregelen tegen de verant
woordelijke overste in deze 
zaak. 

Het beschouwt deze daad als 
een uitdaging aan gans het 
Vlaamse volk. 

V.V.B. - Landen. 

DIKSMUIDE 

Waarde Redaktie, 
In een mededeling via radio 

en pers, heeft de C.V.P.-minis-
tcr van landsverdediging Moyer-
soen de Vlamingen het heug
lijke nieuws kond gedaan, dat 
ze niet (zoals sommige eksire-
niisten, weer verkeerdeliik be
weerden) het voorwerp zijn ge
weest van een flagrante graf
schennis. 

De ministeriële repliek is ty
pisch Belgisch, d.i. anti-Vlaams 
en illustreert eens te meer, 
overduidelijk de vernederende 
onmacht van een vlaams minis
ter in een unionistische regering 
met franskiljonse topadministra-
tie. 

We kunnen de minister als 
onze heilige overtuiging mede
delen, ons daarbij steunend niet 
op sentimentele gronden, maar 
op een uitgebreid feitenmate
riaal, dat de Belgische haatcam
pagne tegenover de Vlaamse ge
meenschap in het unitaire staats
bestel een latente konstante is, 
die periodiek oplaait in beruchte 
daden van ekstreem incivisme. 

Uit een recent verleden en de 
aklualiteit, kan men rijkelijk 
putten om onze officiële Bel
gische geschiedenisboeken waar-
heidshalve met die feiten te 
stofferen. 

Wat me ook heeft getroffen, 
is de zwakke Vlaamse refleks. 
Op een paar loffelijke uitzonde
ringen na, staat het Bedevaart-
komitee alléén met zijn protest-
aktie. Op wat wachten onze 
grote politieke, syndikale en kul-
turele organisaties, met hun 
kristelijke en Vlaamse preten
ties, om hun stem te verheffen ? 
Hebben ze geen interesse meer 
voor het kruis, in casu het offer 
van onze Vlaamse Ijzerhelden ? 
Of worden hun woordvoerders 
gemuilband door een hoger 
gebod ? 

De Vlaamse eendracht is nog 
lang geen feit ! 

W.D.P. - Brussel. 

MADAME BUNCHE 

Waarde Redaktie, 
De heilige Lodewijk Kiebooms 

'komt in- « De Gazet van Ant
werpen > van 12 oktober weer 
aandraven met een wazige recht
vaardiging inzake de samenstel
ling van de kommissie der com
munautaire betrekkingen. «Geen 
kleine partijen», schrijft hij, 
welke ook hun invloed moge 
zijn op de openbare opinie ». 
« Niemand weet in welke mate 
zij een blijvend politiek ver

schijnsel zijn », gaat hij verder. 
Alles is mogelijk - als men 

< Madame-Kiebooms > raad
pleegt. Maar zich steunend op 
de politieke evolutie in Vlaan
deren de laatste 15 jaar stelt men 
alleen al in het arr. Aalst voor 
de C.V.P. een achteruitgaan van 
30 % op hun kiezerspotentfeel 
van 1950 vast. En wel 51.092 
stemmen in 1965 tegen 73.154 in 
1950 ! 

Voor de V.U. is het integen
deel een aanwinst van 170 %, 
tegenover 1949. Of 7.783 stem
men in 1949 en 21.231 in 1965. 

Als Vlaming zou de heer Kie
booms integendeel de aanwezig
heid van de V.U. in de kommis
sie moeten steunen. Zeker als 
men in de « Gazet » van 14 ok
tober van de hand van D.W. 
leest : « Mits Vlaamse frontvor
ming kan men nog winstpunten 
boeken. Als die frontvorming er 
niet komt, waar helaas veel 
kans toe is, zal de C.V.P. moe
derziel alleen staan. Het is dan 
beter, niet naar de kommissie te 
gaan ». En nu, heer Kiebooms : 
niets geleerd, sedert Hertogin-
nedal ? 

B.H. - Erembodegem. 

VAN STEENKISTE 

Plet bureau van het Vlaams 
Komitee Hageland, in spoedver
gadering samengekomen op 18 
oktober, heeft kennis genomen 
van het onderzoek, nopens de 
heer politieofficier Van Steen-
kiste en het V.V.0. 

Het eist van de regering dat 
de nodige maatregelen getrof
fen worden opdat de rechtsvei-
ligheid van een Vlaams burger 
gewaarborgd wordt en dat prak
tijken die een politiestaat ken
merken, ons zouden bespaard 
wórden. '" "^'^ r^ntso-n^ uu 

Het eist thans van de minis
ter van Justitie, dat onbekwame 
magistraten op hun plaats gezet 
•w orden. 
, Het v.M!waöht•^^an "(te'Mmister 
van Binnenlandse Zaken, dat 
het betogingsrecht van elke vrije 
burger wordt geëerbiedigd en 
veiliggesteld. 

TITELS EN TEKST 

Mijnheren, 

Bij het lezen van'een dagblad 
worden van veel artikels slechts 
de titels gelezen : die zware 
blokletters springen in het oog. 

Op blz. 5 van «De Standaard» 
van 13.10 stond geblokletterd : 
« Aanbesteding vijfde vak van 
Gent-Zelzate goedgekeurd ». 

Daar ik wilde weten of het 
over de baan of het kanaal 
ging, las ik het artikel. En wel
ke lading dekte de vlag ? 

Samengevat : 
1) aanbesteding van dit 5e vak 
goedgekeurd (45 miljoen) ; 2) 
nieuw binnendok te Jemeppe, 
opengesteld door dhr. De Sae-
ger ; 3) straks aanbesteding 
van baan Nijvel-Chateau-C^he-
val ; 4) id. baan Seneffe-Cha-
pelle ; 5) id. uitrusting sluis te 
Obourg ; 6) id. omleiding Mar-
che-en-Famenne ; 7) id. Gene
raal Jacqueslaan te Brussel ; 
8) id. stukje verlichting te Ant
werpen ; 9) id. aanpassing post-
gebouw te Mechelen ; 10) id. 
overweg te Couillet (42 mil
joen) ; 11) id. weg langs Bene
den Samber (50 miljoen). 

U ziet, het opschrift past uit
stekend... om de Vlamingen in 
slaap te wiegen. 

A.D.V. - Dendermonde. 

BORSTELEN 

Waarde Redaktie, 

Dat er een hoop politieke 
jakhalzen hun neus voorbijpra
ten, is zowat een gemeenplaats 
geworden. Zo de flauwe C.V.P.-
< meester-gast » Vandekerck-
#6ve,"waftn«er'bij komt verkon
digen dat de taalwetten moeten 
geëerbiedigd worden. Tot wie 
richt hij zich ? Alleen maar 
ogen\erblinding}--Da*»»bij jïteti? 
richt tot zijn partijvoorzitter, 
V.D.B. Heeft deze niet gezegd 
na de stemming van de taalwet
ten : « In een land als Belgié 
wordt alles was in een wetge

ving stekelig is onmiddellijk 
versoepeld door het kontakt met 
de werkelijkheid en het gezond 
verstand van de bevolking ». Of 
in klare taal « ga gerust door 
met deze nieuwe taalwetten te 
saboteren. De C.V.P. zal met u 
zijn ». Protest van de heer Van-
dekerckhove gehoord ? ü niet, 
ik ook niet. 

Nu Honoré Gepluimd weer 
eens tegen zijn goesting in de 
kijker loopt, stelt P.V.V.-show-
man Vanaudenhove zich aan als 
de man die het zoveel beter 
weet. Is hij vergeten dat in 1958, 
de begrotingsramingen nage
noeg op hetzelfde peil waren on
derschat ! En dan was een libe
raal toch minister van Finan
cien : de heer Liebaert. En in 
dezelfde regering zetelde ook 
Omer V.A. Of niet ? 

Brulaap Jos Van Eynde wen
telt zich in alle mogelijke kron
kelingen om steeds maar schul
digen te vinden buiten de rood
gele koalitie. Nu heeft hij de 
administratie als zondebok uit
gekozen in Volksgazet van 23.10 ; 
« een administratie die waar
achtig niet vergroot uit heel het 
geval te voorschijn treedt >. 
Maar zijn het de traditionele 
partijen niet die nooit kontrole 
uitgeoefend hebben wat de 
juistheid van de begrotingscij
fers aangaat, hoeveel nieuwe 
wetten zullen kosten en wat er 
gebeurt met de staatsgelden. 
Daarom kan men slechts het 
V.U.-voorstel toejuichen nopens 
de oprichting van een onder-
zoekskommissie. De V.U. alleen 
heeft zich niets te verwijten. 
Van haar alleen kan zonder arg
waan een dergelijk voorstel uit
gaan. Technokratie en verouder
de begrotingsmetodes moeten 
weggevaagd worden. Slechts één 
partij, de V.U. kan hier de bor
stel hanteren. 

B. - Aalst. 

De redaktie draagt feen.yerattV. 
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be. 
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

WENTELPOORÏÏN 
tn hoot, staal, alomlnlnm 
of plastiek. 
Standaardoitvoerlnc ol 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
•ard van bet bouwwerk. 
Hand. of elektrlsehe bediening, 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

S l. ZONEN PVBA 
ROLLUIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elektrische 
bedlening. 
AUe systemen. 
VENETIAAN^ 
ZONITEBUNBEIN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRIUA-FLEX 

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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 toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrech t . Tel. (03)73.66.59 

• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1, Tel. (02) 11 .82.16 

GlAZEN M MONTURSN. 
Gtatu voor v«rt*liefd«n. 
H«nl«lltA9«n m «igw wffUwc 

WaHer ROLAND 
^ G*d>pIomt»rd Optitkvr » • 
K^rVtlfA^t, 5B — Aitwcrp«n 
|l«| » uh. op htl huufiummvr Q 

10 % torling op vortoon d*l«r. 

HERMES 
SCIi^^L 54 Zuidlaan 

211 M Lemonnierlaan 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARUAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 

zich thuis roeien. 

Beter en voordeliger. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
w a n t . . . 

EPBOA " 
I I R E L L I 
DunlopiUo 
STAR 

. ik koop bij 

MA TTHISU'S BE0DEN8SDRIJF 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 > l O R G E R H O U T • TEL. 35.17.83 

•tJHUIZEN : Diepcsrraat •4. t6, Anfw. Tel. 3I.01.1S 
• •giinensrra» 39-41, Anlw. Tel. 33.47.24 . Gallifortlei 60, Deurne, Tel. 36.25.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM - Antwerpen. - T e l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

deren, voor alle rerzekeringsvormen : Brand • 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-VIaan-
Leven • Persoonlijke • Familiale • Auto - Wet • 
Burg. Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor * 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, «ns. 
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a la mode 
de bruxelies 

Op vrijdag 22 oktober werd door de 
Mechelse Volksunie-gemeenteraadsle
den O. Renard en A. Van de Werf een 
inspektiebezoek verricht in de stede-
Kjke beroepsschool voor meisjes. Deze 
school is gelegen in de F. de Merode-
straai Aanleiding daartoe was een 
klacht over de aanwezigheid in de school 
van een volledig Nederlandsonkundige 
vakraadgeefster, mevr. J. Defaux-Ras-
quin. 

Deze dame oefent reeds gedurende 9 
jaar ongestoord haar opdracht uit die 
door de direktrice mevr. P. Verrept-
Desmet als volgt beschreven werd : 
« raad geven aan de leraressen betref
fende de modelijn en de kleding naar 
maat »* 

Mevr. J. Defaux, bedrij f leidster van 
een modeatelier te Brussel, oefent haar 
taak uit in vaste opdracht van het 
stadsbestuur, vermits haar naam in de 
stedelijke begroting voorkomt onder 
de leden van het personeel van de 
school, met vermelding van haar wed
de. Het belang van haar taak blijkt 
verder uit het feit dat de school onge
veer 700 leerlingen telt en dat de naam 
van mevr. Defaux in officiële doku-
menten onmiddellijk op die van de di
rectrice volgt. 

Tijdens de ontmoeting van onze 
raadsleden met de bovengenoemde da
me in het lokaal van de direktrice der 
school bleek inderdaad dat mevr. J. 
Defaux niet bij machte was één enkel 
woord Nederlands te verstaan, laat 
staan te spreken. Om begrepen te wor
den moest de direktrice zich in het 
Frans uitdrukken, hetgeen een jaren
lange gewoonte bleek te zijn. 

Na een toelichting over de algemene 
organisatie van de school, korrekt ver
strekt door de direktrice mevr. P. Ver-
rept-Desmet, woonden onze raadsleden 
de les bij in het lokaal waar mevr. De
faux haar opdracht uitvoerde, in aan
wezigheid van 3 leraressen en een 
tiental leerlingen. Deze laatsten droe
gen zelfgemaakte modellen die door 
een leriires in het Nederlands werden 
voorgesteld. Het bleek duidelijk dat 
deze presentatie voor de eerste keer in 
onze taal gebeurde omwille van de on
verwachte aanwezigheid van de ge
meenteraadsleden der Volksunie. Want 
inderdaad bleek mevr. Defaux hierover 
verwonderd te zijn en was het haar 
onmogelijk, tussenbeide te komen. De 
lerares zag zich na enkele pogingen 
verplicht over te schakelen op het 
FrEms en verder gedurende de les haar 
uitleg in deze taal te verstrekken. 

De atmosfeer in het leslokaal was 
werkelijk beschamend : in een Vlaam
se school te Mechelen dienen de lera
ressen in een vreemde taal rekenschap 
te geven aan iemand die in negen jaar 
tijd niet eens de moeite nam, zich de 
meest elementaire beginselen van het 
Nederlands eigen te maken. Toen het 
V.U.-raadslid ir. Osgar Renard na het 
verlaten van het leslokaal zijn ont
stemming liet blijken over deze toe
stand, bleek dit standpunt niet bijge
treden door de direktrice die verklaar
de dat er in geheel het land geen enkele 
Vlaamse vakraadgeefster te vinden zou 
zijn die de kunde en de goede smaak 
van mevr. Defaux kan evenaren of be
naderen. Deze vaststelling kan zeker 
niet als een kompliment beschouwd 
worden voor de beroepskennis van het 
Vlaamse leraressenkorps en van de 
talrijke modezaken van het Vlaamse 
land. 

Overigens merkte de direktrice op 
dkt zij er hoegenaamd geen bezwaar 
in zag dat de vakraadgeefster haar 
opmerkingea in het Frans maakte ; 

inderdaad, bij het bespreken van ze
kere onvolkomenheden van het Uchaam 
blijkt het wenselijk dat de leerlingen 
de opmerkingen niet verstaan ! 

Zonder kommentaar! 
De aanstelling van een nederlands

onkundige vakraadgeefster in een 
Vlaamse school is een flagrante schen
ding van de taalwet. Inderdaad wordt 
door de wet bepaald dat elke aangestel
de persoon, hetzij met een administra
tieve hetzij met een leeropdracht, het 
bewijs moet voorleggen van een gron
dige kennis van onze taal. Dit kan en
kel gebeuren door voorlegging van een 
Vlaams diploma. 

De Volksunie Mechelen heeft haar 
gemeenteraadsleden opdracht gegeven, 
klacht neer te leggen bij de minister 
van Nationale Opvoeding en Onderwijs 
en bij de goevemeur van de provincie. 

Gemeenraadslid ir. Oscar Renard zal 
tijdens de gemeenteraad van 8 novem
ber interpelleren en het ontslag van 
mevr. J. Defaux eisen. 

Fraaie toestanden in de stad van De 
Saeger en Spinoy! 

leven in de 
brouwerij 

Tengevolge van de merkelijke aan
groei der V.U.-fraktie in de Provinciale 
Raad van Oost-Vlaanderen kende de 
gewone zittijd een bewogen verloop. 
Ieder die de zittingen heeft bijge
woond, zal toegeven dat de debatten 
beheerst werden door de V.U. die zich 
liet opmerken door positieve en stijl
volle tussenkomsten, zowel bij de al
gemene bespreking van begroting 
(door fraktieleider O. Van de Kerck-
hove), als bij de discussie. 

De P.V.V. bracht er heel wat minder 
van terecht. Bij de algemene bespre
king bleek duidelijk wie er in feite bij 
de « V l a a m s e » liberalen aan de 
touwtjes trekt, toen de fraktieleider 

het nodig achtte te protesteren tegen 
het feit dat namens de Provincie een 
krans werd neergelegd op de IJzerbe
devaart. 

De B.S.P. kwam er omzeggens hele
maal niet bij te pas, tenzij dan om 
trouw met de C.V.P. mee te stemmen. 
Het overlijden van Georges Nachez en 
de bruuske omschakeling van opposi
tie naar meerderheidspartij (met alle 
voordelen en postjes daaraan verbon
den) hebben de Oostvlaamse socialis
ten beroofd van hun laatste greintje 
fut en initiatief. 

Wat de C.V.P. betreft werd het, zo
als gewoonlijk, grotendeels een one-
man-show van bestendig afgevaardigde 
De Wilde. Bij de bespreking van de 
V.U.-voorstellen bleek echter, dat de 
alleenheerschappij van De Wilde ook 
op de C.V.P.-banken steeds minder ge
waardeerd wordt, zodat de « sterke 
man van Oost-Vlaanderen » herhaalde
lijk al zijn gezag in de weegschaal 
moest werpen om de imanimiteit in 
zijn fraktie te bewaren. 

Bij de artikelsgewijze bespreking 
van de begroting werd door de V.U. 
herhaaldelijk tussengekomen, zodat 
het onbegonnen werk ware hier 'alle 
tussenkomsten weer te geven. Vermel
den wij slechts enkele voorstellen : 
vrijstelling van provinciale rijwieltaks 
voor schoolgaande kinderen (R. Bae-
eyns); wijziging van het provinciaal re
glement op de volkswoningen (U. De 
Grave); verhoging van de toelagen aan 
de werken voor ouderlingenzorg (dr. 
Van Boxelaer); oprichting van een 
leergang « Plaatbewerking-Rij tuigbouw» 
(R. Baeyens); vernederlandsing van de 
spijskaarten in de hotels en restau
rants en verfraaiing der uithangborden 
(O. Van Ooteghem); opschorting van 
de subsidies aan de Universiteiten Leu
ven en Brussel, totdat de splitsing 
doorgevoerd wordt (O. Van Oote
ghem); een motie in verband met de 
crisis in de textielindustrie, waarbij 
wordt aangedrongen op maatregelen 
ter bescherming van deze nijverheid 
en de arbeiders (O. Van Ooteghem). 

Met uitzondering van de motie be
treffende de textielnijverheid — die 
uiteindelijk, mits enkele vormwijzi-
gingen, eenparig werd aangenomen — 
vond geen van deze voorstellen genade 
bij de meerderheid. De meeste werden 
zonder meer afgewezen, doch de De
putatie was wel zo handig de interes
santste in beraad te houden, met de 
klaarblijkelijke bedoeling ze volgend 
jaar geheel of gedeeltelijk over te ne
men. 

automobilist: 
de eeuwige me//c/coe 

(vervolg van bladzijde 1) 

ongeveer zo'n twintig miljard in de staatskas. Wat hebben zij tot nog 
toe daarvoor in ruil gekregen ? Een wegen- en snelwegennet dat jaren 
ten achter is op dat van onze buurlanden en dat — vooral in Vlaanderen ! 
— vaak niet eens voldoet aan de minimumvereisten inzake veiligheid en 
komfort. Overdrijven wij ? Vergelijk dan even de lengte van het Neder
lands snelwegennet met het Belgische. Of herinner u de ergerlijke toe
stand, waarin ons wegennet na een paar harde winders verkeerde, ter
wijl bij onze buurlanden het even strenge weer nauwelijks enige schade 
aan de wegenis berokkende. 

Men dient daarenboven te bedenken dat in ons land het wegvervoer 
een zeer belangrijke rol speelt en dat prijsverhogingen in die sector on
vermijdelijk een weerslag zullen hebben op het globale prijzenniveau. 
Terloops weze er de aandacht op gevestigd dat het voorbeeld van Frank
rijk bewezen heeft, dat hoge benzineprijzen een ernstige hinderpaal zijn 
voor het toerisme : ook in deze voor ons land toch belangrijke sector 
zal de weerslag ongunstig zijn. 

En miljoen auto's op een bevolking van negen miljoen : deze verhou
ding alleen reeds bewijst dat verhoogde belastingsdruk voor de automo
bilisten in feite een asociale maatregel is. Asociaal en daarenboven 
ekonomisch schadelijk! 

Enkele jaren geleden besloten de grote automobilistenverenigingen — 
w.o. voor Vlaanderen ook de V.A.B. — tot een « autostaking » ; een der 
weinige stakingen die zich verheugden in een algemene populariteit. Deze 
protestaktie schijnt onze regeerders geen spiertje wijzer gemaakt te 
hebben. Vandaag dreigen eens te meer de tekortkomingen, de avonturen 
en de dure eksperimenten van de heren in de Wetstraat verhaald te 
worden op deze wel zeer merkwaardige « kapitalisten » : de autobezit
ters. Om voorlopig nog te zwijgen over een andere kategorie « kapita
listen » ; de radio- en T.V.-bezitters. Maar daarover een volgende keer 
méér. 

T. van Overstraeten. 

Alles bij elkaar genomen heeft de 
versterkte aanwezigheid van de V.U. in 
de Oostvlaamse Provincieraad reeds 
haar eerste vruchten afgeworpen. Op
geschrikt door het dinamisme van de 
V.U., begint de C.V.P. uit haar letargie 
te ontwaken en diende bij het einde 
van de zittijd o.m. een motie in, waai> 
bij wordt aangedrongen op het door
voeren van de decentralisatie en de 
deconcentratie en het verlenen van kul-
tuurautonomie. 

eindelijk ook 
eens offensief 

In de Limburgse provincieraad is de 
Volksunie er in geslaagd, kredieten los 
te krijgen voor de bevordering van het 
Nederlands in de Platdietse streek. Dit 
is een zeer belangrijke beslissing : ten 
overstaan van de voortdurende be
moeiingen der Luikenaars om de Voer-
streek, wordt nu voor het eerst door 
een officiële instantie in het Vlaamse 
land een inspanning gedaan voor een 
nederlandstalig gewest binnen de gren
zen van de provincie Luik. 

Het loont de moeite, even te vertel
len hoe deze verreikende beslissing tot 
stand kwam. 

De V.U.-provincieraadsleden De 
Graeve, Martens en Hendrickx dienden 
een voorstel in om aan de kulturele 
verenigingen, die zich bezig houden met 
de Platdietse streek, een toelage te ver
lenen. 

Toen de kommissie het voorstel wil
de afwijzen omdat slechts drie man 
het steimden, heeft drs. De Graeve, 
zich beroepen op het reglement dat 
zegt dat drie handtekeningen voldoen
de waren om het voorstel te doen, 
maar dat vijf personen het dienden te 
steimen in de openbare vergadering. 

In de openbare vergadering kreeg het 
voorstel dan de steun van twee C.V.P.-
ers, die echter heel wat verwijten te 
horen kregen van sommige hunner 
partijgenoten. Zij gingen zitten, maar 
toen stonden drie P.V.V.-ers recht om 
op hun beurt het voorstel te steunen. 

Het ging terug naar de kommissie en 
werd een paar maal uitgesteld, om de 
C.V.P. toe te laten haar houding te be
palen. Uiteindelijk ging de C.V.P. dan 
toch akkoord en vroeg, volgend voor
stel goed te keuren : « Overwegende de 
aktiviteiten welke reeds ondernomen 
werden en verder zullen ondernomen 
worden met het oog op het bevorderen 
van de Nederlandse taal en kuituur in 
de Platdietse streek, drukken we de 
wens uit dat de bestendige deputatie 
zou onderzoeken welke vereniging of 
verenigingen de Nederlandse kuituur 
bevorderen in de Platdietse streek en 
deze te subsidiëren volgens hun akti-
viteit ». 

Deze motie ondertekend door drs 
De Graeve, Hendrickx en Martens van 
de V.U., Croax en Rosveld van de 
C.V.P. en Clercx van de P.V.V., werd 
met algemene stemmen goedgekeurd. 
Ook de aanwezige deputatieleden Knae-
pen, Claessens, Gruyters en Martens 
stemden ze goed. Alleen de socialisten, 
die aanvankelijk voor waren, hebben 
zich uiteindelijk onthouden. Zij stem
den echter niet tegen. Zodat we kunnen 
zeggen dat de overgrote meerderheid 
van Limburg eindelijk opnieuw belang
stelling is gaan koesteren voor een 
eeuwenoud Limburgs gebied. 

Het werd tijd! Maar beter Iaat dan 
nooit. 

De Luikenaars die luid schreeuwen 
«houdt de dief» terwijl ze ons de 
Voerstreek betwisten, moeten niet den
ken dat men hun spelletje niet door
ziet : over de Voer schreeuwen om 
rustig in de Platdietse streek te kun 
nen verfransen. 
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€fEWKnm 
open brief 
aan een meester-drukker 

te 

O O S T E N D E 

Waarde Vriend, 

Het leger en gijzelf hebben de taken netjes verdeeld. Het 
leger zorgde er voor dat, na de bezetting van de IJzertoren, la 
grande muette niet onmiddellijk terug uit het nieuws verdween. 
Gij bleeft in de stijl der jongste maanden door er over waken 
dat de stroom flamingantisch nieuws vanuit Oostende niet werd 
onderbroken. 

Maar laat mij, goede vriend, van de algemene beschou
wingen overstappen op de feiten. Op 16 oktober kongresseerden 
de Westvlaamse meesterdrukkers te Oostende en in het kader 
van de kongresfeestelijkheden was ook een geleid bezoek voor
zien aan de Ontmijnerschool van de N.A.V.0. in de Generaal 
Mahieukazerne. 

Dat bezoek begon, onder het indrukwekkend gesternte van 
een hoger officier, al dadelijk op een zeer merkwaardige wijze : 
een welkomwoord in de vorm van een sandwich. Vooraan en 
achteraan Nederlands, met middenin een dikke plak belegen 
Frans. xNaar goede Belgische militaire geplogenheid werd veron
dersteld, dat de Westvlaamse drukkers tegen het kouwen van 
dit broodje wel geen bezwaren zouden hebben. 

Kwam dan het eigenlijk bezoek. De Westvlaamse drukkers 
werden in vier overzichtelijke groepen opgedeeld, met aan het 
hoofd telkens een militair die uitleg moest geven (en er iussenin 
op waken dat de geëerde gasten met hun vingers van de N.A.V.O.-
.iewapening bleven : Ordnung muss sein). Over twee van die 
groepen, net als over het Westelijk frOnt, geen nieuws. Maar 
o la la, de beide anderen ! 

De ene groep werd geleid door een officier die de West
vlaamse Plantijn en Moretussen uitsluitend in de taal van Bossuet 
zaliger vertrouwd maakte met het n^lhtpir, maritiem bedrijf. 
Q'oen een der gasten hem daarover een opmerking maakte, kwam 
een stuntelig ekskuus ; had ik geweten dat u nederlandstaligen 
waart, ik zou het in het Nederlands gedaan hebben. Men kan nu 
eenmaal niet bij een Belgisch officier een hoeveelheid fantazie 
veronderstellen, die ver genoeg reikt om Westvlamingen in het 
Nederlands te woord te staan. Wat een smakeloze grap trou
wens : Westvlaamse drukkers die Nederlands koet'n. 

In de vierde groep ging het er nog stukken béter aan toe. 
Als hostess fungeerde een onderofficier die zich uitdrukte in de 
sierlijke langue bien de chez nous. Een kerel uit één .stuk, die 
onderofficier : geen platte broodjesbakker en allerminst ver
legen om een sluitend argument. Toen hem er op gewezen werd 
dat zijn gasten alle nederlandstalig waren, klonk van tussen kepi 
en kol het Sicambersaiitwoord : « je donnerai mon exposé en 
francais. Si fa ne vous intéresse pas, sortez ! La porte est la ». 

Kijk, zo willen we dat nu écht horen. Dat vinden we nu eens 
een uitstekend antwoord, met de kracht van een N.A.V.O.-hand-
granaat geslingerd in het laatdunkend gezicht van de West
vlaamse idioot die het aangedurfd heeft, militaire grond te 
betreden zonder zijn bekrompen menapische mentaliteit vooraf 
bij de corps de garde in bewarini? te geven. R:ink zes 1 

En de Vlaming, wat deed de Vianuug ï Aaui liet gedegen 
recept dat sinds maanden ook aan de kust geldt, verliet hij 
protesterend de groep waarin de militaire zin voor orde en het 
toeval hem hadden doen belanden. Hij deed nóg iets : hij ver
stoutte zich, achteraf de onderofficier om diens naam te ver
zoeken. En daar begon het gedonder in de glazen. Het onder
houd gleed dadelijk af naar het vlak van wat in P.V.'s handtas
telijkheden worden genoemd en uiteindelijk bleek de t)0tsing 
tussen twee werelden - de burgerlijk-Vlaamse en de militair-
Franse - te eindigen op een puntenoverwinning in het voordeel 
van het burgermannetje : twee kaaksmeten (wal een mooi 
woord ; spijtig genoeg in ongebruik geraakt sinds de simbolische 
dito van wijlen Mon Van Dieren aan die andere militair, Ganshof 
Van der Meersch) tegen één fikse duw. 

Bezorgd buigen sindsdien een aantal officiëlen zich over de 
vraag, wié begonnen is. Naar onze zéér bescheiden mening is 
het antwoord daarop vlug gegeven . de achtbare onderofficier. 
Want de kaaksmeten kunnen wij toch onmogelijk anders zien 
dan een uiteindelijke repliek die kwam na de achttien miljoenste 
klassieke belediging. Een repliek die simbolische waarde heeft, 
omdat ze slechts één keer - daar en toen - gegeven werd, daar 
waar ze iedere sekonde van iedere dag ergens in ons land vol
komen gerechtvaardigd is. 

Dies besluiten wij tot de vrijspraak van de Westvlaamse 
meesterdrukker en veroordelen wij het leger in de persoon van 
de onderofficier tot de kosten. 

dio Genes. 

:« H O U D T ME T E G E N 

O F . . . 

De Vlaamse C.V.P.-pers 
heeft nogal wat aandacht be
steed aan de redevoering die 
vleugelvoorzitter V a n d e -
kerckhove onlangs te Brugge 
heeft uitgesproken. Senator 
Vandekerckhove is inderdaad 
resoluut opgekomen voor een 
V l a a m s minimalistenpro
gramma : respekt voor de 
taalwetten, onafhankelijk
heid voor de taaikommissie, 
een overtuigd-Vlaamse verte
genwoordiging in de kommis
sie voor de betrekkingen tus
sen de volksgemeenschappen, 
enz. 

Wij hebben geen redenen 
om te twijfelen aan de op
rechtheid van de vleugelvoor
zitter toen hij dit programma 
krachtig verdedigde; het ge
beurde trouwens al vaker dat 
dergelijk « stoute taal » door 
Vlaamse C.V.P.-ers gevoerd 
werd. 

Wij twijfelen echter volko
men aan het feit, of deze ver
klaringen van de Vlaamse 
vleugelvoorzitter enige poli
tieke betekenis hebben. 

.. . ER GEBEUREN 
ONGELUKKEN » 

Waar wij hem zo krachtda
dig horen opkomen voor eer
biediging der taalwetten, 
kunnen wij slechts vaststel
len dat deze taalwetten lede
re dag opnieuw als schotel
vodden worden behandeld 
door een aantal van zijn ei
gen partijgenoten, waaronder 
niet de geringste : partijvoor
zitter en ministers. 

De goedgemeende sterke 
praat van senator Vande
kerckhove doet ons denken 
aan het klassiek dreigement 

van wie liever praa t dat 
vecht : «houdt me tegen of 
er gebeuren ongelukken ». 

Weest gerust : hij zal wel
willend tegengehouden wor
den en desondanks zullen de 
ongelukken toch gebeuren. 

Aan de oneindigheid van 
de « goede wil » van talloze 
Vlamingen in de grote par t i j 
en hebben wij nooit getwij
feld. Maar evenmin aan de 
oneindige slechte (en sterke
re !) wil van de grote par t i j 
en zélf. 

D E V . U . M . ... 

De Voiksunie - militanten 
van Antwerpen hebben verle
den dinsdag op een perskon-
ferentie stelling genomen te
gen de beschuldigingen als 
zou de VUM een para-mili-
taire formatie zijn. 

Wim Maes weerlegde deze 
dwaze aantijgingen door te 
beklemtonen dat de VUM een 
propagandistenploeg is die 
zich wijdt aan het gewone 
werk van de propaganda. Zij 
neemt — niet haar muziek
kapel — deel aan toegelaten 
betogingen in gans het 
Vlaamse land en staat aldus 
in dienst van de gehele 
Vlaamse beweging. 

De jongste tijd wordt de 
VUM afgeschilderd als een 
bende janhagel en is de pers 
er gedeeltelijk in geslaagd 
deze gedachte te doen door
dringen bij de publieke opi
nie. 

Volksvert. dr Goemans 
schilderde het ontstaan van 
de VUM en ^ wees er op dat 
deze propagandistenploeg 
volledig onder ,de kontrolë 
van het arrondissementeel 
bestuur van de Volksunie 
staat. Hij bracht hulde aan 
de tucht die bij de militan

ten heerst en verwees in dat 
verband naar hun houding 
tijdens de « bezetting » van 
de onwettelijke franstalige 
school te Remersdaal. 

... B IJT V A N Z I C H A F 

Dr Roosens haakte daarop 
in en schetste het gebeuren 
in de Voerstreek, om te be
wijzen dat de agitatie niet 
Van de Vlaamse betogers —• 
in casu de Volksunie-mili
tanten — kwam maar wel 
/an sommige overheidsper-
sonen in Remersdaal en om
geving die een organisatie 
hebben uitgebouwd waarmee 
zij in korte tijd gewapende 
groepen op de straat kunnen 
brengen 

Mr Herman Wagemans he
kelde het gerechtelijk optre
den tegen de militanten, o.m.. 
het feit dat velen herhaald 
worden ontboden voor lang
durige ondervragingen, ter
wijl allerlei intimidatie-po
gingen worden ondernomen. 

Hij haalde enkele voor
beelden aan : bij betogingen 
tegen de Franse preken te 
Koksijde werden twee leden 
opgeleid en wekenlang vast
gehouden. 

Mr Wagemans noemde de 
vraag van senator Lahaye —• 
die betoogde dat de VUM on
der 'de paramilitaire organi
saties va^t en dus verboden 
dient te worden — idioot. 
Tot slot van deze perskonfe-

rentie kondigde W. Maes aan 
dat elke agitatie tegen leden 
of tegen de Vlamingen on
middellijk door de VUM zou 
bestreden worden, dat een 
scherpe aktie in de Voer-
streek zou gevoerd worden 
en dat de verfransing van de 
kust verder met alle wette
lijke middelen zou bestreden 
worden 

PROFiGiAT GIES GOSYNS! 
Een drietal weken geleden 

werd kunstschilder Gies Co-
syns, voorzitter van de VU-Ou-
denaarde-Ronse, bij koninklijk 
besluit tot burgemeester van de 
gemeente Kwaremont benoemd. 
Bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen wist de lijst van 
Cosyns er inderdaad 6 van de 
9 te begeven y/^^e's in de wacht 
te slepen. 

Zondag a.s. 31 oktober wordt 
onze vriend officieel als burge
meester ingehuldigd-

Het past dat het arr. Oude
naarde zich bij deze hulde aan
sluit. Gies stond immers sinds 
jaren op de bres voor de 
Vlaamse zaak en was ook onder 
de eersten die in 1954 dicht bij 
de stichting van de Volksunie 
betrokken waren. 

Sindsdien is hij trouwens lic: 
van de Partijraad. 

Thans zal hij meer speciaaj 
hei welzijn van zijn gemeente 
gaan behartigen met al de toe
wijding die wij van hem ge
woon zijn. 

Na jarenlang als trouwe 
vrienden te hebben samenge
werkt, heb ik de onbegrensde 
werkkracht van Gies in de 
Vlaamse Beweging weten te 
waarderen, en heb ik het als 
een plicht geacht hem nu, na
mens gans het partijkader van 
het arrondissement Oudenaarde 
Ronse, van harte geluk te wen
sen met zijn benoeming *̂ ot 
burgemeester. 

Gies Eeckaudt. 
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DE WINST DER BANKEN 

In het boekjaar 1964-1965 
hebben de drie grote Belgi
sche banken samen 183,7 mil
joen frank meer winst ge
maakt dan tijdens het vorig 
boekjaar ! Daarbij hebben de 
banken kapitaalsverhogingen 
doorgevoerd en reserves uit
gedeeld onder vorm van kos
teloze aandelen. 

De tijden blijken alles be
halve slecht te zijn voor deze 
mastodonten van het kapi
taal... 

« HUN » 

BEHEERRAAD : . . . 

We hebben onlangs gewag 
gemaakt van de brief die door 
volksvertegenw. Schiltz aan 
a d j u n k t - minister V a n 
Bogaert gericht werd om te 
protesteren tegen het feit dat 
de V.U. geen toegang kreeg 
tot de beheerraad van het 
Antwerps universitair cen
trum — evenmin trouwens 
als de P.V.V., die nochtans 
van meet af aan in de per
soon van Grootjans een warm 
verdediger van de universiteit 
Antwerpen telde. 

De beheerraad bestaat uit 
18 leden verdeeld in 3 groe
pen van 6 leden elk. Een 
eerste groep omvat 6 profes
soren van de Gentse univer
siteit; in de tweede zetelen 6 
leden van de Antwerpse uni-
versitai""? instituten. 

. . . EEN MONOPOLIE 

De derae groep is voorbe
houden aan de vertegenwoor
digers van de ekonomische, 
sociale en politieke kringen. 
De huidige samenstelling er
van — waarbij, naar het 
heet, de onvermijdelijke 
P.W. Segers een dikke vinger 
in de pap had — is de vol
gende : 3 C.V.P.-ers en 3 so
cialisten Voor de C.V.P zete
len Fitoor Leemans, schepen 
Delwaide en de Leuvense 
prof Janssens. De BSP. -e r s 
zijn Lode Craeybeckx (wjat 
nogal wiedes is), het kuituur-
monument « Swa » Detiège en 
de salonard en neo-franskil-
jon Richard Declerck. 

ZELFS DE « LIBRE » I 

Gelezen m de «Libre Bel-
gique » van 16 oktober ; «...de 
dwaasheid van het huidige 
tracé der autoroute de Wal
lonië en van hen die de ver
antwoordelijkheid dragen om 
obstinaat en uit louter senti
mentaliteit aangedrongen te 
hebben op de aanleg er van. 
daar waar het belang van 
Wallonië en meer in het bij
zonder van Henegouwen voor
al gediend is met gemakke

lijke verbindingen naar de 
Noordzeehavens ». 

GEESTIGAARD 

Tijdens zijn vergadering 
van vrijdag 22 oktober ont
ving de Brabantse provincie
raad het bezoek van enkele 
raadsleden uit Neder-Oosten-
rijk. Door voorzitter G. Mot, 
C.V.P. - Burgemeester van 
Dilbeek, werden deze gasten 
verwelkomd in het Frans en 
daarna in het Duits. 

V.U.-raadslid Van Drogen-
broeck vroeg toen het woord 
bij ordemotie; terwijl hij 
naar de tribune kwam, kreeg 
hij vanwege de voorzitter de 
vermaning : « geen misbruik 
maken van de ordemoties ». 

Ons raadslid verklaarde 
daarop dat de reaktie van de 
voorzitter hem werkelijk zeer 
verwonderde, omdat het de 
eerste maal was dat de V.U 
van het recht op ordemotie 
gebruik wenste te maken en 
wel omc^at het ging om een 
zeer ernstige zaak : nl. dat de 
voorzitter het niet nodig had 
gevonden, de bezoekers ook 
in het Nederlands toe te 
spreken. Van bepaalde zij
de in dit land wordt niets on
verlet gelaten om de vreem
delingen de indruk te geven 
dat het Nederlands hier niet 
als officiële taal wordt er
kend, de houding van Mot is 
er het zoveelste bewijs van. 

Voorzitter Mot meende de 
hele zaak met een « grappi
ge » dooddoener te mogen be
sluiten • «Ik zal er in 't ver
volg het Italiaans bijdoen ». 

Reakties ? Gelach bij de 
frankofonen en liberalen. 
Maar niet de minste reaktie 
bij de Vlaamse CV P.-ers en 
socialisten. 

NOG EENS MOYERSOEN 

Ter gelegenheid van «Eu-
roplastica » te Gent geeft de 
«Agence Economique et Fi-
nancière » een verzorgde map 
uit over « L'expansion econo
mique des Flandres ». 

Daarin prijken — zoals het 
hoort — een aantal neder-
landstalige artikelen o.m. van 
de goeverneurs van West- en 
Oost-Vlaanderen, de burge
meester van Gent en Brugge, 
enz 

Een paar ministers hebben 
eens te meer gemeend, het 
« goede » voorbeeld te moeten 
geven met een eentalig-Frans 
artikel. Van Bogaert schreef 
een Franse « Mesage » en de 
onvermijdelijke Anseele-fils 
deed het hem na. Ook Ludo-
vic Moyersoen ontpopte met 
een eentalig-Frans artikel 
nog eens zijn ware aard : een 
franskiljon die « pour les be-
soins » doorgaans Nederlands 
praat • Bruxelles vaut bien 
une messe !, 

DOM MODEST VAN ASSCHE 

Dezer dagen stierf burggraaf du Bup 
de Warnaffe, ge\\ezen minister van Jus
titie in volle repressietijd en - na Struye 
en Grégoiré - de man die er tijdens zijn 
ministerschap het meest tegen de paal 
heeft weten staan. Zijn repressieve ijvef 
bezorgde hem een kortstondige berucht
heid en de bijnaam du Bus de Pardaffe, 
Nadien verdween hi | volkomen op de 
achtergrond en toen dezer dagen zijn 
overlijdensbericht in de kranten stond, 
hebben de meeste lezers er zich even 
over verbaasd dat deze totaal vergeten 
schim uit een somber verleden nog zo 
lang onder de levenden heeft gewijld. 
Vergeten en begraven, lang voor hij 
dood was... 

Vandaag twintig jaar geleden, op 30 
oktober 1945, stierf in het Brugs Sint-
Janshospitaal Dom Modest Van Assche. 
Sinds vier jaar heeft dit slachtoffer van 
de repressie, deze door het gerecht ver
moorde, een standbeeld in zijn geboor
tedorp Erembodegem. Vandaag en mor
gen komen tallozen uit gans Vlaanderen 
te Steenbrngge bijeen om - na twintig 
jaar - de onvergeten dode te gedenken. 

Dom Modest Van Assche 1 « Een hei
lige uit ons land. Een heilige van ons 
bloed. Met al het geweldige van onze 
natuur en het gemoedelijke van onze 
inborst ; met onze strijdlust eo onze 
vredelievendheid : met onze natuurlijke 
aandrift en onze bovennatuurlijke loute
ring ; met ons eigen volks- en oprecht 
katoliek-zijn ; met onze voiksverbonden 
Dietse trouw en onze mannelijke Roomse 
vroomheid. Ver en wars van alle twist-
veroorzakende kleine politiek, gans op
gaande in de grote politiek, welke in de 
dienst staat van alle levensnoden der 
gemeenschap, onbevangen in zijn ver
schijnen voor de groten der wereld, los 
van elk minderwaardigheidskompleks, 
onvoorwaardelijk in de dienst van zijn 
volk temidden van hetwelk Gods Voor
zienigheid hem heeft geplaatst ». Zo 
schetste Dom Modest Van Assche eens in 
een rede het beeld van Sint Arnout van 
Tiegem. Doch wie herkent in deze woor
den niet het beeld van de grote abt zelf ? 

Dom Modest Van Assche werd aan de 
vooravond van de eerste wereldoorlog 
priester gewiid in de abdij van Steen-

brugge, waar hij ook een deel van zijn 
schooljaren sleet en nadien zijn vorming 
als jonge monnik had gekregen. Tijdens 
de oorlog 14-18 werd hij vrijwilliger : 
eerst als brankardier, nadien als aalmoe
zenier in een uitsluitend Waalse eenheid 
maakte hij zich verdienstelijk door die 
honderd-en-één kleine dingen die een 
grote liefde verraden : hulp en steun 
voor zijn soldaten, opsteller en korrektor 
van frontblaadjes, organisator van front-
toneel en van familiaal verlof in Frank
rijk... 

Het is in de periode tussen de twee 
oorlogen dat Dom Modest Van Assche de 
rijke gaven van zijn persoonlijkheid vol
ledig zou kunnen laten openbloeien. Als 
oud-soldaat stond hij middenin de 
Vredesaküe; als monnik was hij een 
der belangrijkste liturgische vernieuwers 
in Vlaanderïin ; als intellectueel boog hij 
zich over wetenschappelijk werk. En 
daarboven was hij de gewaardeerde 
raadsman van ontelbaren, In zijn nala
tenschap vond men honderden en hon
derden brieven van mensen uit de meest 
diverse kringen die hem om raad en 
voorlichting vroegen : ministers en ar
beiders, gelovigen en vrijmetselaars, 
Waalse ekstremisten en Vlaams-nationa
listen. Nadat hij in mei 1932 abt van 
Steenbrngge geworden was, gaf hij zich 
volkomen aan de uitbouw van zijn abdij 
tot een brandpunt van hoogstaande ge
meenschapszin, tot een kultuurcentrum 
waar het nationaal geestelijk patrimo
nium behoed en beleefd werd. 

Zijn kloosterideaal en zijn volkse 
trouw zag hij in funktie van eenzelfde 
dienende liefde. In de radikaal-VIaamse 
beweging luisterde men met eerbied 
naar de raad van de abt die eens gezegd 
had : « De monnik hoort thuis in zijn 
cel, daar zal hij zich vormen tot een gaaf 
en schoon mens en zo zal hij - groeien 
tot een voorbeeld voor zijn herwordend 
volk : een dier verborgen hefbomen van 
onze dierbare Dietse landen ». Aan de 
IJzerbedevaarten, aan ontelbare andere 
Vlaamse initiatieven is de naam Modest 
Van Assche onverbrekelijk verbonden. 

Deze vredesapostel en gemijterde abt 
werd na de « bevrijding » aangehouden 
onder de beschuldiging van... verklik
king ! De laatste maanden van zijn leven 
waren een kalvarietocht van de ene 
gevangenis naar het andere internerings
kamp, een kalvarietocht wiens kruis 
echter niet te zwaar was voor de stalen 
wil van de abt : vanuit het koncentra-
tiekamp schreef hij aan zijn kloosterge
meenschap een hooggestemd vervolg op 
het < Zonnelied van St Franciscus », 
waarin hij de Heer dankte voor de stilte 
van broeder cel, de soberheid van broe
der gevangenisbed en broeder morgen-
brood... 

Nochtans was Dom Modest zwaar ziek. 
Na een korte periode van vrijlating werd 
hij weer aangehouden. Toen aan de sub
stituut, die het bevel tot heropsluiting 
gaf, gezegd werd dat zulks een doodvon
nis betekende, antwoordde deze dienaar 
van het gerecht : « zijn slachtoffers zijn 
ook dood > I Het einde van zijn lijdens
weg ging Dom Modest Van Assche in de 
grote eenzaamheid van hen die uitge
spuwd werden : katolieke ministers lie-
tep de gemijterde abt volkomen aan zijn 
lot over ; een minister van justitie gaf 

' bevel, de abt opgesloten te houden «wel
ke ook zijn gezondheidstoestand weze». 
Herman Vos, de gewezen fronter en te 
dien tijde socialistisch minister, was een 
der weinigen die iets deden. Zijn be
moeiingen stuitten af op de schijnheilige 
onverschilligheid of het kil farizeërdom 
van zoveel hooggeplaatste « vrome 
gelovigen K... 

Maar vandaag, na twintig jaar : een 
gewezen katoliek minister van justitie 
en een in de gevangenis gestorven 
Vlaamsgezinde abt. De eerste sinds jaren 
levend dood en vergeten. De andere dode 
levend en voorgoed gestandbeeld in het 
hart van zijn volk. 

tvo. 
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De Saeger is deze week de Luikerwalen onni'ddeUijk gaan geruststellen : het begrotingstekort 
zal niets veranderen aan de priorité absolue voor de route de Wallonië, ook al kost ze dubbel 
zoveel als oorspronkelijk voorzien. Dat zelfs « La libre Belgique » deze week de route nog eens 
een nutteloze weg noemde, speelt daarbij hoegenaamd geen rol. 

WEDDEVERLIES 

Enkele cijters uit de hoogs
te kringen van de rijksadmi-
nistratie : bij de geneesheren 
en ingenieurs zijn er 360 Vla
mingen tegen 756 fransspre-
kenden, bij de direkteurs 368 
tegen 490, bij de ambtenaren-
generaal 135 tegen 145. 

In totaal voor deze top
klassen 1064 Vlamingen tegen 
1391 franstaiigen. Wij spre
ken hier nog niet van het le
ger, het gerecht en de para-
statalen. waar de toestand 
ikog erger is. 

Enkel voor de hiervoor 
aangehaalde kategorieën kan 
het weddeverschil op in to
taal 100 miljoen per jaar 
worden berekend. Ontstolen 
a^n de V l a a m s e gemeen
schap ! 

ANTWERPSE 

PROVINCIERAAD 

De Volksunie heeft in de 
Antwerpse provincieraad een 
ware omwenteling veroor
zaakt : vroeger noemden de 
joernalisten de raad «het 
ronkerskot» en nu verwijt 
men de V.U. dat ze er een fe
deraal parlement van maakt. 
De beschamende oppositie 
van de B.S.P. staat in scher
pe tegenstelling tot de me
nigvuldige en scherpe tussen
komsten van onze 11 raads
leden 

Een berg moties, voorstel
len en wensen werden door 
de V.U. neergelegd, terwijl op 
sociaal gebied voor het pro
vinciepersoneel belangrijke 
resultaten konden bereikt 
worden bij het vaststellen 
van de datum voor de uitke-
nng der wedden. 

WERK IN EIGEN STREEK 

In « De Rode Vaan » van 21 
oktober staan m de « Diskus-
sie Tribune » een paar inzen
dingen die we liefst niet on
opgemerkt willen laten voor
bijgaan. 

Een eerste is een artikel 
«Werk in eigen streek», 
waarin Louis Sinoy uit Brus
sel zich erover verheugt dat 
de Kommunistische Partij 
meer aandacht zal besteden 
aan deze idee. « Men heeft 
die idee te veel aan de Volks
unie alleen overgelaten», 
schrijft hij. 

En volmaakt onkonsekwent 
daarmee schrijft hij dat de 
Volksunie deze leuze aan de 
kommunistische partij « ont
futseld » heeft. Hoe kunnen 
we een leuze aan iemand ont
futselen als we jarenlang de 
enigen waren om ze voorop 
te zetten ? 

Zo de heer Smoy echter wil 
beweren dat noch de K.P., 
noch de BSP, noch het ACV 
tot nog toe op dit vlak in 
V l a a n d e r e n hun plicht 
gedaan hebben, dan zijn we 
akkoord. 

Op tal van pmxj^n. is de 
Volksunie sinds jaren in 
Vlaanderen sociaal de meest 
vooruitstrevende partij, al 
mag « De Rode Vaan » ons 
nog met de regelmaat Vatt 
een klok (ook weer in haar 
j o n g s t e nummer !) voor 
rechtse partij in de betekenis 
van konservatief uitmaken. 
Natuurlijk willen ze door dat 
fabeltje de sociaal voelende 
jongeren van de Volksunie 
weg houden, maar .dat draait 
tegen henzelf uit omdat de 
jongeren nu eenmaal niet 
meer houden van verkeerde 
voorlichting. En omdat ze ook 
aandachtig de Volksunie vol
gen. 

PARTIJSTRUKTUUR 

Wij willen niet schrijven 
dat de Kommunistische Partij 
ons de idee federalisme «ont
futseld » heeft, al zou dat be
wijs misschien makkelijker 
geleverd worden. Integendeel, 
wij verheugen ons over het 
feit dat andere partijen onze 
ideeën overnemen. 

En hier willen we er tus
sendoor even op wijzen dat 
« De Rode Vaan », die ons 
enkele weken geleden voor de 
gek hield omdat we spraken 
over een «Vlaams refleks», 
thans zelf dit begrip gebruikt. 
Wij zullen er niet om lachen, 
maar ons erover verheugen. 

Een ander ingezonden stuk 
van de Vlaamse Kommunis
tische Studenten valt de par-
struktuur van de kommunis-
ten aan. Zij begrijpen niet 
dat de kommunistische partij 
het federalisme voorop zet, 
maar de partijstruktuur uni-
taristisch wil houden. Konse-
kwent en juist gedacht van 
deze jonge Vlaamse kommu-
nisten. Misschien ligt de uit
leg in het feit dat het fede
ralisme aanvankelijk bij de 
K.P. uisluitend taktisch be

doeld was. De jonge Vlaamse 
kommunisten begrijpen het 
echter zó niet. Zij menen het. 
Wat er weer op wijst hoe ver 
de Jdee federalisme bij de 
jongeren doorgedrongen is. 

P.V.V.-GEHUICHEL 

De P.V.V. valt graag de 
vakverenigingen aan : het 
A.C.V. en het A.B.V.V. die 
thans een gemeenschappelijk 
program voordragen. Over 
haar eigen vakvereniging 
spreekt ze echter slechts.als 

ze niet anders meer kan. 
Typisch gehuichel ! 
De P.y.V. heeft wel graag 

arbeidersstemmen. Die moe
ten door haar vakvereniging 
geronseld worden. 

Maar haar konservatiefj 
reaktionair en z e l f s in 
Vlaanderen vaak anti-Vlaams 
kliënteel mag dat niet we
ten. Er is inderdaad, vooral te 
Brussel en in Wallonië, nog 
een bourgeoiskliënteel dat 
over geen arbeiders wil horen 
praten. En zeggen dat de ar
beiders 50 t.h. van de bevol
king uitmaken. 

Zonderlinge demokraten ! 

MEER DEMOKRATIE 

Op een voordracht die hij 
hield te Lier betreurde prof. 
Walter Opsomer het feit dat 
men in Vlaanderen nog niet 
genoeg het demokratisch ar
gument gebruikt. 

Er zijn ongeveer twee maal 
zo veel Vlamingen als frans
taiigen (62 t.h. tegen 38 t.h., 
wanneer de meer dan een half 
miljoen buitenlanders niet 
meegerekend worden). Wij 
moeten dan ook ongeveer 
twee derde van de begrotin
gen en van de betrekkingen 
voor ons opeisen. 

Dat is zeer juist. De demo-
kratie is in de late middel
eeuwen ontstaan in de Neder
landen, in Engeland en in 
Noord - Italië. De Vlaamse 
Beweging is met een korte 
onderbreking steeds demo
kratisch geweest. De Volks
unie heeft de demokratische 
d r a a d weer opgenomen. 
Vlaanderen moet het trou
wens alleen van de demokra-
tie hebben want een autori
taire strekking speelt fataal 
in het voordeel van de rege-
.rerj-de ,̂ anti-Vlaamse kaste. 

BENELUX-

HAVENGEBIED 

I n h e t technisch t i jd
schrift « Schuttevaer » wordt 
kritiek uitgebracht tegen he t 
al te vaak uitspelen van Rot
terdam tegen Antwerpen of 
omgekeerd. 

Terecht wordt opgemerkt 
dat de behoeften van Europa 
zo enorm groeien en de funk-
tie van Antwerpen en Rotter
dam zo belangrijk worden, 
ds t straks In het Beneluxge-
bied een havengebied zal ont
staan dat eigenlijk één is. 

Zullen wij het nog beleven 
dat een aangepast groot-Ne
derlands orgaan ontstaat dat 
dit kerngebied zal beheren ? 

FRANSE 

MINORISATIEVREES 

De bekende Europa-specia
list dr. G. Naets trekt in 
«Tijd» een vergelijking tus
sen de Waalse en de Franse 
minorisatievrees, zoals deze 
laatste o.m. tot uitng kwam 
in de jongste perskonferentie 
van De GauUe. 

Dr Naets meent dat hier
door het fundemanteel ver
schil wordt blootgelegd tus
sen de houding tegenover ge
zag en s taat van de Latijnse 
en de Germaanse volkeren. 
Het Latijnse zuiden houdt het 
bij centralisme, unitarisme en 
absolutisme, terwijl het Ger
maanse noorden traditioneel 
eerder een pluralistisch gezag 
verkiest, met meer medebe
heer en medeverantwoorde
lijkheid van de burger en dus 
ook meer vanzelfsprekende 
tucht. 

Bij de Europese opbouw 
moet men met deze verschil
len rekening houden. 

10 %? 
Een befaamd kenner van de Italiaanse 

kunst, en armzalig minachter van de 
Vlaamse schilderkunst die hij niet be
greep, nl. Berenson, heeft eens gezegd 
dat « de eerste van een kudde nog altijd 
een schaap is*». Dit is inderdaad juist in 
alle mogelijke menselijke groepen, bij 
allerlei volkeren, maar het is méér dan 
•waar bij ons eigen koekebroodgoed, 
maar schaapachtig-volgzame volk. 

« De eerste van de kudde is nog altijd 
een schaap » kenmerkt de moedigste van 
alle denkbare Vlaamse partij-volksver
tegenwoordigers : ze kruipen al voordat 
er goed en wel met de vingers is geknipt. 
Dit woord geldt voor zovelen : voor dag
bladschrijvers en ambtenaren, voor han
delaars en voor hen die behoren tot de 
vrije beroepen, tot en met de Vlaamse 
professoren te Leuven die zich schaap
achtig achter elkaar verschuilen - zo is 
ook bij hén de eerste nog een schaap. 

Hun kollega Lagasse kon zich kandi
daat stellen op de meest rabiate anti-
Vlaamse lijst, bij zijn verkiezing kreeg 
hij gelukwensen te horen van zijn Rek-
tor ; de Vlaamse professoren vonden 
wellicht dat een CVP-AGV-volksvertegen-
woordiger als tegengewicht ruim vol
doende was. Over een moedige eis tot 
duidelijke stellingname van de uni\ersi-
laire overheid, waardoor de werkelijke 
vrijheid van de professoren zou gewaar
borgd worden, was echter niets te horen. 

Zij die ons volk norma_al zouden moe
ten voorgaan, de richting aanwijzen en 
.sterken, zijn als alle anderen schapen 
in de kudde geworden. Zowat overal is 
datgene wat aan onafhankelijke moed 
beslaan heeft gekraakt. Nérgens is de 
uitwerking van de repressie zo verschrik
kelijk geweest als in de harten, als in de 

gedachtensfeer waarin velen leven. En 
zij die alles, ook de Vlaamse belangen 
in handen zouden nemen, eens dat de 
« slechten » zouden uitgeschakeld zijn, 
hebben hier zoals elders in Europa alleen 
maar hun kleine eigenbelangen gediend, 
hebben niets anders ten toon gesteld dan 
hun armzalige middelmatigheid. 

Daarom is het echter ook zo dat wie 
uit de kudde stapt, ophoudt schaap te 
zijn. Dat wie, in welke maatschappelijke 
omstandigheden ook, rustig maar sterk 
zichzelf is en blijft, tegen alle schapen in, 
een» onverwoestbare kracht wordt. Hen 
heeft ons volk thans méér nodig dan 
brood en industrie en spelen, want zon
der hen verliest ons volk zichzelf, ver
liest elke Vlaming datgene in zich dat 
zijn eigenheid vormt. Vervreemd van 
elkaar, zelfverloren zouden wij, onver
wisselbare mensen, ten slotte als afge
sleten munten van hand tot hand gaan, 
van streek tot streek, van industrie tot 
industrie tot wij, onherkenbaar gewor
den, teruggeworpen worden in een smelt
kroes van het leven waar niets eigens, 
niets menselijks overblijft. 

Wat ons volk nodig heeft zijn geen 
blaffende honden - bij een kudde schapen 
zijn die altijd wel te vinden - maar zeer 
rustig en scherp nadenkende en plan
nende mensen. Die denken én doen ! Die 
het beslist aanwezige en groeiende volks
bewustzijn begrijpen en richting kunnen 
geven - die aanwijzen kunnen waar de 
zwakheid en de domheid van onze aarts
vijanden ligt. Want gepland moét er wor
den. De kans om aan te vallen is te 
groot ; het gevaar dat ons dreigt van 
onze woest om zich heen slaande vijan
den nog al te geweldig ! 

Meer dan 10 % van de Vlaamse kiezers 
hebben de moed gehad in het geheim 
Volksunie te stemmen. Als ons volk 10 % 
onvermoeibaren heeft die géén schapen 
ïijn, is er nog steeds zorg, maar geen 
angst meer voor de toekomst ! 

Nemrod. 
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KASAYOEBOE 

CONTRA 

TSJOMBE 

De berichtgeving die de Belgische pers over Kongo brengt, 
verbaast ons telkens weer. Na een tachtigjarige Belgische 
aanwezigheid in Kongo, zou men toch mogen veronderstellen 
dat op de redakties van onze kranten en grote weekbladen 
een aantal redakteurs aanwezig zijn, die de Kongolese pro
blemen van zeer dichtbij kennen. De meeste bladen beschik-
ken inderdaad ook over mensen die de kolonie of de onaf' 
hankelijke staat bezocht hebben of nog bezoeken en die 
sinds jaren de Kongolese gebeurtenissen en problemen kom-
mentariëren. Wanneer ergens in de wereldpers Kongo-eks-
perten zitten, dan toch zeker in de Belgische. 

Het volstaat echter, een gebeurtenis 
z o a l s de recente verwijdering van 
Tsjombe in de Belgische pers te vol
gen, om vast te stellen dat het aantal 
versies en hypotesen ongelooflijk groot 
is en dat deze produkten van joema-
listieke luciditeit mekaar op ongeloof
lijke wijze tegenspreken. Zo lazen we. 
dat de verwijdering van. Tsjombe ge
schiedde met de stilzwijgende goedkeu
ring van geïnteresseerde Belgische za-
kenkringen. Maar we lazen ook het 
tegenovergestelde. We vernamen via 
linkse persorganen dat de overwinning 
van Kasavoeboe steunde op een'rechts 
komplot; in rechtse bladen ontdekten 
we dat de nederlaag van Tsjombe een 
verschuiving naar links in de Kongole
se politiek accentueerde. 

We zijn zo vrij, het grootste deel van 
deze geleerde uitleg te beschouwen als 
praat voor de vaak. En wat de « eks-
perten » in Kongolese aangelegenheden 
op de grote Belgische redakties betreft, 
herinneren we ons nog levendig wat 
deze heren schreven tijdens de laatste 
jaren en maanden van onze gewezen 
kolonie, tijdens de periode van de 
Ronde Tafelkonferentie, tijdens de pe
riode Loemoemba enzoverder. 

Aan de bazis van de ongelooflijk-
slordige berichtgeving over Kongo ligt 
een hardnekkig misverstand, waarvan 
niet alleen de joernalisten de (vrijwil
lige) slachtoffers zijn : het beoordelen 
en bespreken van Kongolese politieke 
verhoudingen en toestanden met maat
staven en begrippen uit de Europese 
politiek. W a t betekenen inderdaad 
« links » en « rechts » in de Kongolese 
politiek ? Al naar gelang de behoeften 
pappen de machthebbers in Leopold-
stad aan met een of meerdere van de 
in Kongo geïnteresseerde machten; 
«ideologische motieven » spelen daar
bij allerminst een rol. Belgische eks-
perten hebben achter de verwijdering 
van Tsjombe het verlangen van Kasa
voeboe waargenomen, om tot een be
tere verstandhouding te komen met de 

overige Afrikaanse («socialistische») 
landen en om de verhouding met kom-
munistisch China te verbeteren : een 
hele ruk naar links dus. Dezelfde eks-
perten ontwaarden echter achter Ka-
savoeboe's brede rug de helpende hand 
van de 'W.SA. Hoe rijmt men dat alle
maal samen ? 

De zaken worden nog ingewikkelder, 
wanneer men gaat peilen naar de Bel
gische posities in het Kongolese spel. 
Is het Belgische zakenleven nu vóór of 
tégen Tsjombe gebleken tijdens de kri-
zis rond diens verwijdering ? We lazen 
het ene zowel als het andere. En de ene 
clan zowel als de andere te Leopold-
stad genoot de steun, de voorUchting 
en de speciale zorg van Belgische ont
wikkelingshelpers : zowel Tsjombe als 
Kasavoeboe zijn omringd door raadge
vers die op kosten van de Belgische 
bel£istingbetaler hun respektievelijke 
opdrachtgevers diametraal tegen me
kaar indruisende adviezen verstrekken 
of die zich ziltans tot de technische viit-
voerders en de ghost-writers van dia
metraal tegen mekaar indruisende 
maatregelen en politieke zetten ont
poppen. 

We zijn er van overtuigd dat wijzelf 
allerminst van hieruit betere Kongole
se informatie kunnen brengen dan de 
journalisten die over méér middelen en 
informaties beschikken dan wij. Maar 
evenzeer zijn we er van overtuigd dat, 
wie niet meedoet aan het spelletje om 
op het Kongolese slot de sleutel van de 
Europese politiek te passen, vlugger 
een kijk door het kiertje krijgt dan de 
anderen. 

En zo houden wij het er bij dat de 
tegenstelling Kasavoeboe-Tsjombe zoals 
ze zopas is gebleken, hoegenaamd niets 
te zien heeft met « politiek » in de klas
sieke betekenis van 't woord, maar des 
te meer met een gewone niet-ideologi-
sche machtsstrijd om de voordelen en 
de waardigheid van het prezidentschap. 
Wie een « lijn » daarin zoekt, komt be
drogen uit. Z o w e l Kasavoeboe en 

Tsjombe hebben in de korte jaren van 
hun « politieke loopbaan al zoveel on-
geloofUjke wendingen van 180 graden 
gemaakt, dat men het noorden er zou 
bij verhezen. Herinner u, wat Kasavoe
boe betreft, de « federalistische « Ba-
kongo-tendenz in de laatste jaren van 
het Belgisch bewind en het verlooche
nen daarvan achteraf, de misterieuze 
verdwijningen op de Rondetafel-konfe-
rentie, de tandem Kasavoeboe-Loe-
moemba en kort daarop de moord op 
Loemoemba waarbij de prezident stel
lig geen neutrale toeschouwer was, de 
strijd tegen het Katangees separatisme 
en de spektakulaire verzoening met 
Tsjombe. En de heer Tsjombe zelf : 
diens veelvuldige reizen langs de Eu
ropese hoofdsteden, zijn mokkende 
wachttijd te Madrid, de «onthullingen» 
over de moord op Loemoemba, de tal
loze spektakulaire verzoeningen met de 
vijanden van gisteren en — laatst in ;ie 
rij — de onttakeling van zijn Conaco-
partij tijdens de machtsstrijd met Ka
savoeboe. 

Wie daarbij naar een « lijn » zoekt, 
ontsnapt inderdaad niet aan de vast
stelling dat allerlei duistere machten 
— ekonomische zowel als politieke — 
zich laten gelden m Leopoldstad en dat 
de Kongolese leiders ofwel heen en 
weer geschoven worden als marionet
ten ofwel post factum betrokken wor
den in allerlei intriges, waarvan men 
zelden of nooit de werkelijke aansto
kers kent en waarvan men alleen de 
hoogte van de inzet kan ramen. Bij 
heel dit spel komt België bitter weinig 
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van pas; de enigen die met een grond 
van waarachtigheid over «links» en 
« rechts » in Kongo kunnen praten, zijn 
de Belgische boy-scoutjes of rode valk-
jes die in Leopoldstad «raadgever» 
spelen, er hun « Belgische » stokpaard
jes berijden en zich voorstellen dat hun 
« ideologische » en andere adviezen van 
enige betekenis zijn. 

Inmiddels blijft Kongo wat het nu al 
jarenlang is : het rijkste land van Cen-
traal-Afrika dat door de Belgische ma
nier van koloniseren grondiger dan 
andere Afrikaanse landen van zijn tra
ditioneel en tribaal verleden werd af
gesneden en dat het dus moeilijker 
heeft om een nieuw evenwicht te vin
den In dat rijk land speelt een onge
looflijk stel onbekwamen en avontu
riers voor «politiekers» en «staatslui». 
De resultaten zijn er naar : een totaal 
ontwrichte ekonomie en een terugval, 
in de ellende, de zeden en praktijken 
van 100 jaar geleden — vóór het Bel
gisch bewind. 

Vergeten we niet, dat reeds over een 
paar jaren Kongo méér zwarte univer-
sitairen zal tellen dan er ooit blanke in 
het land gewerkt hebben. Maar ook dat 
zal voorlopig bitter weinig aan de cha
os verhelpen : het beperkt kapitaal aan 
bekwaamheid en talent wordt ver
speeld op de « politieke » roulette te 
Leo of — maar dat is véél zeldzamer — 
opgeslokt door de eindeloosheid van de 
Afrikaanse brousse. 

Het palaver gaat inmiddels voort... 

T. van Overstraeten. 
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Verleden week hebben wij op de 
Antwerpse Groenplaats kennis 
gemaakt met een hoogst eigen
aardig beroep, een beroep dat het 
midden houdt tussen dat van 
winkelier, handelsreiziger en ad-
vokaat, het beroep dat betiteld 
wordt met de naam demonstreer-
der-standwerker. Deze mensen 
verkopen hun waren met een 
woordenvloed die niet moet on
derdoen voor die der beste plei
ters bij de gerechtshoven, zijn tn 
de grond ook zelfstandige hande
laars en tegelijkertijd handelsrei
zigers. Zij voeren in hun wagen, 
waarmee zij van stad tot stad, 
van markt tot markt en van 
jaarbeurs tot jaarbeurs rijden, 
hun winkelenhun koopwaar mee. 

kToiofwe- VANÏ)E 

WiJ hoorden het volgende verhaal
tje van een verkopei die druk bezig 
was bij het verkopen van netvormige 
zakjes die niet groter waren dan de 
allerkleinste geldbeurs]es,maar die bij 
gebruik uitrokken als waren ze van de 
beste elastiek uit voorvaderse tijden. 
Het bijgaande verhaal ging aldus : 
« U gaat gewoon bij 1̂  ennissen vrien
den of familie; ze zuilen verrast zijn. 
Stel U voor dat ge Dij de groenten-
handelaar binnengaat, U bestelt vijf 
kilo aardappelen . Die mijnheer zegt: 
« hebt U iets bij om m te doen •? >. 
Dan hebt U niets anders te zeggen 
dan • «Ja mijnheer doe het hier 
maar in », En ge haalt dit tasje bo
ven dat met groter is dan een punt
zakje maar dat de aardappelen ruim
schoots kan bevatten ». 

De standwerker net een omstaan-
der het zakje vasthouden en begon 
een drietal kilo sinaasappelen in het 
ding te stouwen « Onder het gewicht 
van de, goederen wordt het tasje tel
kens weer groter en groter, men kan 
als het ware verder en verder blijven 
inladen omdat er werkehjk haast geen 
eindpunt is Zo gaan er vijf tot zeven 
kilo in dit zakje. Komt men thuis dan 
giet men de inhoud uit en onmiddel

lijk heeft men terug het kleinste 
bood<5chappentasje ter wereld, dat 
men kan wegbergen tot zelfs in een 
hoekje van de geldbeugel. Dat was 

WINKELIER, ADVl 

trouwens de bedoeling van diegene 
die het gemaakt heeft. In een onver
wacht ogenblik hoeft men geen be
roep te doen op papieren netzakken 
zoals ze in de grootwarenhuizen wor
den aangeboden tegen betaling van 
twee frank * 

Ter verdere illustratie smeet de 
man drie, vier zware literse flessen 
spuitwater in het ding en begon dan 
met forse armslagen in het ronde te 
zwieren... Het werd van langsom er
ger : «zelfs snijdende en scherpe 
voorwerpen als sardienenblikjes, 
groenten- en fruitkonserven, kunnen 
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de werking van het zaikje niet onge
daan maken; ook lichte kratten, zo
als deze die gebruikt worden om fruit 
t e herbergen, kunnen rustig meege-
liomen worden. Kwestbaar fruit zoals 
druiven, pruimen en perzikken, ver
der ook linnen, groenten of pakken 
van grote omvang vinden er hun 
plaats in. En ten lange laatste: meis
jes die graag hun mooie krullen hou
den, kunnen met dit zakje over het 
hoofd gaan slapen ». 

«Het is werkelijk fantastisch, het 
Is werkelijk buitengewoon, dames laat 
de kans niet voorbijgaan, slechts 20 
frank. Niet wachten, niet uitstellen, 
degelijk, handig, nuttig, praktisch, 
prima, modern, gemaakt voor de da
mes van 1965 ! ». 

Dan volgde een meer wetenschap
pelijke uitleg : « Om goed te begrij
pen waarover het gaat, moeten wij 
terugkeren tot na de tweede wereld
oorlog. Toen is de eerste nylondraad 
uitgekomen, gemaakt door de fabrie
ken Dupont-de Nemours in de V.S. 
Deze draad, een nylondraad, is werke
lijk revolutionair gebleken. Het is 
dank zij die nylondraad dat U van
daag mooie nylonkousen kunt kopen. 
Achteraf hebben we in Nederland de 
Enkalon, in Duitsland de Perion, in 
Frankrijk de Orlondraad gekregen, 
maa r de fabrieken Dupont zijn toch 
altijd de belangrijkste gebleven over 
heel de wereld. Trouwens is het wel 
zo dat zij ongeveer instaan voor de 
produktie van bijna zestig ten hon
derd van alle mogelijke vezeldraden 
die gemaakt worden om te breien en 
te weven ». 

« In het begin dachten de mensen 
dat het een fopartikel was en het 
werd eigenlijk tijdens de eerste 
maanden ook als dusdanig verkocht. 
Te Vilvoorde hebben we het zelfs be
leefd dat een jongeman die het zakje 
had gekocht er enkele ogenblikken 
later mee in een herberg goocheltoe-
ren aan het uithalen was en dat hij, 
door een halve bak bier in het tasje 
te wringen, er nog een weddingschap 
mee won ook ». 

Tot daar het (veikoops) verhaal 
van demonstreerder-standwerker Lo-
dewijk Van den Bosch uit Hoboken, 
koning van de Antwerpse Vogelmarkt 
1965 en in het verkopen van nylon
zakjes vennoot van Juul van Volsem, 
keizer van de hogergenoemde markt 
en een van Antwerpens meest geken
de marktkramers. 

Lode wijk Van den Bosch s taat nog 
jong in het demonstreerdersvak. Hij 
vertelde ons dat hij evenwel reeds 'n 
vijftiental jaar behoort tot de verko
perswereld, maar zijn werkterrein lag 
tot nu in de grootwarenhuizen waar 
hij met luider stemme zijn artikelen 
aanprees. De jongste tijd is hij echter 
overgeschakeld naar de openluchtver
koop : de markten, de jaarbeurzen en 
de seizoendrukte zoals men die kent 
aan de kust Door het lidmaatschap 
van de demonstreerderbond (tegen
woordig hebben zelfs marktkramers 
door de wet erkende verenigingen) 
kwam hij op de markten terecht en 
nam drie weken geleden deel aan de 
verkiezing voor het koningschap van 
de Vogelmarkt een jaarlijkse folklo
ristische gebeurtenis die te Antwer-

Een dergelijke bekroning vindt even
wel zijn weerslag In de verkoop. Ook 
deze van «keizer van de Vogel
markt >, een titel die nu reeds gerui
me tijd in het bezit is van Juul Van 
Volsem, welke hem trouwens in de 
wacht sleepte na drie achtereenvol
gende jaren het koningschap gewon
nen te hebben. 

Lode van den Bosch werd winnaar 
na slechts driemaal als demonstreer-
der de mark t bezocht te hebben. 

^Waarschijnlijk was het door de ori
ginaliteit van zijn koopwaar, het ho-
gerbeschreven tasje, dat hij verkozen 
werd en waarschijnlijk ook door zijn 
goede uitspraak van het algemeen be
schaafd, een eigenschap die hij met 
vele standwerkers gemeen heeft en 
waarom het in voorgaande wedstrij
den wel eens te doen was. Andere as-
pekten van een verkiezing kunnen 
liggen in het folkloristische, het hu
moristische en soms ook in het ge
bruik van een of andere sappige ge
westtaai. Want eigenlijk is de sterkte 
van een demonstreerder-standwerker 
gelegen in zijn gesprek en de humor 
die het bevat. 

De verkiezing van Van den Bosch 
was voor hem dus eigenlijk 'n beetje 
verrassend omdat normaal wel geke
ken wordt naar de het aantal jaren 
lidmaatschap van de vereniging. 

Standwerker d'Hollander is Neder
lander (wat is er in een naam ?). Hij 
is eigenlijk een Nederlandse Vlaming 
want hij werkt haast uitsluitend in 
de zuidelijke kontreien der Lage 
Landen. Hij wist ons meer te vertel
len over dit eigenaardige beroep. 

« De demonstreerders vormen in de 
grond een vertakking van de markt-
handel, zij hebben nooit een vaste 
standplaats en komen ook niet elke 
week op dezelfde plaats. Dan zou het 
nieuwe er te vlug af zijn en zou er 
geen belangstelling meer gewekt wor
den. De standwerkers moeten er op 
letten een attraktie te blijven, als de 
mensen je iedere week op dezelfde 
plaatsen zien staan dan zeggen ze : 
« O daar staat hij weer met 43;t Y,?r-,* 
haaitjg' éfl d ^ artikeltje » en dat mag 
niet. 

'**"*'""''JWWemonstreerders hebben een be^,^ 
paald programma, zij stippelen een 
reisweg uit doorheen het land, reke
ning houdend met de data van de 
verschillende markten en gebeurte
nissen als daar zijn jaarbeurzen, 
jaarmarkten, kermissen enz... Wan
neer zij hun ronde gedaan hebben 
zijn er vele maanden voorbij voor
aleer zij weer op dezelfde plaats te
rugkeren en dan zijn zij terug nieuw. 
Trouwens is er nog een verschil tus
sen standaard-demonstreerders die 
steeds hetzelfde verhaaltje afdreunen 
en de werkelijke kenners die er al
tijd wat nieuws op vinden of zich aan 
de omstandigheden aanpassen. 

Het belangrijkste voor dergelijke 
mensen is steeds iets nieuws te vinden 
want de demonstreerders verkopen 
niet immers dezelfde waar, zij houden 
een bepaalde zaak zolang zij goed ver
koopt en zolang het artikel niet op de 
algemene markt verschijnt. 

En het is wel eigenaardig hoe zo'n 
verkoper steeds weer aan nieuwe en 
onbekende dingen geraakt. Dat zit 

< Je moet in ieder geval steeds met 
Iets nieuws voor de dag komen» zo 
vertelde 'd Hollander verder «ikzelf 
verkoop nu een toestelletje om das
sen op te houden en ik maak het 
zelf ». Op die manier is een verkoper 
al eens uitvinder en fabrikant tezelf
dertijd... 

Hoelang gaat zo'n artikel mee ? Dat 
hangt in de meeste gevallen af van de 
prijs. Hoe hoger die ligt hoe langer 
de verkoop ervan gaat. Produkten die 
rond de twintig frank liggen gaan ge
woonlijk slechts één enkel seizoen 
mee en een seizoen duurt doorgaans 
een jaar, waarbij dient opgemerkt 
dat in de wintermaanden minder in 
open lucht wordt gewerkt maar meer 
in de grootwarenhuizen, waar de 
standwerkers tegen een bepaalde 
prijs een stand afhuren en hun wa
ren aanbieden ! Ook vrouwelijke ver
kopers zijn bij uitstek in deze waren
huizen werkzaam. 

Zo'n produkten kunnen tamelijk 
zwaar in prijs liggen ! d'Hollander 
vertelde ons dat hij eens loten dekens 
verkocht die tegen 2.500 fr per lot van 
de hand gingen. Lode Van den Bosch 
heeft lange tijd Westminsterklokken 
aan de man gebracht tegen 1100 fr 
per stuk en verkocht daarbij vaak tot 
zestig, zeventig klokken per dag. 

Wil dat zeggen dat de standwer
kers, dank zij hun spraakzaamheid, 
minderwaardige dingen aan de man 
brengen ? Onze zegslieden overtuig
den ons van het tegendeel : de tijd 
dat de mensen op de markten bedro
gen werden is voorgoed voorbij, de 
slechte naam van de markt s tamt uit 
vroegere tijden toen iedereen vrij 
mocht verkopen en ook verkocht wat 
hij wilde. Tegenwoordig wordt dat al
les beschermd, de verkoper is zelfs 
georganiseerd in een vereniging, kan 
niet verkopen zonder een kaart die 
door het ministerie uitgereikt wordt 
en dient zijn adres op de stand te 
vermelden. Men weet steeds waar en 
bij wie men gekocht heeft. 

De meeste artikels die door stand-
,.,^»werkers verkocht worden zijn onder 

te brengen in het huishouden : keu-
kengerief, groentensnijders, fruitper-

^ e n , aardappelschilders, pennen, bak
vormen, alle 'mogelijke tuigen om tot 
goede koffie te komen, nylonkousen 
en andere dingen die de vrouw aan
spreken. Want het is zo dat voor tach
tig t.h. aan dames wordt verkocht en 
dat, wie zaken bestemd voor de man, 
aan de man t racht te brengen het er 
bijlange niet zo goed van af brengt. 

Het is zo dat wat deze mensen aan
bieden ook inderdaad kan gebruikt 
worden zoals zij het aantonen en 
voorstellen. Vroeger was het wel meer 
het geval dat men met soms minder
waardige materialen te doen had, wat 
weggewerkt werd door de handigheid 
van de demonstreerder, die door een 

,kleine uitgave en een handige zet tot 
grote ontvangsten kon komen. Maar 
ook dat is geëvolueerd. Het is nu ook 
om de naam te doen, de verkoper 
komt steeds terug hij mag zijn repu
tatie niet kapot maken. De uiteinde
lijke bedoeling is : door massaver
koop van 'n goed artikel tot een nor
male winst te komen. In vroegere ja
ren was de standwerker een sensatie 
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pen veel volk lokt. Deze verkiezing 
wordt georganiseerd door de verko
persvereniging die een jury aanduidt 
bestaande uit gekende figuren, deze 
keer uit de politiek, dan weer uit de 
kleinkunst, uit de toneelwereld of uit 
de sportkringen. Zo gebeurde het dat 
T.V.-sterren als Sus van den Eynde, 
Pol van de Velde en Nora Steyaert 
hun duit in het Vogelmarkt-zakje 
kwamen doen. Prijzen zijn er eigen
lijk niet aan verbonden, althans niet 
in geldwaarden Wel een beeldje en 
een penning die door de winnaar fier 
tentoongesteld worden bij zijn stand. 

hem zo : gekende standwerkers heb
ben naam bij de fabrikanten en de 
vertegenwoordigers van jaarbeurzen, 
die hen vaak zelf komen opzoeken om 
langs deze weg een of ander produkt 
te lanceren. Veel artikelen worden 
ook opgezocht door de verkopers zelf 
die daarom verplicht worden naar het 
buitenland te gaan, omdat nagenoeg 
alles wat hier te lande voortgebracht 
wordt dadelijk op de markt gebracht 
wordt langs eigen verkoopsorganisa
ties om. Veel wordt gehaald in Duits
land, Nederland, Frankrijk en zelfs 
in de Verenigde Staten. 

op de markt, maar tegenwoordig moet 
hij al een hele artiest zijn om nog op 
te vallen want de mensen zijn ver
wend door de televisie, de grote win
kels en de vooruitschrijdende tijd. 
Vroeger trokken de kopers eenmaal 
per jaar naar de jaarmarkt; dat is 
gedaan, er komen overal grote win
kels en supermarkten en ook de 
standwerkers zijn verplicht zich aan 
te passen en dingen te verkopen die 
goed zijn. 

Overigens is het een moeilijke stiel. 
« Je hebt het of je hebt het niet. je 
kan hem niet aanleren, wel ontwik

kelen» zo zei de heer d'Hollander 
ons nog. 

Juul van Volsem en Jan Spiesens» 
schatbewaarder van de demonstreer-
dersvereniging vertelden ons op hun 
beurt Van het wel en wee in deze 
stiel Standwerkers hebben lange en 
moeilijke dagen, vooral aan de kust 
waar zij in het volle zomerseizoen 
naartoe trekken. Zij nemen dan hun 
gezin mee en huren ergens in de buurt 
een f atje om van daaruit de velschil
lende badplaatsen te doen. Er wordt 
dan dag-aan-dag gewerkt, lange we
ken van hard labeur. 

Voor het overige wordt gans het 
land afgedaan in de zomermaanden, 
vele kilometers met de auto waarin 
de koopwaar én de zonne- of regen
scherm samen met de plooitafel ge
borgen zitten. Standwerkers hebben 
misschien meer nog dan gewone 
marktkramers af te rekenen met het 
weer dat zeer vaak het werk belet, 
omdat vooral zij de kopers moeten 
lokken door hun verhaal en hun de
monstratie. Valt het weer tegen, bij 
regen of sneeuw, dan worden vaak 
lange en nutteloze verplaatsingen ge
daan of dan zijn er dikwijls vele da
gen van (onbetaalde) werkeloosheid. 
De prijzen voor de stands liggen aan 
de kust tamelijk hoog : van 150 tot 
200 en 250 P, in het binnenland 
schommelen zij doorgaans rond de 
50 F. Toch wordt er geklaagd over 
sommige markten waar de standwer
kers - volgens hun mening - achter-
uitgesteld worden tegenover de an
dere marktkramers, in vaktaal «de 
stille kramers », vooral omdat zij een 
minderheid vormen. Dikwijls dienen 
zij onverrichterzake terug te keren 
omdat er geen plaats voor hen be
schikbaar is; in andere gevallen wor
den de slechtste stands aan hen ge
geven. Zo is er in ieder beroep zijn 
wel en wee, ook in dat van de (steeds 
optimistische en glimlachende ) 
standwerker... 

Want optimisme komt er steeds bij 
te pas en humor ook. Zoals bij Juul 
van Volsem die reeds achttien jaar 
het beroep uitoefent en die een der 
eersten was na de oorlog, om de nieu
we - uit Amerika overgewaaide-me-
toden bij ons in Vlaanderen toe te 
passen. Die van zichzelf getuigt dat 
hij de kleine man is van de grote 
public relations. Van hem nog vol
gend sappig demonstreerdersverhaal 
in het onvervalste Antwerps dialekt 
en met als onderwerp het reeds ho
ger genoemde boodschappentas je : 
« Moderne vrouwen moeten dat be
zitten. Hoe meer dagge daor in'aod 
hoe groter dat da weurdt. Doar kun
de mei zwieren, zwaoien en draoien, 
jhiel die maand fruit verdwijnt erin 
as sneeuw veur de zon ». « De klein
ste netzak ter weireld ; » 

«Het komt van het land van de 
U.S.A. dames en heere, van den Ame
rikaander hebbe we veel te leren, we 
hebben ijskasse lere gebruike, auto 
leren rijden en op de lange golfleng
te leren kopen - oep de poef ! Dees 
is gene poef, dat is kontant betalen. 
Stekt er nog een fles bij, ge moet 
niet wringe. Als ge nu in Italië zijt 
waar het fruit zo goeiekoop is en ge 
zegt tegen de jen Italiaan «quatro 
kilogram» dan vragen die mannen 
altijd «ambalagie, ambalagie», dan 
lotte gij da zien en dan zegde gij « si, 
si» en dan zeggen ze «la, la » van ' t 
verschieten. Want nen Italiaan ver
schiet rapper dan wij. Wij lopen rap 
per, dat hemme gezien in veertig. Ik 
zen ook nen oudstrijder van veertig, 
maar ik was gene dappere, ik was ne 
rappe. Onze majoor die was nog rap
per dan ekik, want die zat in Londen. 
Hoe dattem dat gelapt heit. dat weet-
te 'k ik niet. Zie, daarstraks was er 
een madam en die zei « Hoeveel kost 
dat» . «twintig frank» zaaie 'k ik. 
«Amaai das zoveel veur zoe iet 
klaain ». Ge hoort direkt van waar 
dat ze komt hee ! «Ik zeg, madam-
meke, maain nicht is pas vertrokke 
naar de Costra-Brava en die kocht 
nen bikini. Negenhonderd vaaiftig 
frank hei ze betaold, kleinder dan 
menne netzak. Bij heur gaan der geen 
appelsienen in. Maor hier wel zenne >. 

Staf De Lie. 
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JEUeO EN 6EZIN: 

EVEN H E R I N N E R E N 
ÂM wij aan de vooravond staan van de hememing der parlementaire werkzaam
heden en wij een belangrijk debat verwachten over de rijksmiddelenbegroting 
1966, is het inderdaad geboden dat wij even het geheugen van de politici opfris
sen in verband met de verwachte gezins- en jeugdpolitiek. 

Nog in ons blad van 3 juli 1965 her
nieuwden wij onze eis tot oprichting 
van een autonoom departement, dat 
onverwijld een aanpak zou te doen 
hebben van alle belangrijke vraag
stukken betreffende de jeugd en het 
gezin die op een dringende oplossing 
wachten. Het departement voor het 
Gezin is er eindelijk gekomen, maar 
wat zal het kimnen verwezenlijken 
indien de kredieten, waarover het 
dient te beschikken om een degelijk 
programma ten uitvoer te leggen, te 
beperkt zullen zijn ? 

Wij staan argwanend tegenover de 
toekomst van de gezinnen, wier koop
kracht gevoelig aangetast wordt in
gevolge de voortdurende stijging van 
de levensduurte. Het zal er niet op 
verbeteren d o o r de diverse nieuwe 
belastingen die in 1966 zullen geheven 
worden. In bevoegde kringen wordt 
verwacht dat in het begin van dat 
jaar de wedden en lonen tweemaal 
zullen dienen aangepast door de st i j
ging van de index op de kleinhandels
prijzen. En nu weet elkeen dat, in af
wachting van een dergelijke aanpas
sing, de gezinsuitgaven reeds lang 
voordien vermeerderd zijn. 

Het ziet er dus niet rooskleurig uit 
voor de gezinnen en wij zijn derhalve 
benieuwd welke kredieten de begro
ting zal inhouden om een ernstig ge-
zins- en jeugdprogramma uit te wer
ken. 

In een recente • rede verklaarde 
A.C.V.-voorzitter Cool dat de verho
ging van kinderbijslagen kan betaald 
worden met de reserves die in die 
sektor voorhanden zijn. Doch hierbij 
heeft men onmiddellijk de bedenking 
te maken dat een verhoging van de 
kinderbijslagen slechts een klein on
derdeel is van wat moet verwezenlijkt 
worden. Er dienen immers ook vol
doende kredieten voorzien voor de 
uitbreiding van de diensten voor be
jaarden- en gezinshulp, de verhoging 
van de rijkstoelage bij het voorhuwe-
lijkssparen, de herziening van tal van 
bepalingen in de wet De Taeye (so
ciale huisvesting), de instelling van 
een toelage voor de «thuisarbeiden-
de > moeders met bescheiden gezins
inkomsten (hoe lang wordt daar niet 
reeds op aangedrongen ?), een uitge
breide organisatie ten dienste van de 
gehandikapten en de jeugd in het al
gemeen (oprichting en uitbouw van 
verschillende raden en komitees). 

En dat is nog niet alles. Wij hoeven 
slechts te verwijzen naar onze kon-
gressen waarop de sociaal-ekonomi-
sche problemen uitvoerig werden be
studeerd .Door de senaatsfraktie van 
de Volksunie werden reeds wetsvoor
stellen neergelegd in verband met het 
voorhuwelijkssparen, de verhoging 
van de bouwpremie en de inkomsten-
grens die het genot van die premie 
bepaalt. 

Wat de huisvesting betreft herin
neren wij er aan dat zonder dralen 
een « codex » dient opgesteld. Dat Is 
niets nieuw; die codex werd reeds in 

1961 aangekondigd door de heer Ous
ters, minister van Volksgezondheid en 
van het Gezin in de vorige legisla
tuur. In deze tijd van stijgende le
vensduurte is het de gezinnen niet 
meer mogelijk een behoorlijke woning 
te verwerven zonder verhoogde 
staatstussenkomst en gunstiger le
ningsvoorwaarden. Indien men hen 
niet tegemoet komt, bestaat het ge
vaar dat een bouwwijze zal worden 
voortgezet die aan ons land een ver
nepen uitzicht zal geven. De oprich
ting van « moderne krotwoningen > 
moet door een financiële hulp van de 
Staat tekeer gegaan worden en aan 
de inplanting van de woning zal een 
grote zorg besteed worden door de 
aanleg van groenzones. 

Het gezins- en jeugdprogramma is 
omvangrijk, maar het kan ten uit
voer worden gelegd indien de nodige 
middelen door de regering ter beschik
king gesteld worden, op voorwaarde 
echter dat ook de goede wil aanwe
zig is en de diskussies niet in ideolo
gische geschillen verzanden. 

Niets is belangrijker dan de jeugd 
voor de toekomst van een land, niets 

Is fundamenteler dan het gezin voor 
een land dat in de Euiopese gemeen
schap van morgen een voorname so-
ciaal-ekonomische rol met kunnen 
spelen. 

Het programma van de Volksunie 
is voldoende bekend en de houding 
van onze frakties in Kamer en Se
naa t zal er door geïnspireerd wordeil 
Wetsvoorstellen werden reeds inge
diend en andere zullen volgen. Wij 

zien echter met belangstelling uit of. 
zoals in het verleden, de andere par
tijen ze niet automatisch zullen blij
ven verwerpen, alleen maar omdat ze 
van ons uitgaan. Evenzeer kijken we 
aandachtig toe, of de regering het 
« gat» van 25 miljard niet zal stop
pen ten nadele van de jeugd- en ge
zinspolitiek. 

Gies Eeckhoudt. 

WETSVOORSTEL 

VOOR HET ONDERWIJZEND PERSONEEL 
Door de V.U.-kamergroep werd een 

wetsvoorstel Coppieters ingediend dat 
er toe strekt, de personeelsleden uit 
het officieel en het gesubsidieerd vrij 
onderwijs, die hun ambt permanent 
waarnemend uitoefenen of die voor
lopig in een openstaande plaats wer
den benoemd, te laten genieten van 
de wetgeving op de rust-en overle
vingspensioenen ten laste van de 
openbare schatkist. 

Het herneemt ten dele een ontwerp 
van wet, dat onder het eerste-mini-
sterschap van de heer Eyskens door 
de regering bij de Kamer van volks
vertegenwoordigers werd ingediend 
(nr. 398/1 van 28 december 1959), 
doch dat in verval geraakte door de 
ontbinding van het parlement begin 
1961. 

Waar het voornoemd wetsontwerp 
slechts de permanent waarnemende 
personeelsleden uit het Rijksonder-
wijs betrof, komt het integendeel 
wenselijk voor zich niet tot deze ca
tegorie te beperken, doch tevens de 
personeelsleden te beogen die, zowel 
in het officieel als in het gesubsi
dieerd vrij onderwijs, voorlopig in 'n 
openstaande plaats werden benoemd, 
daar deze laatsten qua admnistratieve 
toestand, benoemingsvoorwaarden en 
bekwaamheidsvereisten, in de meeste 
opzichten met de permanent waar
nemende personeelsleden gelijk te 
stellen zijn. 

De overwegingen ten gunste van de 
permanent waarnemenden moeten 
derhalve mutatis mutandis geiden 
voor de voorlopig in een openstaande 
plaats benoemde personeelsleden. 

Deze overwegingen werden breed
voerig uiteengezet in de « Memorie 
van Toelichting» bij het hogerver-
meld ontwerp van de wet. 

De vergelijking van de toestand van 
de permanent waarnemende perso
neelsleden alsmede van de personeels
leden die voorlopig in een openstaan
de plaats benoemd zijn, met de toe
stand van de stagedoende personeels
leden van de Rijksbesturen gaat in 
ieder geval op. 

Ook de hogervermelde personeelsle
den worden normaal na een of meer 
dienstjaren in vast verband benoemd. 

De aandacht dient er op gevestigd 
dat de periode die verloopt tussen de 
aanstelling en de benoeming in vast 
verband in het onderwijs om allerlei 
redenen dikwijls vrij lang aansleept, 
en dat buiten enige schuld van de 
betrokken personeelsleden zelf. 

Bij overbelasting van de Rijksin
spectie is het bv. in het Technisch 
Onderwijs dikwijls voorgekomen, dat 
benoeming in vast verband meerdere 
jaren uitbleef bij ontstentenis van 
een verslag vanwege de bevoegde in
spectie, en dat niettegenstaande de 
gunstige directiebeoordeling van de 
betrokken leerkrachten. 

Derhalve diende de V.U.-kamer-
fraktie volgend wetsvoorstel in, dat 
ertoe strekt de permanent waarne
mende en de voorlopig In een open
staande plaats benoemde personeels
leden van het officieel en van het ge
subsidieerd vrij onderwijs in dezelfde 
toestand te stellen als deze, welke 
Inzake rust- en overlevingspensioe
nen van de stagedoende personeelsle
den van de Rijksbesturen bij wet van 
2 augustus 1955. 

De tekst van het wetsvoorstel luidt 
als volgt : 

« Artikel 32 van de wet van 2 au
gustus 1955 houdende perekwatie van 
de rust- en overlevingspensioenen, 
wordt door de navolgende tekst ver
vangen : 

«Artikel 32. - Voor de toepassing 
der wettelijke bepalingen betreffende 
de rust- en overlevingspensioenen ten 
laste van de Openbare Schatkist en 
de pensioenen uitgekeerd door de 
Rijkswerkliedenkas, worden de perso
neelsleden, voorzien van een benoe
ming van stagiaire, alsook de perma
nent waarnemende en de voorlopig 
in een openstaande plaats benoemde 
personeelsleden van het officieel en 
het gesubsidieerd vrij onderwijs, ge
lijkgesteld met deze die vastbenoemd 
zijn ». 

«Deze wet treedt in werking op II 
september 1965 ». 
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J.W. NIEPOKONANY 

KATYN, EEN VERGETEN "GEVAL'' 
\ 

De gebeurtenissen die tot het drama Katyn hebben geleid, begonnen in de lente 
van het jaar 1939. Na de Britse garantie aan Polen in maart 1939 was de spanning 
met de dag toegenomen. 
In feite lag de oorzaak dezer spanning veel dieper dan in een eenvoudig geschil 
om territoriale aanspraken of faciliteiten, zoals een oplossing voor de onder 
Volkenbondscontrole staande Duitse stad Danzig en de Poolse corridor, die 
dwars door vroeger Duits gebied liep en de Oostpruisische provincie van het 
moederland scheidde. 
De na de eerste wereldoorlog opgerichte Poolse staat (ontstaan uit vroeger Duits, 
Oostenrijks, Hongaars en Russisch gebied) omvatte niet alleen Polen, maar ook 
Duitsers, Hongaren, Slowaken, Wit-Russen en Litauers. Een volk dat eeuwen
lang tegen een vreemde staat voor zijn vrijheid had gevochten, beging de fout 
in zijn nieuwe eigen staat nationale minderheden op te nemen die zich steeds 
tegen verpoolsing zouden verzetten. 

De rivaliteit, die zo ontstond, groeide 
nog aan toen Hitler met zijn irredenta-
politiek begon. Wij willen de hele di
plomatieke geschiedenis die tot het 
Duits-Pools konflikt leidde, hier niet 
verhalen. De opmars in Polen volgde, 
nadat op een ultiem voorstel vervat in 
zestien punteif geen enkel Pools ant
woord kwam. 

Na de nacht van 31 augustus op het 
Poolse antwoord gewacht te hebben, 
gaf Hitler het marsbevel. Engeland 
hield zich aan zijn ultimatum en het 
Duits-Poolse konflikt werd een wereld
oorlog. 

Het eigenaardige en het onlogische 
in heel deze geschiedenis is echter En-
gelands houding tegenover de Sovjets. 
Toen de Sovjets Polen binnenvielen, 
gold plots Engelands garantie niet 
meer. Churchill verklaarde zelfs, dat 
Ruslands bezetting «rechtmatig» was ! 
Polen, dat geloofd had in Engelands 
garantie en in de valse voorspiegelin
gen der Duitse zwakheid, werd het 
slachtoffer. Achttien dagen duurde de 
veldtocht. Reeds op 8 september ston
den de Duitsers in Warschau's voor
steden. De stadscommandant verklaar
de Warschau tot vesting en riep de he
le bevolking op te vechten. De aanval 
werd ingezet en na twee dagen viel de 
hoofdstad. 

Intussen was het Rode Leger in be
weging gekomen en bezette de ooste
lijke helft van Polen, een bezetting die 
door Engeland gehomologeerd werd. 
De Russen ontwapenden de terug
stromende divisies in de omgeving van 
Stanislowo en scheidden officieren en 
onderofficieren van de soldaten. 

De gegradueerden werden naar het 
station van Korazow gevoerd. De poli
tieke kommissarissen verklaarden dat 
zij naar een verzamelcentrum gevoerd 
werden om gedemobiliseerd te worden. 

Een der gevangen officieren was Ja-
nusz Widizalny - Niepokonany. In een 
boek dat in het Frans vertaald werd, 
«La Russie soviétique et ses plans » 
verhaalt hij zijn bijna mirakuleuze 
ontsnapping aan de moordpartij van 
Katyn. 

Hij vertelt hoe een eerste twijfel 
reeds oprees toen zij de wagons zagen, 
omringd door sterke detachementen 
N.K.V.D., gewapend met machinege
weren en anti-tankgeschut. De gevan
genen werden in de beestenwagens sa
mengeperst. Een week lang moest de 
lange rij wagens wachten op een loko-
motief. Het konvooi waarin Niepoko
nany zich bevond, bestond uit 88 wa
gens. De 19e december bereikte het de 
Russisch-Poolse grens in Mohilev. 
Reeds lang waren de illusies op een 
vrijlating vervlogen. Men passeerde 
Kharkov : toen de gevangenen uitge
hongerd en uitgeput om voedsel en 
verzorging riepen, antwoordde een 
kommissaris dat zij die in Kosielsk 
zouden krijgen. Inmiddels waren ve
len al omgekomen. 

In Kosielsk kregen zij voor de eerste 
maal voedsel. Op zekere dag riepen de 

luidsprekers de gevangenen op voor 
vaccinatie. Zij ontvingen dan een at
test met stempel van het kamp en 
briefhoofd van de N.K.V.D. 

Dit attest zou later de auteur nog 
van pas komen. 

Het vaccin dat toegediend werd, was 
vergiftigd en moest de laatste fysische 
en morele weerstandskracht der gevan
genen breken. 

Op 29 maart vertrok de eerste trein 
met gevangenen zogezegd naar het va
derland, onder strenge N.K.V.D.-bewa-
king. 

Toen de trein halt hield, zagen de in
zittenden een kleine barak met een 
krijtopschrift « Riapcóvo II ». Sovjet
officieren stegen uit een wagen en be
raadslaagden. Dan moesten de gevan
genen uitstappen en zich met het gelaat 
naar beneden in de gereedstaande 
vrachtwagens neerleggen. Zij die nog 
in de wagens waren, hoorden kort 
daarop geweersalvo's. Enkele Poolse 
officieren probeerden te vluchten : zij 
werden ofwel neergeschoten ofwel 
achterhaald. 

Nu was het voor iedereen duidelijk 
wat er aan het gebeuren was. In Niepo-
konany's wagen besloot men, zich niet 
zonder verweer te laten afmaken. Toen 
zij 't executieterrein naderden en reeds 
de schoten en de doodskreten hoorden, 
wilde Niepokonany het afgesproken 
signaal geven. Op dat ogenblik spron
gen de twee banden van de vrachtwa
gen. De bewakers werden tussen de ge
vangenen geworpen en prompt ontwa

pend. De wagen kapsijsde en viel om. 
Na een kort gevecht met de nog ge
wapende bewakers en met andere, die 
toegelopen kwamen, bleven er slechts 
een vijftiental gevangenen over. 

De Russische officier die hen per 
auto vergezelde, gaf alarm : van alle 
kanten kwamen nu soldaten toegelopen 
en de vluchtenden werden met machi
negeweervuur afgemaakt. Niepokonany 
had een verlaten isba bereikt : hij duw
de het venster open en sprong naar 
binnen. De soldaten zochten nog wat 
in de omtrek rond naar vluchtelingen 
maar keerden dan terug. Hij viel in 
slaap en werd gewekt door het geknet
ter van salvo's. Hij klom in de schoor
steen en zag van daaruit hoe z'n kame
raden werden afgeslacht. Heel deze 
moordpartij duurde twee dagen, dan 
werd het terug stil. De situatie van de 
ontsnapte was nochtans niet erg roos
kleurig. Hij had drie dagen niets ge
geten of gedronken en de psychologi
sche schok die hij had ondergaan, 
moet wel zeer groot geweest zijn. 

Hij bereikte na enkele dagen een af
gezonderd boerenhuis en kreeg er te 
eten in ruil voor zijn gewatteerde vest. 
Zijn vlucht doorheen het Sovjetrijk 
van Stalin, met de patroeljes der 
N.K.V.D. die hem verscheidene malen 
staande hielden, is al een even groot 
avontuur als zijn ontsnapping. Zijn 
vaccinatie-attest hielp hem daarbij : 
men dacht met een geheim N.K.V.D.-
agent te doen te hebben. 

Hij ontmoette in een woud een 
groepje uit een koncentratiekamp ont
vluchte gevangenen enHsercèkta^ten-^ 
slotte, na aan de grenswachters ont
snapt te zijn, Pools grondgebied. Hij 
wist zich verborgen te houden tot het 
einde van de oorlog, maar zelfs nadien 
werden er nog aanslagen tegen hem ge
pleegd om de laatste sporen van de 
misdaad uit te wissen. 

Niepokonany dankt zijn leven aan 
een samenloop van omstandigheden, 
zonder dewelke hij het lot van zijn 
12.000 kameraden zou gedeeld hebben. 
Een belangrijke faktor daarbij was, 
dat hij het huisje bereiken kon waar 
hij zich drie dagen verscholen hield en 
eveneens het feit dat geen enkel 
N.K.V.D.-man naar binnen kwam kij

ken. Waarschijnlijk waren zij in de 
mening, alle vluchters gedood te hel>' 
ben. Het respekt voor het bevel en het 
verbod kan eveneens dit verzuim ver
klaren : het huisje waarin Niepokona
ny vluchtte, droeg een opschrift waar
uit bleek dat een vooraanstaand bolsje-
wist daar korte tijd gerust had toen hij 
gevangen'was door de tsaristische po
litie. Het bord, dat deze uitleg vei^ 
schafte, vermeldde tevens dat het ten 
strengste verboden was het huisje te 
betreden zonder officiële toelating... 

De ineenstorting van Polen beteken
de geen voordeel voor Duitsland. Nu 
stonden de twee grootste militaire 
machten immers vlak tegenover eikaar-
Er was wel een niet-aanvalspakt, maar 
niemand liet zich daardoor om de tuin 
leiden : het was voor de beide partij
en slechts een rustpauze. Trouwens, de 
Sovjetkolos was reeds in beweging ge
komen : in Finland, in de Baltische 
landen, in Polen. Toch kwam de 
Duitse aanval nog verrassend, bijna 
verbijsterend, in die oorlogszomer van 
1941. Op 22 juni overschreden Duitse 
troepen de demarkatie-linie in Polen : 
de Duits-Russische veldtocht was be
gonnen. 

De bezetting van een groot gedeelte 
der Sovjetunie door de Duitsers bracht 
ook mee, dat het gebied waar de Pool
se officieren vermoord en begraven 
waren, bezet werd. Toen het gebied, na 
het wegrollen van het front, weer rus
tig werd en de Duitsers zich installeer
den, kwamen ook de tongen los. Boe
ren in de omtrek hadden graven ont
dekt; de Duitsers stelden een onder
zoek in, dat eerst in alle stilte gevoerd 
werd. Toen zij de omvang van de mas
sagraven beseften, deden zij beroep op 
een internationale onderzoekscommis
sie, waarin ook neutrale waarnemers 
zetelden. Zelfs de Poolse regering in 
Londen was opgeschrikt en eiste een 
verklaring van de Russen : die maak
ten er zich vajx af met,.het hele geval 
als Duitse propaganda te bestempelen. 

Het geval Katyn geraakte na de oor
log vergeten : zij die in de bezette 
landen in de onderzoekskommissie 
hadden gezeteld, moesten dit als een' 
verwijt aanhoren en als een bezwaren
de omstandigheid. 

Het geval Katyn staat niet alleen. De 
hoofdverantwoordelijke, Stalin, is ge
storven. Maar hoevelen die aan de 
moordpartij deelnamen, leven er niet ? 
Zij kunnen gerust zijn; er zal tegen hen 
geen proces gevoerd worden. De ene 
hand wast de andere. 

J.D. 

«La Russie Soviétique et ses plans » 
J.W. Niepokonany 
Editions du Lyon, Parijs. 

TONEEL TE BRUSSEL 
De Toneelgroep « Studio » uit 

Amsterdam heeft in de Beurs
schouwburg een reeks voorstel
lingen gegeven van « Dagboek van 
een gek » van Gogol, de grondleg
ger en voornaamste auteur van de 
naturalistische school in Rusland. 

Zoals alleen zijn roman «De 
dode Zielen » tot de wereldlitera
tuur behoort, kent alleen «De 
Revisor» als toneelwerk wereid-
vermaardheid. « Dagboek van een 
gek» maakt deel uit van zijn «Pe-
terburgse novellen» en wordt 
thans vertoond naar de Franse 
bewerking van Sylvie Lineau en 
Roger Boggio (deze laatste kre-
eerde het stuk te Parijs in 1962), 
die het hebben weergegeven in 'n 
hele reeks, wel wat te talrijke, 
korte taferelen waarin het gege
ven en de geest van de novelle 
getrouw werden gevolgd : « de 
scherpe klassentegenstellingen, 

het hermetisme van standsvoor
oordelen, de verwaten bureaucra
tie, de despotische druk en de 
stinkende armoe» worden er 
vlijmscherp in onderlijnd en la
ten een verpletterende indruk 
na op het ten tonele gevoerde 
personage, een klein ambtenaar
tje, net als het dat op Gogol zelf 
heeft gedaan. Waar Gogol zelf 
zeer beïnvloedbaar was (hij ver
viel in godsdienstige dweperij en 
geloofde zich door God geïnspi
reerd) gaat het klerkje er aan 
ten onder, vlucht in de illusie en 
Vi^ordt geïnterneerd : het logisch 
psychologische ontbindingsproces 
wordt onverbiddelijk en koel ont
leed, gevolgd, voorgesteld. 

Een zeer deprimerend werk: 'rt 
ynmeedogendesfri}d tussen dtoont 
en werkelijkheid; de naakte voor-
stellmg van een gekweld mens, 
van een gek. 

Met de vertolking van het enige 
personage stelt Henk van Ulsen 
zich op het voorplan. Deze pijn
lijke figuur is voor hem een hele 
studie geweest die hij, samen 
met de regisseur en tevens artis
tiek leider van het gezelschap, 
Kees van lersel, tot een opmerke
lijk rezultaat heeft gebracht. 
Hierbij heeft hij vooral de na
druk gelegd op de mimische eks-
pressie, de stembuigingen en de 
handbewegingen om de kwelling, 
die zijn personage ondergaat, met 
een gek die niet lacht, maar er 
des te pijnlijker om is. Jammer 
was nochtans dat hij niet altijd 
goed artikuleerde : in 't midden 
van de zaal was hij dikwijls niet 
verstaanbaar. Het is niet omdat 
men stiller moet spreken — of 
moet roepen — dat men de ar-
tikulatie niet moet verzorgen. 

J.V. 
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I parlementaire 

I vragen en antwoorden 

SENATOR ELAUT 
stelde vragen over : 

1. De noodzaak van de wegaan
passing Gent-Oudenaarde met het 
t og op de ekonomische ontlui-
ki ig van het gewest Oudenaarde. 
2. De reden waarom het boek van 
Prof. F. Daels « Mens sana » ver
wijderd werd uit de krantenkios
ken in de stations. 
3. Waarom een fabriek, die te 
Temse reeds industriegrond be
sproken had, naar Seneffe verzeil
de. 
4. Het totaal bedrag van de pen
sioenen bij de verschillende ka-
tegorieën van de gepensioneerden. 

SENATOR DEPAEP 
stelde vragen over : 

1. Het waarom van franstalige 
verslagen, uitgaande van het Mi
nisterie voor Landbouw die in 
Vlaanderen ~ verspreid werden 
met een franstalig visitekaartje 
erbij. Antwoord van de minister : 
het betrof hier een spijtige ver
gissing. 
Een melodie die we nog gehoord 
hebben ! 
2. Het kruispunt van de spoorweg 
Antwerpen-Gent met de E-3 te 
Beveren-Waas, waar een slag
boom dagelijks tot 58 maal dicht
gaat en het verkeer ophoudt. Ant
woord van de minister : er komt 
een kokerbrug m plaats van de 
sluitboom. De minister zegt ech
ter nog niet wanneer. 
3. De noodzakelijke verbreding 
van de trechter m de Zandstraat 
te Beveren-Waas, waar al het ver
keer van de E-3 door moet. Ant
woord • De verbreding is nood
zakelijk, doch de noodzakelijke 
kredieten zullen pas bepaald wor
den zodra de begrotingsmogelijk-
heden dit toelaten. 
4. De industrialisering van polder
gebied te Melsele en de oneffici
ënte wijze waarop het vraagstuk 
van de waterafvoer een oplossing 
kreeg. Antwoord : De ministeri
ele werkgroep zal kennis krijgen 
van de opgeworpen bezwaren. 
5. De ruilverkaveling. Uit het ant
woord blijkt dat tot nog toe 69 
ruilverkavelingen in uitvoer zijn 
voor een oppervlakte van onge
veer 69.000 ha. 
6. De timing van de E-3. Uit het 
antwoord blijkt dat voor einde 
'65 de wegvakken Burcht-Kruibe-
ke en Rekkem-Aalbeke in aanbe
steding gegeven worden. 
7. De in- en uitvoer van boter, 
melkpoeder en andere zui\elpro-
dukten sedert oktober '64. 

SENATOR ROOSENS 
stelde vragen over : 

1. De personen ten laste in de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering. Antwoord : een grondi
ge studie is noodzakelijk. 

2. De vertraging bij de uitbeta
ling van de apotekers. Antwoord: 
er werden maatregelen getroffen. 

SENATOR JORISSEN 
stelde vragen over : 

1. De schadeloosstelling van de 
landbouwers te Millen (Limburg) 
waarvan de landerijen wekenlang 
onder water stonden door het 
slecht afwateringsstelsel dat aan
gelegd werd bij de bouw van de 
autosnelweg Antwerpen-Aken. 
2. De twee maten waarmee deze 
minister van landbouw meet om 
enerzijds de Waalse boeren van 
de Famenne en de Belgische Jura 
te vergoeden voor schade aange
richt door de hitte in de zomer '64 
en anderzijds te laten verstaan 
dat de boeren van de Westhoek 
niets zouden krijgen voor hun 
waterschade. 
3. Het herstellen van de verbin
dingsweg Ramsel-Begijnendijk. 
4. Het verschillend spreiden van 
de lessenroosters van de leraars 
ateneum en middelbare scholen 
in Wallonië en Vlaanderen (niet 
op tijd beantwoord!). 
5. De juiste regeling van de te
rugbetalingen van leerlingen die 
om de een of andere reden een-
kostschool (moeten) verlaten. 
6. De wedderegeling in het lager 
onderwijs bij dienstonderbreking. 
7. De bewijslast bij de pensioen
regeling; suggesties voor vereen
voudiging. 
8. De indeling per taaikader van 
het organiek kader der weten
schappelijke inrichtingen. 
9. Voor de verdubbelingswerken 
van de weg Breendonk-Temse-St 
Niklaas antwoordde de minister 
dat de einddatum van deze wer
ken tot hiertoe kontraktueel vast
ligt op 4 april 1966, maar dat de 
minister hoopt dat hij voor de 
winter '66-'67 zal gereed zijn. 

10. Op de vraag welk reglement 
de minister inroept om te ver
klaren dat de vraag om een ju
ridisch advies in te winnen bui
ten het raam van de parlemen
taire vragen valt, haalt de mini
ster gedeeltelijk bakzeil en ver
wijst hij naar artikel 269 van het 
strafwetboek. Senator Jorissen 
heeft nu echter in een nieuwe 

vraag om de interpretatie van het 
departement van justitie verzocht 
en gevraagd wat de rechtspraak 
daaromtrent vertelt. 
11. In verband met het antwoord 
over Remersdaal, waarin minister 
Dehousse verklaart dat hij in de 
toekomst voor Remersdaal zal 
handelen in gemeen overleg met 
de heer Van Bogaert, heeft sena
tor Jorissen zich gericht tot 
eerste-minister Harmei om te 
vragen wie nu juist bevoegd is 
voor Vlaanderen (waartoe Re
mersdaal in Limburg behoort) : 
Dehousse of Van Bogaert ? 

VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER MATTHEYSSENS 
stelde vragen over : 

1. Het feit dat buiten gebruik ge
stelde maar niet verwijderde 
tramsporen op de brug te Wijne-
gem oorzaak zijn van ongevallen. 
2. De gebrekkige verlichting van 
de verlenging van de E-3-weg op 
grondgebied Wijnegem. 
3. Het gevolg dat gegeven werd 
aan het verzoek van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht in
zake de benoemingen van ambas
sadeurs te Bern en te Kopenha
gen. Het aantal ambassades dat 
nederlandstalige kultuurattachés 
telt. 
4. De taaiverhouding en het al 
dan niet inrichten van taalkaders 
bij Sabena. 
5. De taaiverhoudingen en de ken
nis van de tweede landstaal bij 
de ambtenaren van de kanselarij. 
6. Het bodemonderzoek en de 
prijs ervan, verricht ter voorbe
reiding van de werken aan het 
kanaaldok te Zandvliet en het 
hellend vlak van Ronquières. 
Antwoord : een omvangrijke op
gave van alle sonderingen en van 
de sismologische proeven, waar
uit blijkt dat te Ronquières op 'n 
totale aanbestedingssom van 1 
miljard 894 miljoen thans reeds 
een half miljard aan schadever
goeding en verrekeningen voor
zien wordt. 

VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER ANCIAUX 
stelde een vraag over : 

1. De veelvuldige overstromingen, 
veroorzaakt in de gemeente Ma-
chelen, door de Woluwe. Ant
woord : Openbare Werken zal de 
kwestie der verlenging van de 
collector der Woluwe welwillend 
onderzoeken. 

VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER SCHILTZ 
stelde een vraag over : 

1. De benoeming van de heer Wi-
bouw tot taalinspekleur van het 
lager onderwijs, het feit of de 
heer Wibouw al dan niet zijn 
kind te Brussel franstalig onder
wijs laat volgen en of — in be
vestigend geval — de heer Wi
bouw terzake een taaiverklaring 
heeft afgelegd. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB 

Door de V.ü.-senaatsfraktie werd 
op 19 oktober een wetsvoorstel inge
diend inzake de overheveling van de 
Vlaamse Kamer van het Beroepshof 
van Luik naar Hasselt. 

Artikel 104 van de Grondwet be
paalt, dat er in België drie Hoven van 
Öeroep ingesteld zijn : Brussel, Gent 
en Luik. 

Gans Limburg valt onder het Hof 
v&n Beroep te Luik. De taalwetten van 
1891 en van 1935 in gerechtszaken 
hebben hierin geen wijziging ge
bracht, tenzij dat te Luik een Neder
landse Kamer werd ingesteld met ne
derlandstalige magistraten. 

De taalwetten van 1963 brachten 
evenmin een wijziging in de stand van 
zaken. 

De taalwetten van 1832 en van 1963 
hebben anderzijds geleid tot de in
stelling van twee homogene taalge
bieden. Luik behoort tot het homo
geen franstalig gebied. 

Dat de Nederlandse Kamer van het 
Hof van Beroep, waarvoor de Limbur
gers verschijnen, nog te Luik zetelt is 
een anomalie en een anachronisme. 
Luik is immers een eentalige stad 
zonder de geringste taalfaciliteit. 

De rechters van de Nederlandse 
Kamer en de griffiers moeten te Luik 
wonen met al de gevolgen vandien, 
o.m. dat hun kinderen praktisch ver
plicht zijn franstalig onderwijs te 
volgen. De verplichte e m i g r a t i e 

Vlaamse kamer van 
beroepshof van 

naar Hasselt 
schaadt vanzelfsprekend aan de geest 
van een Nederlands Hof van Beroep. 
De pleitbezorgers bij het Beroepshof 
te Luik zijn haast allen eentalig 
Frans. Et bestaat geen verplichting 
Nederlands te kennen. 

Evenmin moet het personeel (deur
wachters, zaalwachters enz.) of de ge
rechtsdienaars en gevangenbewakers 
tweetalig zijn. 

Dit laatste feit, evenals de eenta
ligheid van de stad Luik zelf, maakt 
het de meestal fransonkundige Lim
burgers uiterst moeilijk hun weg te 
vinden. En het aantal Limburgers, 
dat voor het Beroepshof verschijnt, is 
de laatste jaren gevoelig gestegen o.m. 
door het groeiend aantal verkeerson
gevallen. 

Ten tijde van de bijzondere rechts
pleging in de jaren na de jongste 
oorlog, hebben Kamers van het 
Krijgshof van Brussel, Antwerpen als 
standplaats gekregen. 

Met een aanpassing van de wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting kan een voorlopige oplossing ge
vonden worden door de Nederlandse 
Kamer van het Hof van Beroep te 
Luik, te Hasselt te laten zetelen. 

Daarom stellen de indieners vol
gende wetsaanvulling voor : « Artikel 
68 van de wet van 18 juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting wordt als volgt 
aangevuld : De Vlaamse Kamer van 
het Beroepshof te Luik zetelt te Has
selt >, 
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Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie roor 

ia.M»iÉ «alen reklamewagens kerken huis-
H H kamers enz... 

• DE GELUIDSBRON 
^ y Lange Leems t r aa t 32 

Wr ANTWERPEN Tel. : 33.04.95. 
Radio • T.V. draagbare radiotoestellen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniel 
V speciale voorwaarden 

VOOR i ̂LLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN 

-

• EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswiicklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 



OE VOLKSUNIE 

13 

PERSSPIECEL 

De miljarden van Harlekijn blijven de 
politieke poppen verder aan het dansen 
brengen. ledere krant reageert er tegen, 
met iiet besnoeiingsmes daar te zetten, 
waar zijn politieke lijn het toelaat. Ieder 
blaast zijn stoom af waar hij hem liefst 
kwijt is. Al bij al is onze politieke « over-
geladenheid » nog een goed, het brengt 
minder gelegenheid tot inhoudloze « hap
pening », zoals in onze omringende lan
den, zo oordeelt althans De Standaard. 

LINKS 
Het blad met de gebalde vuist als em

bleem, ofschoon na december dikwijls 
afgezwakt tot een vuistje, wil zijn snoei-
mes in de legerbegroting zetten. Andere 
verspillingen bestaan blijkbaar niet vol
gens het blad. 

« Wij zeggen het vlakaf : de enige staats-
Tiilgaven die wij, socialisten, als e«n wer
kelijke verspilling kunnen bestempelen, 
zijn deze voor landsverdediging. Wij zou
den niet begrijpen dat er niet in de eerste 
p Laats drastisch bezuinigd wordt op het 
budget van landsverdediging. Wat nog 
daarbuiten ? Bezuinigingen op het onder
wijs ? Maar dan toch niet ten koste van de 
uitbouw van het staatsonderwijs, van de 
bouw van officiële scholen waar wij reeds 
zulk een achterstand hebben op het vrij 
onderwijs. Bezuinigingen op de ziektever
zekering ? Het is mogelijk dat de builen-
spuiige toegevingei\ di^ dfi^^vorfg^.,i^i^gQrmg 
aan "de dokters en apothekers heeft gedaan 

'een gat van ettelijke miljarden in het bsd-
gel van ZIV veroorzaakt hebben. Maar het 
ware onduldbaar thans dat tekort ten las
te te leggen van de sociaal verzekerden en 
terug te komen op de verworvenheden van 
de wet T,ebnrtnn .> 

Gazet van Antwerpen 
Om uit het steeds terugkerend slop te 

geraken van het begrotingsonevenwicht, 
vraagt de Antwerpse krant de oprichting 
van een werkelijke kontroledienst van 
financiële technici. Zo alleen kan ook 
het parlement zijn kontroletaak vervul
len in een tijd van technokratie op finan
cieel vlak. 

« De enige uitweg is dat het Parlement 
een soort investigatiedienst opricht, die 
voor rekening van het Parlement, en dus 
los van regering én administratie, de finan
ciële kontrole doet. Alleen een groep on
afhankelijke deskundigen kan de juistheid 
der begrotingscijfers nagaan, kan becijfe
ren hoeveel nieuwe wetten zullen kosten 
en... wat er gebeurt met de staatsgelden. 
Men denke aan holle beloften om tientallen 
miljoenen te besparen (waar haalt men die 
cijfers?) en aan uitgaven voor grote wer
ken en legerbestellingen, om te weten hoe 
nodig die kontrole is. De rapporten van 
dera-pliiVp inve^ficratiedienot zullen het Par

lement toelaten terug zijn allereerste taak 
te vervullen, die van kontroleur van rege
ring en administratie. Moesten wij derge
lijke dienst nu gehad hebben, dan zouden 
we alvast geweten hebben of de put, die 
men ons wil laten vullen, wel werkelijk 
zo groot is, als men zegt. Nu storten wij 
ons geld in, een bodemloos vat, waarvan 
alleen het deksel stevig is. Men kan er nl. 
niet inkijken. » 

IA LIBBE BEieiQUB 
Maakt zich bezorgd over de « bedreig

de grandeur » van ons leger. De oude 
dame vindt, dat de verdediging van het 
westen in gevaar komt, als ons leger 
financieel niet bijgespijsd wordt. 

« Indien de minister van Landsverdedi
ging van zijn collega's en van het paile-
men.t geen ernstige verhoging van de mi
litaire uitgaven kan bekomen — wat in de 
huidige omstandigheden wemig waar
schijnlijk is — dan zal hij zich moeten te
vreden stellen met de politiek van zijn mo
gelijkheden. Daar hij geen meester is van 
deze politiek, zal hij aan het Atlantische 
pact een herziening van onze internationale 
verbintenissen moeten voorstellen. » 

In de provincieraden heeft de Volks-
'ünie de rust van het museum die in de 
meeste provincieraden hing, radikaal op-

"feruimd. In zover dat de BSP in Antwer
pen de VTJ beschuldigde, van de Antwerp
se provincieraad een Vlaams parlement 
te willen maken. 

« De vergadering van de provincieraad 
van Antwerpen stond donderdagnamiddag 
eens te meer in het teken van de Vlaamse 
Leeuw. Zodanig zellfs dat de h. Wijninckx 
van onder zijn donkere snor gromde • « Ik 
geloof dat de Volksunie van deze provincie
raad het superparlement van Vlaanderen, 
wil maken. En in ieder geval protesteer ik 
tegen de vertragingsmemeuvers van de 
Volksunie. De bespreking van de begroting 
is in andere provincies al veel verder ge
vorderd ». Op een soort parlement begint 
de provincieraad in ieder geval te gelij
ken. » 

Standaard 
Naar aanleiding van de vrijdagavond-

nozemkuren te Leuven, vooral van Waalse 
studenten, stelt de Standaard vast, dat 
uiteindelijk onze politieke geladenheid 
nog een van de redenen is, waarom er 
bij ons veel minder « zinloos » geweld 
voorkomt, dan in landen als Zweden en 
Nederland. 

« De betrekkelijke afwezigheid van bal-

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, 
Heldebaan 107 
T E L : 76.30.01. 

u-w 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 bi j ons. het verbindt U tot niets. 

Mnar een goede raad is steeds goud waard. 

dadigheden zonder enige aanleiding in Bel
gië hebben wij dan ook vermoedelijk te dan
ken aan de belangstelling voor bepaalde 
politieke kwesties en aan de <^>gewonden 
sfeer die rond die prohlemen wordt gescha
pen en die zo vaak — en ogenschijnlijk te
recht — wordt betreurd. Terwijl de jeugd 
voor de Voerstreek in de bres gaat staan, 
tegen de kernbewapening op straat komt 
en schreeuwt « Weg met » om het even 
wie zich op dat ogenblik mag verheugen 
in het centrum van de politieke stormen te 
staan, verbruikt zij de energie die bij de 
jeugd in andere landen een uitweg moet 
zoeken in volkomen doelloze vechtpartijen 
met politiemannen die overuren presteren,, 
of in baldadige vernieling van andermans 
bezit. Bij politieke manifestaties is derge
lijke schade althans incidenteel en meestal 
bepaald door het verloop van de strijd met 
de politie. 

De jeugd zoet te houden is de droom van 
elke samenleving; met vermanende vingers 
en georganizeerd idealisme kan men wel 
een en ander bereiken, een volledig suk-
ses wordt het nooit : tegen de tijd dat de 
bepreekte generatie overtuigd is, staat er 
al een andere met stenen te gooien. » 

Ons Leven 
Het blad van het KVHV geeft een 

samenvattend relaas van zijn « happe
ning », of is het eerder bekvechterij met 
zijn Waalse rektor te Leuven. 

« Zaterdag 9 en zondag 10 oktober. 
Stilte voor de storm. 
In de nacht van zondag op maandag 

worden er op bepaalde plaatsen kladderaars 
bespeurd die hun drift-tot-mededelen op 
de openbare weg en dito gebouwen bot vie
ren. Twee illustre onbekenden die de « fi
nal touch » willen aanbrengen op het be
gin van de Naamsestraat worden beloond 
met een nachtelijk verblijf op het politie
bureau. 

Maandag 11 oktober. 
In allerijl verwijderen de arbeiders van 

de reinigingsdienst de aangebrachte op
schriften : « Wavre » « Leuven Vlaams » 
enz. 

Na de H. Geestmis trekt de « feeststoet » 
met de Waalse rektor op kop, naar de 
schouwburg. 

Verbondsmensen vinden het gepast een 
welkomsspandoek in de hoogte te steken 
waarop staat : u Leve onze Waalse rektor » 
De politie die blijkbaar tegen de rektor is, 
vindt dit provokerend en de spandoek ver
dwijnt. Mgr Desohamps glimlacht. 

In bepaalde zijstraten staan waterkanon
nen opgesteld. 

Uit vrees voor incidenten laat de Waalse 
rektor de passus uit zijn lange rede over de 
universitaire expansie achterwege. 

Dinsdag 12 oktober. 
De pers brengt een vrij objektief verslag 

en vermeldt dat er.de vorige d4g,.blijjibaar 
iets loos was met de rektorale rede. 

Alleen de Gazet van Antwerpen brengt 
een braaf verslag. 

Reden : rektorale woede in verband met 
het interview van de vorige maandag en 
dreiging met staking van universitaire in
formatie indien dergelijke euvele daad zou 
worden herhaald. 

Ter attentie van de Waalse rektor staat 
er ergens in de grondwet een artikel over 
de persvrijheid... » 

De Nieuwe Dag 
Dit nieuwe Vlaamse weekblad legt de 

vinger op de wonde. Universitaire poli
tiek te Leuven past al te goed in het 
schema van de «zone bilingue» in Vlaams 
Brabant. Het plan van het unitaire 
Brussel. 

« Voor het probleem meent rektor De-
schamps de oplossing gevonden te hebben. 
Een driehoek in het frustrerend en aliëne-
rend Belgisch unitarisme. Leuven-Woluwe-
Waver moet een eiland worden van stilte 
(I) , studie en franskiljoniame. Om de een
heid van Leuven te redden- moeten de 
franstaligen de baas blijven in deze fan-
tasmagorische driehoek. Dat zou de oplos
sing zijn. Doch voor de Vlamingen on
aanvaardbaar. 

De Vlaamse studenten zijn nog steeds te 
gast in Leuven,, 'n Vlaamse stad (let wel : 
Loven Boven, Altijd God Loven I). In de 
« Algemene Raad », in de « Raad van Be
heer », in de « Rektorale Raad » blijven de 
Vlamingen nog steeds in de minderheid. 
Nog meer. Door de spreidingswet worden 
de Vlaamse studenten uit Leuven wegge
houden, terwijl van Waalse en franstalige 
studenten naar Wallonië hoegenaamd 
geen sprake is. Het staat nu al vast dat 
Leuven en Brussel door de oprichting van 
een Rijksuniversitair Centrum te Antwer
pen en een kandidatuur te Kortrijk de 

grootste slachtoffers zijn. Door deze sprei
ding blijven de Walen in Leuven de baas. 
Br is maar één konsekwente oplossing. In 
Leuven moeten de Walen buiten I Om het 
minder radikaal en hoffelijker te zeggen : 
de franstalige fakulteiten van Leuven moe* 
ten naar Wallonië overgeheveld worden. Da 
jongere Waalse professoren voelen het aan. 
ze willen wel een eigen katoliek universl» 
tair onderwijs in Wallonië, maar het zijn 
de oudere en gevestigde Waalse profs dis 
in Leuven willen blijven om de eenheid 
van het vaderland - neen, omdat ze eei» 
prachtige villa in de omgeving van Leuven 
o.a. te Heverlee, bezitten. » 

Walter Luylen* 

zoekertjes 
Bijverdiensten verkoop van huishoud-' 

aipparaten (elektrische en andere). Inte
ressante voorwaarden. Schrijven bureel 
blad AS 20. 

^ — ^ ^ 
Gevraagd halve gast en leerjongen voor 

brood- en banketbakkerij in de Brusselse 
agglomeratie. Vrij van zondagmiddag tot 
maandagavond. Schrijven bureel blad on
der AS 22. 

Pels? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt D vol vertrouwen 
tot het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
OudergremselaaD 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.37 01 

Alle Inlichting op verzoek 

O O R T M U 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. 

O O R T M U 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 THIERBRAUHOF III 
langf antosnelvreg Antwer 
pen-Aken. Tessenderlo 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-resf (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
VLAMINGEN houden voortaan hun geld in EIGEN HANDEN! 

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

UITSLUITEND NAAR VLAAMSE MAATSCHAPPIJEN I I ! 

Alle inlichtingen vrijblijvend ; ook graag bij ü '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 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
J^ERFTOCHT 

Zondag 31 oktober in Antwer 
pen-stad; samenkoimst 10 uur 
café « Tijl », Sint Jansplein 22. 

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

n ieuwd propaganda-offensief. 
Iedereen, die zich een paar 

•uurtjes kan vrijmaken, vveze op 
'pos t . 

De mikro-wagen rijdt mee. 

Berchem 
Zaterdag 27 november 1965 te 

Berchem grote propaganda-tl ig : 
10 uur propagandatoclit met 

mikrowagens en kolportage. 
Bijeenkomst aan het provinciaal 

sekrefariaat, Grote Steenweg, Ber
chem. 

15 uu r vertrek aan het provin
ciaal sekretariaat van muziekop-
tocht met vlaggen door Berchem. 

Serenade aan Dr. H. Goemans, 
volksvertegenwoordiger. Iedereen 
kan mee opstappen. 

20 uu r groot bal in feestzaal Ru
bens, Statiestraat 175, Berchem. 

Hulde aan Dr H. Goemans met 
gelegenheidstoespraak door volks
vertegenwoordiger Frans Van der 
Eist, algemeen voorzitter VU. 

Borgerhout 

ADRES VERANDERINGEN 
Regelmatig ondervinden wij 

dat er s impatisanten aangesloten 
zijn zonder dat he t sekretariaat 
hiervan op- de hoogte is. 

Meestal zijn di t simpatisanten 
die van een andere gemeente ko
men. VVij vragen aan al deze per
sonen het plaatselijk sekretariaat 
(zie adres hierboven) hiervan op 
de hoogte te stellen. 

Geel 
Op de Bestuursvergadering van 

21 11. waren het vooral de finan
ciën, die de aandacht kregen. Ver
schillende positieve voorstellen 
werden gedaan. 

Verder werd de da lum van de 
bestiiursherkiezing vastgesteld op 
9 nov. a.s. 

WERFTOCHT 
Onder een stralende najaarszon 

verkochten we te Balen-Neet 105 
n u m m e r s van ons blad. Een guiv-
stig" resultaat behaald door slechts 
zeven wervers. 

Volgende zondag komt Mol aan 
de beurt Bijeenkomst aan de kerk 
te 10 uur . 

De Vlaamse kr ing nodigt alle 
ledcri en sympatisanten ui t op 
vrijdag 29 okt. e.k te 20 u u r 15 
in zaal « Pax », Sterlingerstraat 
80. Borgerhout 

Voordrachtkunstenaar Antoon 
Van der Plaetse belicht ons die 
avond het levenswerk van, Cyriel 
yprschaeve. 

In de zaal zal tevens een kleine 
tentoonstelling gewijd worden 
aan Verschaeve. 

Deurne 
GROTE LEDENSLAG 

De grote ledcnslag begint van
daag, 30 oktober. 

Wij doen dan ook een oproep 
tot onze simpatisanten. 

Stuur naam, adres en een brief
je van 50 fr. op naar he t sekreta
r iaat : Hilven - Gen. Slingoneyer-
laan 117, Deurne en enkele dagen 
later ontvangt U u w lidmaat-
schapskaart. 
AKTIE RISSCHOPPENHOF 

De aktie « Bisschoppenhof » 
werd voorlopig stilgelegd om on,-
ze ledenslag niet te h inderen. De
ze aktie zal hervat worden in de 
maand februari. 

Herentals 
De Vlaamse nacht van de Kem

pen wordt het grootste bal van 
het jaar. 

Dp 13de van de spekmaand no
vember, zaterdag te 8 u u r , z<ial 
Odeon, Nieuwsiraat 97, Herentals. 

Er speelt het orkest De Domi
no's ! Er zingt : TV-vedette Chris 
V '̂̂ ijnen ! 

Wij rekenen op iedere Vlaming 
in de Kempen en ook daarbui ten. 

Herentals • Westerio 
Spijts de geringe opkomst van 

de propagandisten, heeft onze 
kolportageploeg van de Zuider
kempen zondag toch nog 142 bla
den verkocht te Herenthout . 

Nogmaals proficiat en nog meer 
sukses zondag, 31 oktober in 
Vorst-Kempen. 

Afspraak te 9 u u r 40 aan. het 
gemeentehuis van groot Vorst. 

Allen op post. 

Merksem 
KERSTFEEST 

Voor de verdere regeling van 
het kerstfeest voor onze kinderen, 
dr ingt het bes tuur van de viou-
wenafdeling er op aan da t al die
genen die nog in he t bezit zijn 
van s teunkaarten, deze onverwijld 
m®eten b innenbrengen en de ver
kochte afrekenen, liefst ten huize 
van de voorzitster Maria Van 
Grinsven, Borrewaterstraat 34. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
15.00 : Let's sing out. Programma 
gewild aan Amerikaanse volksmu
ziek — 15.25 : Ontmoetmg — 15.45: 
De Plintstones (105e afl ) — 16,10 : 
Berezka. Optreden van de Rus-
Bische volksdansgroep in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel — 
18.30 : Klein, klein kleutertje — 
18.50 : Bugs Bunny : Het vreem
delingenlegioen — 19.15 : Disney
land : Het paard met de wuivende 
staart — 19.55 : Weerbericht en 
mededelingen — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Ontdek de ster-wedstrijd — 21.30 : 
Zilverreigers en kinderen, documen
taire — 22.10 : Beelden spraken. 3e 
afl. : Uit de zeer oude doos — 
22 35 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
11.00 : H. Mis — 15.00 : Drie dozijn 
rode rozen, toneelspel door Aldo de 
Benedettl — 16 30 : Wielrennen. 
Reportage vanuit de nieuwe Gentse 
wielerbaan — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : Teletaalles : Engels. 
Eerste les : Naming the baby — 
19.20 : De Plintstones. 108e afl. : 
De zoon van Rockzilla — 19.45 : 
Openbaar kunstbezit — 19.55 ; De 
Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.30 : Nederlands Showprogramma 
— 21 20 : Curlew River, een para-
be! om in de kerk te worden opge
voerd — 22.30 : Poëzie m 626 
lijnen — 23.00 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16.30 : Schooltelevisie — 17.00 : 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : De wereld is klem. Dorre 
aarde — 19.30 : Arena — 19.5Ö : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Ontdek de ster-wedstrijd 
— 21.15 : De grote oorlog : Het 
recht van de sterkste •— 21.40 : 
Medium — 22.10 : TV-nleuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De schat 
van Malta. 6e en laatste afl. : Het 
graf van Kalupso — 19.20 : De 
wereld is klein -. Maskers — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Soldatenavond — 
21 35 : Première — 22.00 : Gastpro-
gramma. Het vrije woord : Leken-
moraal en -filosofie — 22.30 : TV-
nleuws. 

V R I J D A G 

D I N S D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach. 
De woonschult — 19.20 : Interna
tionaal jeugdmagazine — 19.30 : 
Tienerklanken — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Ontdek de ster-wedstrijd — 
21.16 : Blinden, deelnemers aan 
onze maatschappij, documentaire 
— 22.10 : Recital, door de Oosten
rijkse pianist Prledrlch GuldA — 
22.65 : TV-nleuw8. 

19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. Tweede les : 
Going out to dinner — 19.20 : Tie
nerklanken — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.29 : 
Speelfilm : De galerij van het mys
terie, politiefilm van Godfrey Gray
son met Dennis O'Keefe, Coleen 
Gray en Hugh Williams — 21.55 : 
TV-nleuws — 22.05 : Controverse. 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Richard 
Leeuwehart. 37e afl. : Verglf^nls 
te koop — 19.25 : Autoram». Roem
rijke Jaren — 19.56 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 20.25: 
Johan en de Alverman. 3e afleve
ring — 20.55 : Intergezin — 22.10 ; 
Boho — 22.40 ; TV-nieuws. 

BAL 
Het eerste bal dit jaar van Groe-

n inghe , vindt plaats op zaterdag 
37 november a.s. te 20 u u r in de 
zaal Sfinx, Bredabaan 710-712, 
Merksem. 

Er zijn kaarten te verkrifeen in 
het Vlaams Huis Tyl, Bredabaan 
298, Merksem. 

Mechelen 
BESTUURSVERKIEZING 

De leden van de afdeling Me
chelen die zich kandidaat wensen 
te stellen k u n n e n di t schriftelijk 
mededelen voor 1 november op 
het adres van Herman Kelder-
mans , Aambeeldstraat 23, Meche
len. De bestuursverkiezing zelf 
heeft plaats in het lokaal De Sa
lamander, Adegemstraat, op vrij
dag 12 november. De leden van 
de afdeling kunnen van h u n stem
recht gebruik maken tussen 18 
u u r en 22 u u r . De lijst der kan
didaten zal hen vooraf worden 
toegezonden. • 

Dezelfde avond zal in de boven
zaal, volksvertegenwoordiger Hu
go Schiltz spreken over « Nieu
we aspekten in de Vlaamse Bewe
ging ». De vergadering begint te 
20 u u r 30 st ipt . 
FEESTMAAL 

Door he t arr. bes tuur wordt te 
Mechelen een feestavond inge
r icht : op zaterdag 27 november 
worden de Vlaams-nationalisten 
van he t ganse arrondisseanent 
Mechelen ui tgenodigd op een 
gastmaal dat inger icht wordt in 
he t res taurant De Kroon, nabij 
he t station te Mechelen. De avond 
wordt opgeluisterd door een ge
zellig dansorkest. De inschrijvin
gen dienen onmiddellijk geno
m e n te worden daar he t aantal 
deelnemers s t r ik t beperkt is. De 
som van 100 fr. dient gestort te 
worden cyp de postrekening 601972 
van gemeenteraadslid Fons Van 
de Werf. Caputs teenstraat 138, te 
Mechelen. 

Schilde 
VOLKSUNIE HERFSTBAL 

Op woensdag 10 noveimber 
(vooravond van vrije dag) te 20 
uur in de zaal « Pallieter » aan 
de Turnhoutsebaan . Bushalte 
a Kleine Landeigendom ». Puik 
radio- en TV-orkest si>eelt ten 
dans. 

Toegang 30 fr. Verrassingen -
Attrakties - Tombola. 
ERE-GASTEN 

Onze Antwerpse senatoren en 
volksvertegenwoordigers en oud-
senator Renaat Diependaele. 

We raden U aan u w plaatsen 
te laten voorbehouden door stor
t ing van 5 fr. per plaats op PR 
581047 van mevrouw Vanderbrug-
gen-Janssens, Schilde. 

Wondelgem 
De VU heeft in Wondelgem 

vaste voet gekregen : 80 leden op 
a-mper 7 maanden . Het past , dat 
we hier de bestuursplocg har te
lijk feliciteren. Maar... de na tuur 
wet zegt « op aktie volgt een re
actie ». Ook dat moesten wij te 
Wondelgem ondervinden. 

Stappen waren reeds gedaan 
om een lokaal te openen, het 
Wondelgems « Vlaams Huis ». De 
ui tbater en brouwer waren ak
koord, tot enkele mensen u i t 
Wondelgem dachten; « hier moe
ten wij een stokje voor steken ». 
Niettegenstaande he t feit dat deze 
personen onder de staatsbeambten 
worden gerekend, moeiden zij 
zich me t de politiek en zetten 
mensen onder d ruk . - Gevolg : 
reeds tweemaal werd de VU de 
deur gewezen. 

Maar een getergde hond kan 
dubbel ha rd bijten. De VU zet 
door en neemt de derde kans te 
baat. 

HULDE AAN PATER STRACKE 
Op zondag, 12 decemheir 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 n u alle verenigingen en 
Vlamingen op om die dag vrij te houden en op deze hu lde 
aanwezig te zijn. 

Nadere berichten hierover volgen. 

Mogelijk zullen de he ren te rug 
roet in het eten willen gooien, 
m a a r we blijven op de bres. 

Indien u ons wilt s teunen, help 
ons dan te zoeken naar een uit
bater voor het « Vlaamis Huis ». 
We hebben een akkoord m e t een 
eigenaar van een drankgelegen
heid. 

Personen die k u n n e n helpen, 
worden verzocht h u n n a a m en 
adres te laten kennen aan het se
kretariaat : H. Meuleman, Zand
straal 67, Wondelgem. 

We mogen verzekeren dat deze 
a i tba t ing de s teun zal krijgen 
van diverse Vlaamse groeperingen 
ui t Wondelgem. 

LIMBURG 

Maaseik 
Op donderdag 21 oktober 11. 

vondt er te Maaseik een ui tge
breide vergadering plaats die he t 
begin betekende van onze winter-
aktiviteiten. Tal v a n ' n i e u w e men
sen zegden ons h u n enthoesiaste 
steun toe voor verdere werving 
en propaganda en hebben onder
tussen reeds met terdaad de hand 
aan de ploeg geslagen. Binnenkort 
^ 1 Maaseik over een eigen pro-
pagandaploeg beschikken en zul
len nieuwe afdelingen b innen het 
kanton tot s tand komen . 

Herk-de-Stad 
Zaterdag 13 november : Herfst-

dansfeest van Vriendenband in 
zaal « Sterhaf » te Stevoort. 

Zoals ailtijd « viert daar de 
vreugde feest » zorg dat je er 
bij bent I 

Orkest : Bert Min.ten. 
Kaarten te verkrijgen bij : Ur

baan De Bruyn, Sterrebos, Ste
voort. 

BRABANT 

Etterbeek 
Er was aangekondigd da t de 

eerste debatavond van he t n ieuw 
seizoen op vrijdag 29 oktober zou 
plaats grijpen. Wegens onvoor
ziene omstandigheden is een der 
inleiders die dag belet. Het debat 
vindt plaats op 6 november te 20 
u u r in de zaal Regence-Maalbeek, 
Oudergemselaan 154. 

Notaris Daels, voorzitter VVB, 
verdedigt he t federalistisch stand
p u n t , oud-minister R. Van Els-
lande de Kul tuurau tonomie ; de
batleider is d r jur . Szondi, voor
zitter Centraal Sekretariaat Etter
beek. 

Leuven 
Zaterdag 13 november 1965 te 

20 UUT 4de Volksunie bloemenbal-
kan ton Haacht, zaal Movri, Boort-
meerbeek. orkest Stan Phil ips. 

St Pieters-Leeuw 
NIEUWS VAN DE AFDELING 

Zondag 3 oktober wes een grote 
dag voor onze afdeling : ze werd 

alsdan officieel boven ,de dooj^ 
vont gehouden in, aanwezigheid 
van onze volksvertegenwoordiger 
Dr. Anciaux 

Bij verkiezing werden aange
duid om deel ui t te maken vaai 
he t bes tuur : de h h . Borloo, Co
vens, Locus, Schepens en Van 
Laethem. 

Na de vergadering werden meer
dere nieuwe leden ingeschreven. 

St. Pieters-Jette 
De algemene ledenvergadering 

heeft plaats op woensdag 3 no-
vemher e.k. te 20 u u r in de Steyls-
straat 115 (lijn van t ram 11 — 
op 300 m . van de ha l te van de 16 
aain he t kerkhof van Je t te ) . 

Te dier gelegenheid zullen sta-
tura i re verkiezingen worden ge
houden m e t het oog op de samen
stell ing van een n ieuw bes tuur . 

Kandida turen voor een bes tuurs
functie worden met ongeduld in
gewacht op he t adres van onze 
kantonale gevolmachtigde : J a n 
de Berlanger, Leopold I-straat 
354, Jet te (Brussel). 

Of k u n n e n nog tot onmiddellijk 
voor de vergadering bij de vooi-
ritter worden ingediend. 

Ternat 
NIET 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 ontbrek» I 

zoekertjes 
Welk Vlaamsvoelend meisje wtt 

haa r zondagnamiddag ten dienste 
stellen van lieve kleine rakkert
jes van 6 tot 8 jaar (jongens) t 
En di t in he t Brusselse. Aange
n a m e jeugdkr ing Min imum 16-
16 jaar. Tel. 15.29.06. 

Zoek werk : ernst , motoren-me-
kanieker . Sohrijv. VU-sekr. aM. 
Antw.-Stad, Frankrijklei 8, Antw. 

(Gediplomeerd) technicus A2 
bouwkunde zoekt werk omgeving 
Antwerpen als tekenaar werf op
zichter, vertegenwoordiger. 

Schrijven bureel blad D 28. 

NATIONALE KADERDAG VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN 
Het Vlaams-Na t ionaa l S tud i ecen t rum v o o r G e m e e n t e m a n d a 
ta r i s sen r i ch t op 14 n o v e m b e r 1965 een n a t i o n a l e k a d e r d a g in , 
d ie p l aa t sv ind t te A n t w e r p e n , Th ie rb rauhof , Groenp laa t s 33, 
te 14,30 u u r . 
Op d e agenda s t aan t w e e b e l a n g w e k k e n d e r e f e r a t e n : 
— R U I M T E L I J K E O R D E N I N G ,QP G E M E E N T E L I J K VLAK. 
— G E M E E N T E F I N A N C I E N . 
Persoon l i jke u i tnod ig ingen zul len ve rzonden w o r d e n aan al le 
bu rgemees t e r s , schepenen , gemeen t e r aads l eden en leden d e r 
C.O.O. van VU of Vlaamse l i jsten, evena ls a a n al le V ü - p a r l e -
m e n t a i r e n en p r o v i n c i e r a a d s l e d e n . 
I eder g e m e e n t e m a n d a t a r i s zou in zijn eigen b e l a n g a a n w e z i g 
moe ten zijn op deze b i jeenkomst , w a a r ook ge legenheid to t 
onde r l i nge k o n t a k t n a m e zal zijn. 

D E V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

T.Z.W VOLKSUNIE 

REDAKTIE : 
Mr F r . Van der Eist , 

H o o f d r e d a k t e u r . 
T. van O v e r s t r a e t e n , 

R e d a k t i e s e k r e t a r i s . 
S. De Lie, Wim Jor i s sen , 
l i c W. Luy ten , R. Mat-
theyssens , W. C o b b a a t . M. 
Babyion . B. Slosse, dr L. 
Wouter», J. Dierickx-

Leden. 
Alle br ie fwisse l ing voor 

' r edak t i e n a a r : 
Ra ta typ , Sylv. Dupuis l . , 
110 Bras . 7. • Tel . 23.11-98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r i . 82 
Brussel L - TeL : 11.82.16. 
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on tvangen van b lad op d i t 
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J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
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350 F . 
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OOST-VLAANDEREN 

Aalter 
GROOT YERBROEDERINGSBAL 

Op 13-10 heeft te Aalter in de 
«alen « Gapitole » he t eerste groot 
verbroederingsbal West- en Oost-
y iaanderen plaats. Er zijn twee 
orkesten, zang door Louis Neefs 
en Luc van Hoesselt. Animator is 
IA. Fredal.Allen daarheen. 

Aalst 
Zondag 31 oktober g-aan wij 

eamen me t de Vlaams Nationale 
Jeugd (VNJ) naar het kerkhof om 
bloemen te leggen op het graf 
van de gebroeders Daens, Leopold 
Van Opdenbosch en Alfons Rim-
bau t . 

Wij vergaderen aan het lokaal 
« De IJzer » te 15 u u r en ver
wachten een talrijke opkomst. 

6everen-Waas 
Op zaterdag 30 oktober in de 

zaal « 4 Emmers », Markt, Beva
ren-Waas : ons derde groot volks
bal ten voordele van onze nieuwe 
microwagen,. Orkest « De Ro
meo 's ». Eerste dans te 20 uu r . 
Toegang 40 fr. 

Gent 
VOS-BVOS herdenkt op donder

dag 11 november de gesneuvelden 
u i t beide Wereldoorlogen 

Om 10 uu r in de kerk der EE. 
PP. Dominikanen (Holstraat) : 
Mis voor alle gesneuvelden en de 
overleden leden van VOS. 

Kanselrede door E.P. De Laere 
o.p. Het orgel wordt bespeeld en 
he t koor wordt geleid door F. De 
Troyer, oud-strijder 14-18. 

Na de Mis : oplocht door de 
stad gevolgd door een viedesfeest 
in het Vlaams Huis « Roeland », 
waar toespraken gehouden wor
den door Oswald Van Ooteghem 
namens de Oudt.lrijders 40-45 de 
Vlaamse Oud-Soldalen en Ward 
Hermans , namens de Oudstrijders 
14-18, op het thema « Twee maal 
Wereldoorlog! - Wanneer Vre
de .' ». 

Na de pIechtii^l*Md»'«*Ht^i«n*» 
heid tot gemeenisoifcii(i+)eüjii, uwid< 
dagmaal in hel VI Huis. 

Zalerdag 30 oct. 20 u u r 15 lo
kaal Rome, Kleine V i s m a r k t ' 3 , 
inzet van on^e win terwerk ing . Ge-
spreksavond met Amedee Ver-
brugge, inger icht door de VMO 
Gent. Vrije toegang. 

De 2de gejpreksavond vindt 
plaats in de maand november me t 
volksvert. Leo Wouters , die zal 
spreken over Staf Declercq. 

trict Ledeberg werd een schitte
rend succes. Onder de aanwezigen 
bemerk ten wij de volksvertegen
woordigers Coppieters, Van, Leem-
pu t t en , Wann i jn en Wouters , 
oud-senator Dieipendaele, provin
cieraadsleden De Moor en Van 
Ooteghem, schepen Van Wit ten-
herghe en gemeenteraadslid Cop-
pens u i t Destelbergen. 

Het was de eerste keer dat de 
VU in, Ledeberg iets heeft inge
r icht en he t zal beslist niet de 
laatste maal zijn. Tot toekomend 
jaar. 

Lebbeke 
Het n ieuw bes tuur van onze at-

del ing k w a m op donderdag 21 ok
tober 1965 in vergadering bijeen. 

Verschillende taken werden aan 
de bestuursleden opgedragen. 

Per vergissing werd bij het be
kendmaken van het n ieuw be
s tuu r vriend Jul ien Du Bois ver
geten die de funktie van advise
rend voorzitter waarneemt . 

Merelbeke 
De afdeling VOS Merelbeke, in 

maandelijkse bestuursvergadering 
samengekomen zond volgende 
rnotie aan de Minister van Lands
verdediging : 
— schandvlekt de legeroverheid, 
welke verantwooi delijk is voor 
he t onverantwoord optreden van 
mil i taire eenheden op het piivé-
eigendom van de IJzerbedevaart 
op 28 sept. 1.1.; 
— neemt geen vrede met zinloze 
verontschuldigingen, welke wil
len t rachten de schuldige provo
kerende houd ing van de verant
woordelijken te verdoezelen; 
— hoopt dat alle Vlaamse manda
tarissen, van welke parti j ook, de 
heer Minister zullen dwingen tot 
sancties tegen de verantwoorde
lijken voor deze militaristische 
onbeschoftheid op de Bedevaart
weide, waar sinds meer dan veer
tig jaar voor allen in dit land de 
leuze « Nooit meer oorlog » wordt 
verkondigd; 
— besluit deze eis-motie aan alle 
gekozenen van ons arrondissement 
te bezorgen. 

St Amandsberg 

Gentbrugge 
Zondag 7 november zullen de 

Vlaamse Oudstrijders samen met 
de andere Vlaamse verenigingen 
van de gemeente hulde brengen 
aan de grote Vlaming wijlen Dr 
De Gruyter De plechtigheid zal 
plaats hebben op het kerkhof van 
Gentbrugge. Daar er geen per
soonlijke ui tnodigingen gestuurd 
worden, doen we dan ook langs 
deze weg een warme oproep aan 
allen om aan deze in t ieme hu lde 
deel te nemen. We verzamelen 
aan de kerk van het center om 
10 uu r 45. 

Gentbrugge • Ledeberg 
De statutaire verkiezingen voor 

he t afdelingsbestuur hebben 
plaats dinsdag 16 no \ember e k 
in caté Christofel, Botermarkt 
302, l edeberg . 

Leden die h u n kand ida tuur 
wensen te stellen voor een be
stuursfunct ie kunnen deze schiif-
telijk voordragen tot 11 nov. e k. 
aan het adres van de huidige 
voorzitter O. Van Ooteghem, Ro
de Krui:^straat 7, Gentbnigge . 

Dinsdagavond 19-10 had de sta-
tu'taire bestuursverkiezing plaats./ 
Volgende kandidaten werden ver
kozen : voorzitter • Behiels Achiel; 
secretaris : Hebbelinck Marcel; 
verder : Oosterlinck Roger; Rob-
bens F i rmin ; De Kee Godfried. 

Na het bekendmaken van deze 
uitslag op de talrijk bijgewoonde 
ledenvergadering- vroeg Dhr. Rit
zen, namens het arrondissements-
bes tuur , aan eenieder om daad
werkelijk mede te helpen onze af
deling verder uit te bouwen, 

Petegem aan de Schelde 
Na lang wachten werd voor een 

paar weken dan toch de benoe
m i n g tot burgemeester van de 
gemeente Petegem aan de Schel
de goedgekeurd van onze vriend 
Roger De Deken. 

Na in 1958 gans alleen tegen de 
CVP te zijn opgekomen en dan 
reeds bijna de helft van de stem
men te hebben behaald, kon de 
lijst De Deken bij de verkiezin
gen van oktober 1964 overwinning 
kraaien door 5 zetels te behalen 
tegen,over 4 voor de CVP_ 

Wij hebben er aan gehouden 
langs deze weg onze hartelijkste 
gelukwensen toe te s turen aan 
onze nieuwe burgemeester . 

Kwaremont 
IMIULDIGING GIES COSYNS 

Op zondag 31 oktober vindt te 
Kwaremont de inhuld ig ing plaats 
van VU-burgemeester Gies Co-
syns. Uit hel p rogramma lichten 
wij onder meer : te 3 u u r hulde 
en optocht met muziekmaatschap
pijen, te 19 u u r bal van de bur
gemeester. Iedereen ui t de omge
ving die zich kan vrijmaken kome 
naar Kwaremont I 

Ledeberg 
Het Volksuniebal van het dis-

Zele 
Op zaterdag 13 november 1965 

te 21 u u r in de zaal « Hel An
ker », Markt, Zele, groot familie
bal. Orkest P Philips. Eregast 
volksvert. drs . M. Coppieters. In
kom 25 fr. ('iO fr voorbehouden 
plaatsen, telefoneren 052-44313). 
Stadskledij. 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
KOLPORTAGE 

Zondag 31 oktober te Gistel. 
Verzamelen om 9 uu r 15 op de 

m a r k l te Gistel. We vragen de 
medewerking van gans het ar
rondissement. 
ST. NIKLAASBAL 

Het jaarlijks Vlaams St.-Niklaas-
bal vindt plaats op zaterdag 4 de

cember in het Vlaams hu i s Ie 
Diksmuide. 

We doen van n,u af een oproep 
aan de mi lde schenkers voor de 
rexizentombola. Prijzen k u n n e n 
toegezonden worden aan he t 
Vlaams huis Diksmuide. 

Kortrijk 
In de eerstvolgende weken zul

len de zes voorziene afdelingen, 
door een verkiezing'van het nieuw 
bes tuur of door het houden van 
een stichtingsvergadering opnieuw 
aklief worden. 

Op 21 okt. greep de stichtings-
vergddering plaïTts van de afde
l ing HareLbeke-Waregem. 

Bij handgeklap werd het be
s tuu r van de afdeling aangesteld 
en D. Bossuyt u i t Deerlijk tot 
voorzitter verkozen. 

Zondag 7 nov komt de afdeling 
Kuurne bijeen die volgende ge
meenten omvat : Bavikhove, Hul-
ste, Kuurne en Lendelede. 

Zaterdag 13 nov. stichtingsver
gader ing afdeling Kortrijk : Bis-
segem, Heule, Gullegem en Koa-
tiijk. 

De juiste data voor de afdelin
gen Bellegem, Menen en Wevel-
gem worden in het volgende num
mer meegedeeld. 
ORGAMSATIE 

De afdelingsbesturen zullen in 
de eerstkomende dagen een drie
tal mededelingen ontvangen in 
verband met de administrat ie van 
leden- en abonnemenlwerving 
en het bi jhouden der afdelings-
lijsten voor leden en abonnemen
ten. We rekenen er ten stelligste 
op dat de afdelingen deze richt
lijnen stipt zullen volgen. Een 
goede organisatie is het voorleken 
van een uitstekende werking I 

Oostende 
Onder het mot to « Ons hoort 

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

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

Toegangsprijs . 100 £r. 
Avondkledij verplicht. 

• UiiJtliüriJit^jti 
ZITDAG 

Dhr. Herwijn Vandenbulcke, 
dr. in de rechten houd t zitdag 
vandaag 30 oktober in café « Het 
Zonneke ». Wervikseslraat 49, 
van 10 lot 11 uur . 

Nieuwpoort 
Door de afd. Nieuwpoort-Oost-

Duinkeike werd een, verzamelaars-
k lub « De Beiaard » geslicht, me t 
als doel : de vrienden ui t heel het 
Vlaamse land me t elkaar in kon-
takt b iengen . Mogelijkheid van 
plaatselijke rui ldienst ofwel rui l-
dienst tussen koriesponderende 
leden. 

Het bes tuur doet een, oproep 
aan alle verzamelaars (postzegels, 
s igarenbanden, stekjesdozen, bier-
kaarten, oude m u n t e n ) om door 
h u n l idmaatschap de klub te 
s teunen. 

Voor verdere inl icht ingen . De-
vriendt _ Willy, 66 Recolletlenstr., 
Nieuwpöort. 

Roeselare 
KOLPORTAGE 

Op de bestuursvergadering van 
19-10-1966, werd beslist om gans 
de maand november in Roeselare 
te kolporleren. 

Wij vergaderen steeds aan ons 
lokaal « Engels Hof », leperst iaal 
te Roeselare. 

Teneinde onze ploeg propagan
disten nog meer Ie k u n n e n ui l 
breiden, doen wij een dr ingende 
oproep opdat degenen die hierin 
belang stellen, zich zouden in 
verbinding stellen me t de plaat
selijke propagandaleider, Roeland 
Vermander, Brabantstraat 1, te 
Beveren-Roeselare (tel. 248.06). 

Steenbrugge 
DOM MODEbT VAN ASSCHE • 
HERDENKING 

De Dom Modest van Assche-her-
denking te Steenbrugge begint op 
zondag 31 oktober te 9 u u r 45 aan 
de abdij, me t de onthul l l ing van 
gedenkplaat. 

Voor deze gedenkplaat kan men 
storten op per. 4643.20 van W. 
D'Hondt, Esperantostr. 2, Asse-
broek. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
m e t 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
m e t 
Gebreve teerde ka rkas sen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

(Brevet : 512767) 
T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

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

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspëelgoed >' 
Spellen voor groot eri klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uu r . 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrljl randaag aog om 
kosteloze brochure, fo-
toUJsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekendeo v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 149 Qent; 
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 - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Alle< ge
heim I Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Vee 'hu i s » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BEN DIT D 
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 

E L E C . A P P A R . 

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 Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen. Deliflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen " 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18, Deurne T 36.1312 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

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

(( Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl 105. TeL 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester ourwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortinc v. leden V.ü. 
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DE VOLKSUNIE 

NAAR EEN VLAAMS 
TEGENOFFENSIEF 

Meer en meer groeit in Vlaanderen 
de onrust om het offensief van de 
franstaligen naast het ongeduld om 
het te beantwoorden door een groot
scheeps tegenoffensief. Want iedere 
bewuste Vlaming weet dat ons volk 
nog heel wat achterstand goed te ma
ken en achterstelling op te heffen 
heeft. 

Ondertussen zit er aan dat razend 
offensief van de franstaligen een 
goede kant. Door hun doldriftig gedoe 
laten ze eindelijk aan een grote groep 
van politiek niet geschoolde Vlamin
gen hun waar gelaat zien. 

Vroeger handelden ze alleen ach
terbaks en huichelachtig, thans moe
ten ze hun kaarten bloot leggen. Dit 
is een winstpunt omdat Vlaanderen 
het moet hebben van de bewustwor
ding van de Vlaamse massa en de 
massa eerder bewust wordt wanneer 
ze zelf klaar en duidelijk met de 
neus voor de feiten geplaatst wordt. 
Weer zullen nieuwe volkslagen be
wust worden van de juiste stand van 
zaken en die zullen kunnen ingescha
keld worden in de Vlaamse strijd. Zij 
zullen onder meer beseffen dat be
grippen als patriottisme en civisme 
voor de franstaligen slechts zo lang 
gelden als dat ze er hun voordeel 
kunnen bij doen. Die taboes zullen 

voor velen wegvallen. Het is immers 
een feit dat de wetten die in het 
voordeel van de franstaligen spelen 
door hun politici en door hun magis
tratuur onmiddellijk ten volle benut 
worden. De wetten, die in hun nadeel 
zijn, worden door hun politici en door 
hun magistratuur gesaboteerd. 

Dat is klaarblijkelijk iets wat de 
kleurpolitici vergeten waren toen ze 
de randgemeenten en gemeenten op 
de taalgrens prijsgaven om enkele 
kleinigheden te winnen. Want een 
wet ten voordele van Vlaanderen is 
nog geen overwinning, nietwaar mijn
heer Verroken ? 

Ze moet nog toegepast worden ook. 
En dan horen we weinig van de 
« acht» ! En nochtans de ondervin
ding had moeten leren. Werden de 
taalwetten van 1932 te Brussel op het 
onderwijs ooit toegepast ? Onder so-
ciaal-ekonomische druk en in naam 
van de vrijheid — o dwingelandij 
van de vrijheid ! — werden sindsdien 
meer dan honderdduizend kinderen 
aan onze volkskracht ontrukt. 

In naam van dezelfde vrijheid 
wordt de wet op de tien nieuwe 
Vlaamse scholen per jaar te Brussel 
niet toegepast zodat de Vlaamse 
kinderen inderdaad niet vrij kunnen 
kiezen en verder verplicht zijn naar 

Franse scholen te gaan omdat dit de 
enige zijn die zij in hun buurt kun
nen bereiken. De tiranie van de vrij
heid ! En zeggen dat wij een Vlaams 
minister-staatssekretaris voor Natio
nale Opvoeding hebben, dat hij alleen 
al die wet kan doen toepassen. Wat 
baten Vlaamse ministers als ze de 
moed missen om vlaamsgezind te zijn 
en — wettelijk zelfs ! — Vlaamsge
zind te handelen. 

Deze feiten bewijzen 2onneklaar 
dat de grondwetsherziening met de 
grondwettelijke minorisering v a n 
Vlaanderen in geen geval mag ge
beuren. Het zou niet alleen gevaar
lijk zijn, het is dodelijk zonder meer. 
Moeten we er nog aan herinneren dat 
de Vlaamse C.V.P.-ers (kongres te 
Oostende) ze alleen zouden goedkeu
ren nadat alle Vlaamse grieven zou
den opgelost zijn ! En hoe ver zijn 
we daarvan af. 

De Vlaamse krachten staan thans 
anders opgesteld dan voor de verkie
zingen. 

Een v e r l i e s p u n t is de zware 
aderlating die het Vlaams Aktieko-
mitee onderging. Er Is echter sinds 
de verkiezingen een grotere aktivi-
teit geweest van de Vlaamse Volksbe
weging en van het Verbond van 
ATlaams Overheidspersoneel. Toch 
dient in de sektor van de kultuurver-
enigingen en van algemeen Vlaamse 
politieke verenigingen 'n nieuwe stu
wende synthese gevonden. Dat is niet 
onze taak, maar wij hopen dat een 
nieuw verbond of aktiekomitee vSn ' 
deze verenigingen er zo vlug mogelijk 
zal komen. 

De Volksunie is echter zeer ver
sterkt uit de verkiezingen getreden. 
Dat is het grote winstpunt. Zij draagt 
de zware verantwoordelijkheid en de 
plicht het maksimum uit haar huidi
ge partijmachine te halen. Ongetwij
feld dient haar aktie afgestemd te 
zijn op een nieuwe aanwinst in de 
kringen van de intellektueel meer ge
schoolde Vlamingen, in de kringen van 
ambtenaren, bedienden en vrije intel-
lektuële beroepen, ongetwijfeld ook 
moet zij een groot, zeer groot gedeel-

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

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N 1e en 2e rang. 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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te tot zich halen van de 700.000 nieu
we jonge kiezers, die in 1969 zullen 
aantreden. Zij mag echter niet ver
geten dat haar doel blijft de verove
ring van de Vlaamse massa (arbei
ders, middenstanders en land- en 
tuinbouwers). De uitbreiding van de 
sektor dienstbetoon zal hier veel toe 
bijdragen naast een sterkere beklem
toning van ons sociaal-ekonomisch 
program via wetsvoorstellen, parle
mentaire vragen, parlementaire rede
voeringen, interpellaties en amande-
menten, via ons blad en via de alge
mene propaganda. De Volksunie is in 
een stadium getreden dat ze niet a l 
leen als Vlaamse oppositie kan ageren 
maar ook als algemene oppositiepar
tij zonder meer. Zij dient haar wer
king aan die nieuwe toestand aan te 
passen. 

Een ander voornaam gegeven is het 
feit dat geen enkele partij meer on
gevoelig kan zijn voor het Vlaams 
program van de Volksunie. De C.V.P. 
heeft gevoelig aan ons verloren, de 
B.S.P. geeft zelf toe dat 30.000 van 
haar kiezers naar de Volksunie over
gegaan zijn. De P.V.V. weet dat^ heel 
wat van haar kiezers in Vlaanderen 
(gematigd) vlaamsgezind zijn. In 
gaan op het program van haar Waal
se of Brusselse federatie zou haar een 
gevoelige klap geven in Vlaanderen. 
De Vlaamse kommunistn hebben heel 
wat punten van hun Vlaams program 
met ons gemeen. 

Voor een algemeen Vlaams aktie
komitee of voor een Verbond van 
Vlaamse Kultuurverenigingen ligt 'n 
ruim werkgebied gereed. Zij kunnen 
de kleurpartijen in hun macht hou
den door de Vlaamse gevoeligheid 
van de kiezers van deze partijen te 
prikkelen. Overigens mogen ze het 
ook gerust met onze kiezers doen. Zij 
moeten, waar de moed bij de Vlaamse 
kleurpolitici zou ontbreken, de angst 
bevorderen. Elke partij is gevoelig 
voor stemmenverlies en de meeste 
kiezers zitten in Vlaanderen. En die 
worden meer en meer vlaamsgezind. 

Wim Jorissen. 

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-VOORBRAEGK EN Co 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
TELEFOON : 03/37.54.38 

G E N K A N T W E R P E N DE MOOISTE V I L L A ' S IN G E N T — 

......... ALGEMEEN B O U W B E D R I J F K U N N E N N.V. 
Maar ons aanbod in burgershuizen, halve villa's en appartementen overtreft alle verwachtingen. 

te G E N T 

« PATRICIA RESIDENTIE » - Destelbergen 
12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamers 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

Zeer mooie villapercelen te Mariakerke-

Drongen. 

te G E N K 

• RESIDENTIE « MIDDENSTAD » 
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900.000 F. 

• VERKAVELING « SCHEMMERSBERG » 
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F . 

te A N T W E R P E N 

• « PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE > 
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602.000 F. 

• VERKAVELINGEN « PAASBLOEMHOF >̂ en « PRONKENBORG » 
te Kontich, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis 
1/2 villa of villa VANAF 105.000 F. 

VRAAG 

ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

A N T W E R P E N 
MEIR, 18 

TEL. : 03/32.92.18 

G E N T G E N K 
ONDERBERGEN, 43 
TEL. : 09/25.19.23 

MOLENSTRAAT, 39 
TEL. : 011/54442 


