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GROOT VERBROEDERiNGSBAL 

West- en Oost Vlaanderen verbroederen 
op zaterdag 13 november, in de feest-
zalen « Capltole », Stationstraat -
Aalter. Eregasten zijn alle West- en 
OostvSaamse parlementairen. Twee or
kesten, zang door Louis Neefs en Luc 
Van Hoesselt, animator: André Fredal. 
Begin te 20 uur 30. Toegangsprijs 50 F, 
Allen daarheen! 

MIUARDENNOTA VOOR PARLEMENT 
" DE SNELLOPENDE TREIN ''!""" illlii«liiI5ililllllBirai!||]il^;™„i., 

IN DE OPKOMENDE MIST 9} 

De opening van de parlementaire zittijd is voor de rege
ring alles behalve een triomfantelijke aangelegenheid ge
worden. In de Kamer legde premier Harmei verleden dins
dag een nieuwe regeringsverklaring af die volledig gewijd 
was aan de katastrofale toestand van 's rijks financiën. 
De nieuwe belastingen die hij aankondigde — en waarvan 
we op blz. 3 een samenvattend overzicht brengen — lagen 
in de lijn van wat algemeen verwacht en voorspeld werd : 
een ongehoorde miliardendans en een beschamend bilan 
voor de vorige regering. 

De heer Harmei heeft het faljiet van het C.V.P.-B.S.P.-
bewmd niet kunnen verzwijgen. Over de vorige minister 
van financiën zegde hij nogal sibillijns «da t hij alléén 
niet in s taat was om bij een plots opkomende mist een snel
lopende trein in te houden wanneer hij moet vaststellen dat 
de remmen slecht funktioneren » Ontdoet men deze en 
gelijkaardige nogal mistige verklaringen van hun literair 
kleedje, dan blijft 'n ontzettende aanklacht tegen de vorige 
regering over De heer Harmei zal wel nuchter genoeg zijn 
om te beseffen dat deze onontkoombare aanklacht tevens 
zijn eigen regeringsploeg treft. Wordt de huidige regering 
immers niet gevormd door dezelfde partijen als de vorige, 
die de snellopende, trein de mist injoeg ? En zitten op de 
regeringsbanken niet tal van excellenties die er vóór 23 mei 
ook zaten en die dus verantwoordelijk zijn voor het slecht 
funktioneren der remmen '' 

Zelden heeft een regering zich Di.i net oegin van een 
nieuwe parlementaire zittijd in dergelijke vernederende 
omstandigheden moeten verantwoorden. Er heerste bij de 
meerderheid dan ook een uiterst gedrukte stemming. De 
verklaring van de eerste-minister werd Onthaald op het 
obligate beleefdheidsapplaus, zonder enige warmte of geest
drift. Tal van C,V.P.- en B.S.P -kamerleden konden zelfs 
dè,t met over hun har t krijgen; het was opvallend hoe de 
Waalse socialisten stom en stilzwijgend de verklaring over 
zich heen lieten gaan. De crisisstemming die de jongste 
weken boven de Wetstraat hing, is stellig niet verdwenen 
bij het hervatten der parlementaire werkzaamheden. 

Woensdag kwam de oppositie aan het woord. De voorzit
ter van de P.V.V.-groep, de heer W. De Clercq, hield een 
uitstekende rede die af en toe wel van haar kracht verloor 
door een te zwaar demagogisch accent. Namens de Volks
unie stelde mr. Van der Eist vast dat de regering de kata-
strofe niet kan verheimelijken en dat duidelijker dan ooit 
de rampzalige gevolgen van het wanbeheer der partijen 
zijn gebleken Het is te betreuren dat de gevolgen daarvan 
niet de verantwoordelijken treffen, doch wel de ganse be
volking. Mr Van der Eist wees eveneens op de gfote schuld 
die rust op hen die de regeringscrisis zo lang deden aan
slepen en wier partijpolitieke manceuvers tot resultaat 
hadden, dat de toestand verergerde door een onkontroleer-
bare stijging der uitgaven. 

De repliek van de meerderheid was bepaald zwak. De heer 
Parisis zegde de regering de steun van de C.V.P. toe, nadat 
ook hij had moeten vaststellen dat de vorige regering geen 
benul had van de financiële gevolgen van haar beleid. Na
mens de B.S.P, sprak de heer Larock; zijn verwarde tussen
komst droeg de sporen van de meningsverschillen die vlak 
voordien op de B.S.P.-partijraad tot uiting waren gekomen. 
Over de toekomst van de regering heeft de heer CoUard 
weinig illuzies; hij voorspelde haar een levensduur van 
maximum twee jaar. 

De heer Eyskens hield een kalm betoog dat geen nieuwe 
elementen in het debat bracht. De minister van financiën 
voelt zich blijkbaar als een man, die zich t.o.v. de finan
ciële ramp de handen in onschuld wassen kan en die zich 
dan ook een onthechter toon veroorlooft. Hij gaf toe, dat 
hij hoegenaamd niet fier was over de verhogmg van de 
Indirekte belastingen. 

Reden tot fierheid is er inderdaad allerminst b ĵ Eyskens 
ea bij de rest van de meerderheid. 
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DE ET06ING 
De sinds weken voorbereide en met veel bombast aa igekoidigde 
wallingantische Voer-betoging is verleden woensdt gavond uit
eindelijk een reusachtige flop geworden : de inrichters slaagden 
er niet in, meer dan een 1.600 betogers bijeen te krijgen. In
dien de betoging dan toch een relatief belang heeft, dan wel in 
de eerste plaats omwille van de hevige en succesrijke Vlaamse 
tegenbetoging. 

Vanaf 19 u kwamen de groep
jes betogers en tegenbetoger s 
aan op het Rogierplein. Naar
mate het vertrekuur van de 
optocht naderde, bleek de op
komst van wallingantische zij
de miniem : niet eens een 
paar duizend. Daar tegenover 
stonden honderden tegenbeto 
qers, w.o. de meeste V.V.-par 
lementsleden. Het kwam voort 
durend tot korte, heftige bot
singen. De tegenbetogers druk
ten hun stempel op de situatie: 
geel-zwarte bordjes verkondig
den de Vlaamse eisen, de 

eerste liederen die weerklon
ken waren Vlaamse liederen, 
de raakste meppen werden ge-
mkasseerd aan Waalse zijde. 
Tot een grote botsing kwam 
liet niet, het was duidelijk da! 
de zeer sterke ordedienst geen 
risiko nam. In plaats van om 
half acht te kunnen vertrek
ken, werden de wallinganten 
door de Vlaamse tegenbetogers 
vastgehouden tot 20 u 15. Bege
leid door een grote politie
macht zette de stoet zich dan 
in beweging. Op de doortocht 
over de lanen en door de Lom-
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bardstraat werd hij herhaaldelijk 
onderbroken en stilgelegd door 
tegenbetogers. Het werd een zie
lig spektakel; aan de Beurs ston
den enkele tientallen geestesver
wanten opgesteld die toejuichten, 
wier hartekreet « Bruxelles fran-
gais » bleek te zijn en die uitslui
tend de « Marseillaise » zongen. 
We kontroleerden daar, hoe lang 
de stoet voorbijtrok : acht minu
ten, hiaten en opstroppingen in
begrepen. 

Temidden van schermutselin
gen en bestookt met donderbus-
sen, tomaten en rotte eieren be
reikte het stoetje uiteindelijk de 
Madeleine-zaal, waar een vijftal 
sprekers het gewone wallinganti
sche Voer-repertorium er nog 
maar eens doordraaiden. 

In de late avond kwam het iit 
het stadscentrum nog tot enkele 
incidenten, die echter met van 
ei nstige aard waren. 
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HUYSMANS 

Waarde Redaküe, 

Ik las de brief van E.\.D. uit 
Amerongen vorige week, in ons 
blad. Deze lezer is bliikbaar met 
jso heel goed op de hoogte van 
de karpersprongen die dhr 
Huysmans in zijn lang bestaan 
al heeft gemaakt. Natuurlijk kan 
iemand, zelfs op hoge leeftijd, 
nog wel heldere ideecn hebben, 
maar of dat bii Kamiel bet ge
val is, betwijfel ik toch ten . 
Bterkste. Wie bijvoorbeeld z'n 
•wartaal leest in de nieuwe 
« krant » die hij uitgeeft, onder 
meer over de duivel en de hek
senverbranding, kan moeilijk aan 
lijn helderheid geloxen. Wat zijn 
moedig en eerlijk socialisme be
treft, daar is het ook maar zus 
en zo mee ! Hij is pas « zui\er » 
gaan doen, toen de partij hem 
niet meer op de eerste plaats 
voor de kamerlijst ^^ilde zetten 
en hij is pas « federalist » ge
worden wanneer hij (of waren 
het de medestrijders in de nieii-
"we partij ?) gaan in/^ien is dat 
zulks baat kan bijbrengen. Ik 
wil zeker sommige verdiensten 
van Kamiel Huysmans niet ont
kennen, maar om hem nog in 
alles ernstig te nemen, nee dat 
met. 

D.V.D. - Berchem. 

RUBENS 

Mijnheren, 

Onlangs werd te Brusel een 
tentoonstelling geopend, waar 
een prachtig o\erzicht wordt ge
geten \an de zuidnederlandse 
schilderkunst uit de zeventiende 
eeuw en waar onze grootmees
ter Rubens door enige zijner 
beste VS erken vvordt \ertegen-
woordigd. Geen wonder dan ook, 
dat vele kunstkenners de pen ter 
hand nemen, om over Rubens 
breedvoerig te schrijven. In het 
speciaal nummer van het tijd

schrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten « Les Beaux-
Arts », neemt G.C. Hemeleers de 
gelegenheid te baat, om de lezer 
bij te brengen dat Rubens zeven 
talen sprak, waaronder het 
Vlaams iii de minste mate... 
(c'est cette dernière qu'il con-
naissait Ie moins bien). Indien 
echter deze edelachtbare kunst-
kenster zich de moeite had 
getroost om Van Pujvelde's stan
daardwerk over Rubens te raad
plegen, dan zou zij hebben 
kunnen vaststellen, met welke 
vlotheid de Prins der Vlaamse 
schilderkunst ziin moedertaal 
beheerste. Zo bv. in een brief die 
Rubens op 17 augustus 1638 aan 
Fayd'herbe richtte en waarin 
men kan lezen « Siet toch toe, 
als ghy vertrecken suit, dat alles 
wel opgesloten sy en datter geen 
originaelen en blijven staen bo
ven op het schilderkruys oft 
eenige schetsen... enz >. (blz. 
219). 

Uit zulke en andere geschrif
ten blijkt overvloedig dat, indien 
Rubens een begaafd polyglot 
was, er daarom nog geen reden 
bestaat om eraan te twijfelen, 
dat hij de taal van zijn « Flan-
dria carissima > met zorg ea 
toewijding wist te hanteren. 

H.V. Brussel. 

WIT-ZWART 

Mijnheren, 

Men zegt altijd dat de Volks
unie de partij \an de gewezen 
zwarten is. Ik ben uit de v\ eer
stand (Onafhankelijkheidsfront, 
maar heb bepaalde weerstan-
ders-kommunisten al te goed 
leren kennen...). Welnu goed, 
maar dan vraag ik : zeg me dan 
welke partij Vlaams-nationaal is, 
vóór federalisme en die dan nog 
door zuiv ere witten gesticht 
werd en uit zuivere gewezen 
•weerstanders bestaat. Dus : 
quand on n'a pas ce que l'on 
aime, il faut aimer ce que l'on a. 

Ik haast me erbij te voegen dat 
ik, sinds ik bij de V.U. ben, me 
geen ogenblik beklaagd heb. Ik 
kom met gewezen V.N.V.-ers, ge

wezen Oostfronters wonderwel 
overeen : •wij eerbiedigen el-
kaars verleden en werken voor
taan samen voor de unitaire 
staat waarin we leven. Ik zie in 
die mannen geen « vuile zwart-
zakken >. Wel mensen die hun 
leven veil hadden voor hun 
ideaal en die er dikwijls schrik
kelijk onder geleden hebben. Zo 
erg, dat ik soms achteraf spijt 
heb hun toevertrouwd te hebben 
daf ik eens tot de weerstand be
hoorde, t.t.z. tot die mannen, die 
hun juist zo vreselijk veel leed 
bezorgd hebben. Ik poog dan 
ook, hen erop te wijzen, dat niet 
alle -vv-eerstanders akkoord waren 
met bepaalde witte praktijken 
die men steeds aan de « na/i-
beesten » verwijt, en dat vele 
weerstanders zelfs walgen van 
de « witten van de dag van de 
Bevrijding », t.t.z. vele « snot
jongens » die vlug een geweer 
kregen en ermee de straat op
gingen. 

Ik herhaal steeds : witten, grij
zen en zwarten, hand in hand, 
voor een ontvoogd en vrij Vlaan-
derland I 

R.H- - Antwerpen. 

ONBEGRIP 

Geachte redaktie, 

Vaak wordt er over geklaagd, 
dat de Nederlanders ons zo wei
nig behulpzaam zijn in onze 
strijd, ja dat zij ons dikwijls nog 
in de rug schieten. Nu is het wel 
zo dat velen over de rijksgrens 
onwetend zijn van de toestanden 
hier bij ons en een veelvuldiger 
en hartelijker kontakt onderling 
kan daaraan veel ten goede ver
helpen. Van dat hartelijker kon-
takt kunnen we rustig zeggen 
dat het nog veel te wensen over
laat. Veel te veel wordt de Ne
derlander bij ons afgeschilderd 
als een gierigaard of (wat nog 
erger is) als iemand die je niet 
kan vertrouwen Ik weet dat dit 
niet gerechtvaardigd is. De Ne
derlanders zijn zoals andere 
mensen : er zijn er goei en min
der goei, net zoals bij ons in 

Vlaanderen. En laten wij nu 
eerlijk zijn : welke indruk 
geven sommige Vlamingen, wan
neer zij in het buitenland hun 
vakantie aan het « vieren » 
zijn ? Nee, laten we wederzijds 
een beetje breder zijn en de toe
nadering in de harten proberen 
tot stand te brengen. z 

P.J. Gent. 

BAAN BRUSSEL-ANTWERPEN 

Geachte Redaklie, 

Men is de haan Brussel-Ant-
werpen, die weleens als auto
snelweg wordt betiteld, weer 
eens aan het oplappen. Einde
lijk, zouden we zo zeggen en het 
werd meer dan tijd. Maar waar
om laat men weer hier en daar ' 
slechte delen liggen ? Nu wij 
toch de mizerie kennen van het 
aanschuiven en de opstroppin-
gen als gevolg van het feit, dat 
slechts éen rijvak kan gebruikt 
worden, kon men toch meteen 
goed werk van deze zaak ma
ken. En wanneer gaat men ein
delijk eens heginnen met een 
echte autosnelweg ? Het verkeer 
op de huidige baan is werkelijk 
zo omvangrijk dat een spoedige 
oplossing zich opdringt. 

D.T. - Antwerpen. 

YOERSTREEK 

Geachte Redaktie, 

Schitterend zo, de Voermani-
festalie van verleden zondag-
Dat is al de tweede keer op kor
te tijd dat de V.U.M, een zeer 
goed punt boekt in de strijd om 
de Voer : de eerste ke;er met de 
snoepbedeling te Remersdaal en 
nu met de bezetting - ondanks 
het kordon van de Rijkswacht -
van de dorpskom te Moelingen. ' 

In beide gevallen geen inci
denten en de lachers op onze 
kant : de realities verleden 

maandag op de trein en op het 
werk waren onverdeeld gunstig. 
Ook de gewone man vindt het 
sportief en beleeft er plezier 
aan als de staat - in dit geval 
vertegenwoordigd door zijn gen
darmes - « gerold > wordt. 

K.E. - Brugge. 

BRUSSEL 

Mijnheren, 

De gebeurtenissen van de 
jongste weken (gemeenteraad 
Schaarbeek, Eisene enz.) bewij
zen steeds opnieuw dat in het 
Brusselse en franskiljonse krach
ten met verdubbelde ijver in de 
aanval zijn. Wie of wat zou hen 
trouwens tegenhouden ? Het 
< goed » voorbeeld komt van 
hogerhand en de kleine partij-
kreatuurtjes uit het Brusselse 
vinden het maar vanzelfspre
kend, dat zij hetzelfde mogen 
doen als wat hen door hun par
tijleidingen - zie-V.d.B. als Brus
sels schepen - wordt voorgedaan. 

Het meest betekenisvolle feit 
van de jongste dagen vind ik de 
wijze, •i^'aarop het voorstel De 
Kerpel (verbintenis om de taal
wet na te komen) in de Schaar-
beekse gemeenteraad werd af
gewimpeld. Dat de heer De Ker
pel het eventueel goed gemeend 
heeft en nog steeds goed meent, 
staat boven twijfel. Evenmin 
echter kan er getwijfeld worden 
aan het feit dat hij op de C.V.P.-
lijst als < Vlaamse > lokvogel 
heeft moeten dienen, doch dat 
hij niet eens in staat is in zijn 
eigen partij een minimalistisch 
Vlaams standpunt (standpunt 
der wettelijkheid en van het 
civisme) te doen aanvaarden-

Een kostbare les. De zoveelsteI 
B.M. - Schaarbeek. 

De redaktie draagt geen verant-
woordeli.ikheid 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. 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, alomhüum 
ot plastiek. 
Standaardtütvoerlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 

EUnd- of elektrische bediening, 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

fiOLLUIKEN 

EOIXUIKEN 
in hout, staal, aluml-
nlum of plastiek 
Hand- ot elektrlscha 
bediening. 
AUe systemen, 
VENETIAAN^ 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBMIA-FLEX 

A. JEtlRISSEN - CLOOSTERMANS i ZONEN PVBA ZONHOVEN. 

Vertegen'woorcliger 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, « P a p e n h o e k » , Berendrech t . Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekert jes g a a n n a a r 
h e t hoofdsek re t a r i aa t : 

M . L e m o n n i e r l a a n 8 2 B r u s s e l 1 . T e l . ( 0 2 ) 1 1 . 8 2 . 1 6 

D O R T M U N D E R 
Thierbraubof 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 
lot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R r M U N D E R 
rhierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buftet. 
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 
langt autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
want . . . 

EPtPA 
l l R E L L J 
DuniopiHo 

ik koop bij 

MArWIEU'S BiDOeNBEVRIJf 
T U R N H O U T S E I A i N 1 0 2 , B O R G E R H O U t - TEL. 35.17.83 

tIJHUIZEN : Diepfsiraal M - l ó , Aniw. T«l. 31.01.1I 
legijnensrraar 'S'>-A1. Ant^. Tei 33.47.34 . CalUförriffi 6 0 , Deurne. Tel. 36.2S.22 

W I M M A E S 

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

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

— Komt op het eerste verzoek voor : 
ÖTername van bestaande verzekeringspolisBen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

file:///ertegen
http://36.2S.22
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gedaan 
met het 
ronkerskot 

In de Antwerpse Provincieraad, die 
90 leden telt, bezet de Volksunie thans 
elf zetels. 

Reeds van bij de eerste zitting op 28 
mei, toen de deputatie diende verko
zen, kwamen drie V.U.-raadsleden tus
senbeide : fraktievoorzitter Wagemans 
(die toen reeds flink de leiding van de 
groep in handen had), Doevenspeck 
(die later de bulldozer zou genoemd 
worden) en Luyten (die ontslag nam 
ten voordele van Ludo Sels). 

De joernalisten schreven dat de raad 
niet langer meer een saaie boel was en 
dat meer speciaal de rechtse hoek, 
waar vroeger gezonde Kempense CVP-
ers zaten en thans de V.U., de bijnaam 
van « ronkerskot » niet meer verdien
de. 

Toen de gewone zitting van oktober 
begon, heeft de V.U. de pers niet te
leurgesteld. 

Tijdens de eerste zitting pleitte 
Slosse voor het opnemen in de statu
ten van de nieuwe kultuurdienst, van 
een bepaling dat het enkel de Neder
landse kuituur was die diende bevor
derd. Met franskiljons in de deputatie 
was zulks geen overbodige weelde! 

Door een tussenkomst van Slosse op 
de tweede zitting kon worden bereikt 
dat de personeelsleden van de provin
cie eindelijk hun wedde uitbetaald krij
gen op de eerste van elke maand, en 
niet zoals voorheen op willekeurige 
data. 

De aanval ging verder, met betrek
king tot de uitgave in verkiezingstijd 
van een brochuvir over de werking van 
het provinciebestuur. Slosse stelde 
deze verkapte C.V.P.-propaganda op 
kosten van de inwoners der provincie 
aan de kaak en vroeg dat de 750.000 fr 
die ermede gemoeid waren, niet ten 
laste van de provincie zou vallen. Het 
mocht niet baten, zelfs de B.S.P.-oppo-
sitie onthield zich ! 

De korruptie werd streng gelaakt 
door Cauwenbergh; weer stond de 
V.U. alleen in haar strijd. Rolus he
kelde de wijze waarop de deputatie een 
benoeming deed in de pasteibakkers-
school zonder rekening te houden met 
haar eigen voorschriften. Een heftige 
betwisting met de gedeputeerde Les-
seliers eindigde met de strategische af
tocht van deze laatste, die Rolus moest 
geUjk geven... 

Sels, die de landbouwproblemen op 
zijn duim kent, kwam herhaaldelijk 
tussenbeide met gevatte en rake op
merkingen. 

Wagemans, die regelmatig het woord 
voerde, vroeg dat aan de toelage voor 
de Vrije Universiteit van Brussel de 
voorw^aarde zou verbonden worden dat 
ze werkelijk gebruikt werd voor de 
vervlaamsing van die hogeschool. 

Toen kwam de historische zitting 
van 22 oktober 1965. Reeds van in het 
begin was de V.U. bijzonder aktief. 
Wagemans vroeg een toelage voor 
V.O.S. wat een onverwachte repliek 
van P.V.V .-burgemeester Van den 
Bergh van Kapellen uitlokte. Doeven
speck vroeg een verhoging van de toe
lage voor de Bouworde, die nu slechts 
25.000 fr ontvangt. Draulans eiste om 
sociale redenen de afschaffing van de 
toelage aan een drietal zweefvliegver-
enigingen (terwijl bv. motorbootjes be
lasting moeten betalen). Bij al die 
pxinten was er reeds de nodige herrie, 
maar het was niets in vergelijking met 
het vuurwerk rond de subsidie aan de 
IJzertoren. 

Steurs stak het vmir aan de lont 
door een pleidooi voor verhoging. On
middellijk replikeerde van den Bergh 
door snel een papiertje af te lezen 
waarop allerlei fraais stond over neo-

nazisme. Als één man rees de V.U. pro
testerend overeind, tot ontsteltenis van 
voorzitter Rommens en tot onthutsing 
van onze tricolore Kapellenaar. Na ho
merische debatten en overleg tussen 
B.S.P. en kommunisten kwamen alle 
partijen verklaren, dat ze de subsidie 
2souden goedkeuren maar niet de ver
hoging. Fraktieleider Wagemans had 
onmiddellijk de goede refleks en zei, 
dat de V.U. voorlopig afzag van haar 
eis tot verhoging, zodat voor het eerst 
in de geschiedenis de subsidies voor de 
IJzertoren eenparig werd goedgekeurd. 
Zelfs door P.V.V.-er Van den Bergh! 

Doevenspeck ageerde daarna, onver
stoorbaar tegen de franskiljonse boel 
in de Zoo van Antwerpen. Het jaarlijks 
half miljoen van de provincie zou die
nen gekoppeld aan voorwaarden op 
taalgebied. Onze motie werd verwor
pen door de meerderheid en de B.S.P. 
Met een andere tussenkomst had Doe
venspeck meer geluk : de deputatie 
beloofde kontakt te nemen met andere 
provincies om een verhoging der toe
lagen te overwegen ^an de Lodewijk 
De Raedtstichting. 

Zeggen we nog dat op een geheime 
zitting de drie agendapunten alle van 
de V.U. kwamen en dat op de slotzit
ting drie wensen door de V.U. werden 
geformuleerd waarvan er twee eenpa
rig werden aangenomen. Ze hadden 
betrekjking op de erkenning van het 
Antwerps Hoger Instituut voor Be
stuurswetenschappen en op de achter-
uitstelling der Vlamingen in het ge
recht, met de wens zo vlug mogelijk 
een Hof van Beroep te Antwerpen te 
zien oprichten. 

De derde weijs was oorzaak van de 
grootste verwarring bij PVV en CVP : 
de opneming in de raad van beheer 
van het Rijksuniversitair Centrum te 
Antwerpen van een vertegenwoordiger 
van V.U. en P.V.V. 

Tot besluit van dit overzicht mag 
men zeggen met « Pallieterke » : Er is 
beslist wat veranderd in de Antwerpse 
provincieraad ! 
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De politieke aktualiteit stond deze 
week hoofdzakelijk in het teken van 
het begin van de parlementaire zittijd. 
Maar ook de Voerstreek eiste de aan
dacht op : Waalse agitatie in een vijf
tal steden van Wallonië en te Brussel. 

Al deze Waalse herrie kon niet belet
ten dat van Vlaamse zijde verleden 
zondag een sportief en simpatiek winst
punt werd geboekt : ondanks verbod 
en ondanks een grote machtsontplooi-
ing van de rijkswacht betoogden een 
vierhonderdtal Vlaams-nationaUsten in 
het Voerdorp Moelingen. 

Zondagmorgen vertrokken uit Ant
werpen een viertal autobussen en en
kele personenwagens voor een uitstap 
naar de Voerstreek. De betoging in de 
Voerdorpen was verboden, maar alle 
schikkingen waren getroffen om ze 
toch te houden. Bij de Antwerpse ko-
•lonne, die hoofdzakelijk bestond uit 
leden van de V.U.M. en van de Volks
unie-harmonie, sloten zich een paar 
nieuwsgierige dagbladreporters en een 
ploeg van de T.V. aan; de persmensen 
werden van meet af aan ingewijd in de 
geheimen van het strategisch opzet. 

De kolonne reed tot Tongeren, waar 
gestopt werd om een optocht door de 
stad te houden. Terwijl volksvertegen-
w'oordigers Mattheyssens en Goemans 
de Tongerse burgemeester om toela
ting voor deze optocht gingen verzoe 
ken, stelde de betoging met ontrolde 
spandoeken zich alvast op, met op kop 
de V.U.M.-fanfare en de Antwerpse har
monie. De Tongerse burgemeester nam 
het hele geval nogal sportief op en be-

- 200 miljard uitgaven en 197 mih 
jard ontvangsten voor de gewone 
begroting 1966. 

- 40 miljard investeringen op de 
buitengewone begroting. 

IMDIREKTE BELASTINGEN 
— Overdrach t t aks v a n 6 naar 7 %. 
— Weeldebelas t ingen : van 13 naar 1 7 % en van 16 naar 20 % ; 

voor de au to ' s van 16 naar 1 8 % , vrachtv^ragens : 1 5 % . 
— Benzine : een fr meer per liter aan de p o m p . Verhog ing voor 

de minerale olie. 
— Accijnsrechten : verhoging voor tafelwater, l imonade en 

alkohol. 

BELASTINGEN OP HET VERMOGEN 
— Registrat ierecht op verhandel ing van gebouwen met een 

waarde boven 1 miljoen. Verhoging per schijf, tot 14 % 
vanaf 5 miljoen. 

— Registrat ierecht van 1 1 % voor herverkoop van gebouwen 
b innen een bepaalde termijn. 

— Berekening der belast ing op de werkelijke verkoopwaarde . 
— Belasting op de mee rwaa rde der g ronden . 
— Erfenisrechten verhoogd met 10 % voor zijlinie; verhoging 

der vrijgestelde schijf tot 120.000 fr voor rechtstreekse af
s tammel ingen . 

HIREKTE BELASTINGEN 
— Verhog ing van de belast ing op inkomens boven 1 mil joen; 

ontheffing beneden 160.000 fr. 

tuigde Limburgse gastvrijheid door de 
betoging toe te laten. De belangstelling 
in het stadscentrum, waar op hetzelfde 
ogenblik een St Hubertusstoet werd 
gehouden, was reusachtig en simpatiek. 

Na de optocht werd begonnen aan 
de tweede faze van de operatie. De 
harmonie, onder leiding van senator 
Roosens, bleef te Tongeren en de rest 
van de autokolonne verdween naar het 
noorden met onbekende bestemming, 
nadat een door de Antwerpse B.O.B. 
gealarmeerde rijkswacht was komen 
onderzoeken waarheen de tocht eigen
lijk ging. In het kielzog van de kara
vaan had zich een Rijks wacht-jeep ge
nesteld die kennelijk de opdracht had, 
het reisdoel te achterhalen. Blijkbaar 
gerustgesteld door het feit dat de reis
weg niet rechtop-rechtaan naar de 
Voerstreek ging, staakte deze jeep op 
een bepaald openblik zijn achtervol
ging. 

Daarop had men in de kolonne ge
wacht om naar het noorden of te bui
gen en Nederland binnen te rijden. Het 
was echter duidelijk, dat de grenspos
ten tussen Nederlands Limburg en de 
Voerstreek allen stevig bewaakt wer
den en daarom was op voorhand vast
gelegd, dat de kolonne ergens op een 
veldweg tussen het Nederlandse Maas-
dorp Eisden en de Belgische grens zou 
stoppen en dat van daaruit een poging 
zou ondernomen worden om te voet 
het eerste Voerdorp, Moelingen, te be
reiken. 

Op de vastgestelde plaats wachtte de 
verkenningsafdeling reeds op de beto
gers. De verkenners (we verklappen 
heus niet, wie dat waren) hadden er 
hun tijd aan afgedaan om te voet en 
per fiets het hele rijkswachtkordon 
rond de Voerstreek af te tasten. Op het 
eerste zicht leek iedere doorbraakpo
ging onmogelijk. Uiteindelijk vonden de 
verkenners toch een kleine veldweg die 
aan de aandacht der circa 400 rijks
wachters was ontsnapt en die, via en
kele achtertuintjes en over een paar 
boerenerven, uitmondt in het centrum 
van Moelingen. 

Deze weg werd genomen en in een 
lang Indianengelid begaven de 400 be
togers zich in de richting Moelingen. 

Toen zij na een stevige marsj opdo
ken in het dorp, was de verrassing vol
komen : op enkele meter afstand stond 
een groepje rijkswachters verbaasd en 
beteuterd toe te kijken. Onmiddellijk 
ontrolden de betogers de vlaggen en 

op de forse tonen van de V.U.M.-fan
fare werd opgemarsjeerd door het 
dorp. De Vlaamsgezinden van Moelin
gen beleefden een van de mooiste da
gen uit hun leven : ze kwamen juichend 
de straat op en links en rechts begon
nen betogers en Voerbewoners mekaar 
midden op straat te omhelzen. 

Even later bevond de betoging zich 
op enkele passen afstand van een ste
vig rijkswachtkordon. De gefopte orde-
bewaarders bleken nogal zenuwachtig 
te zijn en maakten aanstalten, de ma-
trakken te gebruiken. Er werd tussen 
onze volksvertegenwoordigers en de 
aanwezige rijkswacht-officier gepala-
verd; de officier wees er op dat de be
toging verboden was en dat hij stren
ge orders had niet alleen van de plaat
selijke instanties maar ook van het 
ministerie van binnenlandse zaken. 
Uiteindelijk bleek men echter van bei
de zijden er van overtuigd, dat herrie 
best kon vermeden worden : de beto
gers verklaarden, in hun opzet te zijn 
geslaagd en verbonden zich er toe zich 
ordelijk terug te trekken na het zin
gen van de Vlaamse leeuw; de rijks
wacht koos eieren voor haar geld en 
stemde met dit voorstel in. 

Het dient gezegd dat het optreden 
van de (Vlaamse) rijkswacht korrekt 
bleef tot op bet einde en dat deze kor-
rekte houding waarschijnlijk mede be
paald werd door een tikkeltje respekt 
voor het meesterlijk doorbraakmanoeu-
ver. 

Enkele Walen, veilig achter de rug 
van de rijkswacht, bleken allerminst 
ingenomen met deze gang van zaken 
en luchtten nogal luidruchtig hun gal-
Usch gemoed. Een drietal ervan wer
den opgeleid. 

Een dolgelukkige Wim Maes, de stra
lende volksvertegenwoordigers Goe
mans en Mattheyssens en 400 geest
driftige betogers sloegen via Nederland 
de terugweg in. Aan de grens werden ze 
n a g e w u i f d door de Vlaamse 
doeaniers... 

De grote slachtoffers van de dag wa
ren vaderlandslievenden die te Teuven 
met de een of andere fakkel een vroe
ge 11 novemberplechtigheid wilden 
houden en die door de rijkswacht te
ruggestuurd werden. Formele orders : 
geen manifestaties. Zeis niet met een 
fakkel. 

Het rijkswachtkordon heeft daar dan 
toch zijn nut gehad J 

1 
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open one 
aan de redaktie 

Parijsstraat 56 

L E U V E N 

Ons Leven 

Intellektuele arbeiders, 
In uw weekblad - orgaan van wat nog steeds zonder ironie 

het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond heet - la/en we 
(nummer 4 van 29 oktober) een artikel tegen de militaire bezet
ting van de Llzertoren. Eigenlijk zeggen we bet verkeerd : de/e 
bezetting was slechts aanleiding om eens uw katolieke Vlaamse 
mening o\er de IJzertoren en wat er mee verband houdt te zeg
gen. De militaire dwaasheid werd afgedaan in nauwelijks 9 
lijnen druks ; de overige honderd en zoveel lijnen bleven voor
behouden aan u\^ verheven opvattingen. 

Maar laat ons, ten gerieve van onze lezers, een milde greep 
doen uit uw proza : « Als een jonge Amsterdame nozem de bede
vaartweide binnenstormt, terwijl iedereen de eed aan Vlaanderen 
staat te doen, denkt die vent ongetwijfeld gekonfronteerd te zijn 
met een reusachtige happening. De retorische volzinnen die 
ycgger Hein Nackaerts o\er Vlaanderen doet zwe^en, roepen bij 
een mens met humor de vergelijking op met het Maria-halfuurtje 
\'an E P . Leopold. Eigenlijk weten weinigen waarom ze daar 
precies staan. Het zou een sociologisch uurtje waard zijn fe 
onderzoeken wat tienduizenden voelen op het moment dat ze de 
eed van trouw zweren, liet zou dus allemaal wel een voorbeeld 
kunnen zijn van verlicht kabaret, als de kontekst niet zo verou
derd was en als bepaalde verultwendigingen geen regelrechte 
clichés waren van het Dritte Reich. Ik kan me levendig voorstel
len dat, als een Israëliet op de bedevaartweide stond, hij voort
durend uitkeek naar het nummertje waarop er een jood vergast 
•werd \ 

Laat het ons, hoog-stiiUenten, e\en daarbij laten. En voegen 
we er aan toe dat de IJzerbedevaarten inderdaad vatbaar zijn 
voor heel wat kritiek , wij/elf slaan niet telkenjare op de derde 
zondag van augustus achtero\er van laaiende llanungantisclie 
bewondering. Maar tussen kritiek en snieerpoe/enj is er, dunkt 
ons, een wereld verscbil. En in ieder gc\al zijn \\ii nog zo ach
terlijk onbeschaafd, dat wij er nooit enige behoefte aan hebben 
gevoeld onze \erschi|ning te ont-happenen ten gerie\e \an uw 
jonge Amsterdamse nozem. Noch hebben we ooit gemeend dat 
het zaterdagnachtspektakel iciid het Lie\erdje het prototype van 
een dodenherdenking moest ziin. En ons zijn altijd nader aan 
het hart gegaan de vele tienduizenden - mogen het dan naar uw 
hoog-studentelijke mening simpelen \an geest zijn - die « daar 
hun eed staan te doen », dan het handjevol Leu\ense nozems die 
in het blad dat door wijlen \delfons Hendericks werd gesticht 
hun gevoeg staan te doen. 

l"w fijngevoelige zinspelingen in de richting \un het Dritte 
Reich en van de vergaste joden getuigen van een buitengewone 
verbeeldingskracht ; ze maken het ons duidelijk dat gij aan alle 
« regelrechte chlichés » glansrijk ontsnapt. Want zo'n origineel 
proza lazen we nog nooit, belioudens in enkele duizenden artikels 
van e\en bevoegde Dritte Reich-speci a listen als gij, die tot -jp 
heden echter nog niet aan het wooi-d kwamen in Vlaamse kato
lieke kringen. Een spijtig tekort waaraan gij met de gauw te 
hebt verholiDen , voortaan kunnen bloemlezers van imbeciel 
hetzeproza ook in « Ons Leven v gaan grasduinen. Wat wijzelf 
ons van net Dritte Heich herinneren, ligt gevaarlijk dicht bii 
uw wijze van argumenteren : die Juden tressen Kinder - de 
bedevaarders zijn jodenvreters en kandidaat-vergassers. Sta ons 
toe, u Goebbels' ridderkruis te overhandigen, pour les besoins 
versierd met progressistische zwaarden en briljanten. 

Waarom dat hislerisch gekwijl, dit smerig iiioddei proza 
waarbij de militaire bezetting \an de IJzertoren tenslotte aandoet 
als een louter onschuldig dilettantisch schenderswerkje ? Maar 
natuurlijk : in naam van de gewone man. Uw eeuwige- bondge-
iioot-in-de-progressiviteit ; een legendarische, naar uw behoeften 
geprefabrikeerde « gewone man ». Gi| beschrijft hem als iemand 
wiens woordenschat begint bij « godverdomme » en eindigt bij 
« mokke ». Wij hebben vroeger nooit zo duidelijk bevroed, dat 
gij het portret van uw « gewone man » thuis voor de spiegel 
schilderde. En we verzekeren u, hoog-studentelijke smeerpoezen, 
dat wij door afkomst en omstandigheden héél wat meer met <le 
gewone man te stellen hadden dan gij tot hiertoe in uw on-men-
se-lijk bestaan van intellektuele arbeiders. Telkens wanneer we 
iemand tegen het lijf liepen, wiens woordenschat begon en ein
digde zoals door u aangegeven, was hij allerminst een «• gewone 
man » De gewone man is tot heel wat méér in staat dan wat gij 
hem in uw progressistisch-paternalistische (ja ia, dat bestaat) 
welwillendheid toedicht. 

Laat ons ecliter niet te veel woorden meer verspillen aan 
heel deze onsmakelijke en beschamende geschiedenis. Gij zijt er 
in geslaagd, Leuvense nozems, van u in uw eigen midden onge
nietbaar te maken en van het K.V.H.V. te laten ineenschrompelen 
tot een konfidentieel kransje temidden van een studentenwereld 
die - goddank ! - stukken gezonder en interessanter is dan uw 
walgelijk braaksel. Gij zijt het kleine groepje grote muilen en 
harde schreeuwers dat naar het oordeel der oningewijden de 
toon aangeeft, maar dat - voor wie de werkelijke verhoudingen 
te Leuven en in Vlaanderen kent - totaal in de rand zijn kom-
pleksen hoedt. « Ons Leven », maar gelukkig niet hét leven. 

dio Genes. 

B E W E G I N G S L E V E N 

De redaktie ontving de 
jongste weken zoveel kopij 
voor de rubriek «bewe-
gingsleven », dat het haar 
zeer tot haar spijt onmo
gelijk is, alles te plaatsen. 
De afdelings- en arrondis-
sementsbesturen gelieven 
haar daarvoor te veront
schuldigen. 

Aan deze toestand zal, 
door een redaktionele her
vorming, over een paar we
ken trouwens verholpen 
zijn. In afwachting daar
van doen wij ons uiterste 
best om iedereen zoveel 
m o g e l i j k voldoening te 
schenken. 

GEEN AANWAKKERAAR 

In vaderlandslievende krm-
gen heerst groot ongenoegen 
wegens het feit dat 11 no
vember dit jaar is moeten 
voorbijgaan zonder konink
lijke of pnnselijke vlamaan-
wakkeraar. 

Boudewijn en Fabiola be
vinden zich in Brazilië; 
Albert en Paola schijnen het 
in Peru (waar ze eigenlijk 
niet zo heel veel te doen heb
ben) uitstekend te stellen; 
Leopold (die trouwens defi
nitief vlaraaanwakkeraar-af 
is) verblijft eveneens in Zuid-
Amerika. 

Van regeringswege had men 
toegezegd dat eventueel ko
ningin Elisabeth zich zou 
kwijten van de kiese taak aan 
de kongreskolom. 

Op haar leeftijd was dat — 
zoals de f e-ten hebben bewe
zen - - eerder een lichtzinnige 
toezegging. 

D e vaderlandslievenden 
hebben dan ook de slechtste 
11 november sinds jaren mee
gemaakt. 

Temeer daar ze verleden 
zondag m het Voerdorp Teu-
ven reeds met een fakkel door 
de rijkswacht teruggewezen 
werden : pas de manifesta
tions Aisof het aanwakkeren 
van vlammen en het torser 
van toortsen een vulgaire ma

nifestatie is, getroffen door 
hetzelfde verbod als geldt 
voor de menseneters van de 
V.U.M. 

Sombere tijdeji ! 

GODDELIJKE 

INSPIRATIE ? 
Zondag 7 november hield 

een omvangrijk priester (naar 
het volume te oordelen een 
kannunik van het kapittel) 
in de St Baafskatedraal te 
Gent een preek in de zuiver
ste stijl van de « schone ziel 
van het kind» onzaliger ge
dachtenis. 

Hij had het tegen de klei
ne scheurpartijen, daar waar 
de «eendrachtige grote par
tij » volgens hem absoluut 
onmisbaar en noodzakelijk is. 
Hij wees de dierbare gelovi
gen tevens op hun olicht, niet 
te mopperen omwille van de 
zwaardere belastingen : «geef 
aan Caesar wat aan Caesar 
toekomt». 

Het zal minister Eyskens, 
die met de voornaam Gaston 
heet, wel even verbaasd heb
ben te vernemen dat hij te 
Gent Caesar wordt genoemd. 

We betwijfelen sterk dat de 
e e r w a a r d e woordvoerder 
sprak met behulp van godde
lijke inspiratie. En behou
dens tegenbericht betwijfelen 
we even sterk, of de bisschop 
van Gent dergelijke zondag-
preken met zijn gezag dekt. 

DE WALEN 

EN DE VOER 

Verleden dinsdag werden in 
vijf Waalse steden delegaties 
van Voer-wallmganten plech
tig op de stadhuizen ontvan
gen. Zowel te Luik als te 
Charleroi, Namen, Marche en 
Nijvel werden te dier gele
heid zowel door de plaatselij
ke burgemeesters als door 
woordvoerders van de Voer-
wallinganten de gebruikelij
ke hoogdravende redevoerin
gen in « Elzas-Lotaringen »-
stijl gehouden. De franstalige 
pers noemde de Voer-wallin-
ganten •.< les pélérins de la li-

berté - de pelgrims van de 
vrijheid» ! 

De meest groteske en bele
digende beschuldigingen wer
den de Vlamingen te dier 
gelegenheid naar het hoofd 
geslingerd. De burgemeester 
van Charleroi beschuldigde 
hen er van, een territoriale 
verbinding met Duitsland 
doorheen de Voerstreek, de 
Platdietse streek en de Oost
kantons te willen verwezen
lijken. Hij voegde er ernstig 
aan toe : « Wij hebben hetJ 
nazisme meegemaakt en da t 
is ook zo begonnen ». 

Namens de Voerstreek werd 
op verschillende plaatsen het 
woord gevoerd door wallin-
gantische notabelen, die met 
enige moeite een Franse tekst 
van een briefje konden lezen 
en wier onmiskenbaar Lim
burgs dialekt in de algemene 
euforie losjesweg over het 
hoofd werd gezien. 

HOEVEEL EIGENLIJK ? 

Wat betekenen eigenlijk de 
nieuwe belastingsverhogingen 
die men ons gaat opleggen en 
voor hoeveel zullen we m 
onze zak moeten schieten ? 

Precies kan niemand dat 
momenteel reeds zeggen. 
Maar een vergelijkingspunt 
hebben we toch reeds : de 
verhogingen zullen neerko
men op gemiddeld 5.000 f r per 
jaar voor iedere belastingbe
taler 

Dat zegt al iets. Niet veel 
goeds trouwens ! 

En sinds verleden dinsdag 
weten we ook, op welke pos
ten we mogen bijpassen : 
verhoging van de overdracht-
taxe met 1 t.h.; « weelde »-
belasting op aankoop van een 
auto verhoogd met 2 t.h.; ver
hoging der weeldebelasting 
van 13 naar 17 en van 16 naar 
20 t.h.; verhoging der accijns-
rechten op tafelwater, limo
nade en alkohol. enzoverder 
enzoverder. 

Algemeen wordt voorspeld, 
dat het maar een begin is en 
dat over niet al te lange tijd 
de regering het lijstje zal 
aanvullen. 
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Ambiorix keek onbewogen toe hij de Voerbetoging verleden zondag te Tongeren. ^'^ 
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DIGINGEN 

Enkele officieren van het 
licht reserve-bataljon West-
Vlaanderen hadden een on
derhoud met het bureau van 
het IJzerbedevaartkomitee, 
betreffende de militaire be
zetting van het monument en 
de welde. 

De officieren zegden, de in
cidenten te betreuren. Ze ver
klaarden dat de bezetting niet 
op voorhand werd beraamd en 
dat ze als het ware acciden
teel gebeurde; overigens 
wensten ze hun eerbied te be
tuigen voor de gedachten en 
gevoelens waarvan de IJzer-
toren het zinnebeeld is. 

Dat is dan de zoveelste wij
ziging van standpunt. De of
ficieren van het reserve-ba
taljon hebben kort na de In
cidenten een schrijven gepu
bliceerd, waarin de feiten zo 
goed als geloochend werden. 
Vandaag klinkt het al anders. 

En in ieder geval helemaal 
anders dan wat de minister 
van Landsverdediging ons op 
de mouw tracht te te spelden. 
Volgens Moyersoen was er 
helemaal niets gebeurd; de 
betrokkenen zelf houden dat 
nu niet meer vol. En daar 
s taat dan onze nationale Lu-
dovic met de mond vol t an
den ! De betrouwbaarheid 
van Moyersoen is eens en 
voor goed afdoend gebleken ! 

ONVOLDOENDE 

Het zou Ons verwonderen, 
moest het IJzerbedevaartko

mitee vrede nemen met het 
officieus berouw van enkele 
der bij de incidenten betrok
ken officieren. Het is niet dat 
wat men in Vlaanderen ver
langt. 

Men verlangt er, dat einde
lijk de waarheid haar offici
ële rechten krijgt, dat dan de 
sankties getroffen worden die 
zich opdringen en dat de ho
gere legerleiding zelf en de 
minister persoonlijk blijk 
zouden geven van méér in
zicht dan tot nog toe. 

Want tot op heden is het 
nog steeds zo, dat de stelling-
name van hogerhand een 
onjuiste — om niet te zeggen 
een leugenachtige — was en 
dat niet eens de schijn van 
verontschuldigingen w e r d 
aangeboden. 

In die omstandigheden is 
het onmogelijk, enige « goede 
trouw » te aanvaarden. 

HET SOCIALISTISCH 

STEMMETJE 

Toevallig kregen we het 
nieuw « persorgaan » in han
den dat door Kamiel Huys-
mans wordt uitgegeven : « De 
socialistische Stem », een on
ooglijk velletje papier dat aan 
twee zijden bedrukt is en 
waarin, naast een artikeltje 
van de oude staatsman over 
zijn stokpaardjes zoals « zijn 
strijd in gemeenschap met 
Oost-Duitsland» een paar 
onleesbare stukken van min
dere goden prijken. 

We hebben nooit het ge
makkelijke standpunt inge
nomen dat men een kleine 
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De Voerbetoging te Tongeren verleden zondag : veel toeschouwers in het centrum en onverdeel
de sympatie voor de Antwerpse fanfare en het V.V.M.-muziekkorps. 

groep moet uitlachen om d e 
onvolmaaktheid en de be
perktheid van zijn middelen. 
Wijzelf zijn jaren terug met 
ons proza vaak terechtgeko
men in de onaanzienlijke 
konfidentiële blaadjes van de 
terug rechtkruipende Vlaam
se beweging. 

Maar zo mager als de « So
cialistische Stem » — mager 
niet alleen naar het formaat, 
doch ook naar de «Schwung» 
— hebben wij het zelden ge
zien. 

1865 
Onmogelijk is het niet dat één van 

de vijf lezers, die deze rubriek voor zover 
ik weet heeft, bij het lezen van deze titel 
Nemrod er alleen laat op uit trekken. 
Heeft Jaspers, die te zeer filosoof is om 
ooit mode-filosoof te kunnen zijn, niet 
opgemerkt, dat de breuk met het ver
leden een van de kenmerken is van onze 
tijd ? Velen vinden zelfs hun eigen ge
boorte niet interessant - en misschien 
IS dat in ruime mate ook wel juist 1 - ; 
hoe zouden zij zich dan aan het ver
leden kunnen interesseren ? 

Heeft ook weeral bijna honderd jaar 
geleden Nietzsche niet geschreven over 
het geluk van de kuddedieren, die geen 
gisteren en geen heden kennen, terwijl 
de mens niet vergeten kan ? Di« het 
spreken niet hebben verleerd, hebben 
ook hun geheugen niet verloren. Die de 
last van het verleden dragen kunnen, 
hoeven niet wanhopig te kruipen voor 
het gewicht van de toekomst. En de zorg 
en wellicht de angst van het heden zal 
hun niet doen ineen storten I 

In 1865 was juist de nieuwe spelling 
voor het Nederlands van de Vries te 
Winkel gepubliceerd, de spelling die 
later door de Belgische regering in een 
van die glorieuze domheden die ons zo
zeer hebben geholpen, werd erkend en 
opgelegd. Veronderstel eens dat die rege
ring sluw genoeg was geweest om voor 
de verschillende dialekten en provincies 
een verschillende spelling goed te keuren 
en op te leggen ? Tegen elkaar opgezet 
en verdeeld zouden de Vlaamse provin
cies elk kontakt met Nederland verloren 
hebben en was elke vorm van kulturele 
eenheid van de Nederlanden onmogelijk 
geworden. 

Dat in 1865 de nieuwe voorgestelde 
spelling van 1863 het halen zou, was nog 
onzeker. In 1865, de achtbare unionist 
Harmei moge het zich, herinneren, wordt 
de Belgische Unionistische werkelijkheid 
echter waarheidsgetrouw en volledig uit
gebeeld in twee afgekapte hoofden : de 
hoofden van de terechtgestelden Coucke 
en Goethals 

Dat is het unionistische Belgiè dat de 
achtbare heer Harmei, tot wiens studie
diensten de zeer achtbare heer Martens 
behoort, terugwenst : het Belgiè waarin 
fransonkundige verdachten door neder-
landsonkundige rechters kunnen ter dood 
veroordeeld worden. En terecht gesteld 
zijn. Intellektueel eerlijke geesten hebben 
zich achteraf (en nog niet zo heel lang 
geleden) bezig gehouden met de vraag 
of Coucke en Goethals al dan niet schul
dig waren. Dit zonder te merken, dat zij 
met een dergelijke behandeling van het 
échte probleem in hun examen zouden 
zakken zonder enige kans ooit te her
kansen ! Het probleem is immers niét of 
deze mensen al dan niet schuldig waren, 
dit is louter bijkomstig, maar wél hoé 
« recht » werd gesproken 1 

Twee mensen werden gerechterlijk 
vermoord, zelfs als zij schuldig zouden 
geweest zijn, door deze Unionistische 
staat waarover achtbare heren nu nog 
durven spreken I Nooit hebben zelfs de 
extremistische vlaamsgezinden in het 
kader van de Vlaamse beweging mensen 
vermoord- De moordenaars staan bij onze 
tegenstanders I 

Natuurlijk is dit alles honderd jaar 
geleden gebeurd. Nu worden we enkel 
neergeknuppeld, met een hersenschud
ding door de zorgenvolle rijkswacht in 
de goot neergelegd, wekenlang opgeslo
ten, urenlang ondervraagd, vereerd met 
talloze huiszoekingen... 

Natuurlijk kennen de beëdigde verta
lers nu iets méér dan enkele Vlaamse 
vloeken. Maar zelfs de franstalige voor
zitter van het Assisenhof te Luksemburg 
kan in 1965 vaststellen, dat de beëdigde 
vertaler een nederlandstalige getuige 
eigenlijk niet verstaat... En een paar jaar 
geleden kwam in een dossier nog een 
beëdigde vertaling voor, als zou iemand 
gezegd hebben, dat een zekere « Claude » 
moest geslagen worden. In 1965 zoekt het 
gerecht nog steeds naar die geheimzin
nige (kl...) « Claude »... 

Nemrod. 

Uit het programma van de 
groep Huysmans leren wij, 
dat de «Socialistische s te^» 
het opneemt voor de verdruk
te volkeren. Deze volkeren 
worden opgenoemd : Viet
nam, Cuba, Algerie, Zuid-
Amerika, Zuid-Afikra. 

Worden niet genoemd — en 
zijn blijkbaar trouwens ook 
uitgesloten van het verdedi
gingslijstje : de Letten, de Li-
tauwers, de Esten, de Tibeta-
nen om er maar vier te noe
men. Die volkeren leven ech
ter onder een « socialistische 
revolutie» en we worden 
vriendelijk verzocht, te leven 
en te sterven in de zalige 
overtuiging dat een socialis
tische revolutie nooit en ner
gens verdrukking van min
derheden en kleine volkeren 
kan betekenen. 

Zoals nog niet zo heel lang 
geleden overtuigend gebleken 
is, in Boedapest, Poznan en 
Berlijn... 

INFORMATIE 

« VOLKSGAZET » 

We beklagen van har te de
genen die het voor hun dage
lijkse informatie moeten stel
len met de « Volksgazet». Zij 
weten doorgaans van de ak-
tualiteit evenveel als een koe 
van safraan eten. 

Zo schreef «Volksgazet» 
verleden maandag een tame
lijk uitvoerig stuk over de 
« mislukte pogingen » van de 
Volksunie-militanten om in 
de Voerstreek binnen te drin
gen. Volgens het blad slaag
de geen enkel betoger er in, 
Moelingen te bereiken. 

Vergeten we daarbij niet 
dat in een vijftal radio
nieuwsuitzendingen en in een 
tweetal dito op de T.V. zon
dagnamiddag en zondagavond 
reeds uitvoerig was gemeld, 
dat de bezetting van Moelin
gen wél slaagde. 

De enigen die dat niet wis
ten — of schenen te weten — 
waren de jongens van dienst 
op de redaktie van de «Volks
gazet ». 

Waarschijnlijk was Van 
Eynde njiet te bereiken en 
wisten de redakteurs niet of 
het « mocht». Want er zijn 
op «Volksgazet» feiten die 
«mogen», maar er zijn er 
ook die « niet mogen », 

M.P.W.-KONGRES 

Het M.P.WK-kongres van 
verleden zondag heeft weinig 
nieuwfi geleerd. De belang

stelling was er alles behalve 
overweldigend en de tijden 
dat een falanks van socialis
tische parlementsleden de 
M.P.W.-hoogdagen meevier
de, schijnen definitief voor
bij. Des te meer viel de aan
wezigheid op van prof. Perin, 
die zich waarschijnlijk troost
te met de gedachte dat in 
zijn persoon de parlementai
re kwaliteit het gebrek aan 
kwantiteit ruimschoots ver
goedde. 

Ook in de kongresbesluiten 
is niets nieuws te vinden, ten
zij men de aangekondigde 
kampanje voor wijziging der 
taalwetten als nieuw zou be
schouwen. 

Op M.P.W.-kongressen en 
-vergaderingen blijkt steeds 
weer, wat een onherstelbaar 
verlies het overlijden van 
Renard voor de beweging is 
geweest. André Genot heeft 
het nooit verder gebracht dan 
tot een zeer zwakke en kleur
loze leerling van de grote 
voorman. 

Alhoewel de macht van de 
M.P.W. niet moet onderschat 
worden, voelt men met de el
lebogen het gebrek aan een 
grote stuwende figuur. 

JONGSTE 

LEGERBENOEMINGEN 

Senator Jorissen stelde mi
nister Moyersoen op 12 okto
ber 11. een parlementaire 
vraag naar de indeling vol
gens de taal van de officieren 
die bevorderd werden op 26 
september 11. 

Uit het antwoord van mi
nister Moyersoen blijkt dat 
24 bevorderde Vlamingen 
zonder grondige kennis van 
het Frans waren tegen 48 
franstaligen zonder grondige 
kennis van het Nederlands, 
wat net de helft is. 

Verder werden 8 Vlamin
gen bevorderd die een gron
dige kennis hadden van het 
Frans en 6 franstaligen met 
een grondige kennis van het 
Nederlands, wat een verhou
ding geeft van 48 plus 6, het
zij 54 franstaligen tegen 24 
plus 8, hetzij 32 nederlands-
taligen. 

De Vlamingen vertegen
woordigen 62 t.h. van de Bel
gische bevolking, de fransta
ligen 38 t.h. Bij de soldaten 
zien we dezelfde verhouding. 
Bij de officieren keert men 
echter de verhoudingen om. 

De basis in België is Ne
derland, de top Frans. 

En volgens minister Moyer
soen hoort dit zo te blijven Ij 



HELEMAAL; 

I4IET AKKOORD 

Te Brussel werden, n a a r 
[aanle iding van de wa l l ingan-
I t ische Voerbetoging, twee ta l i 
ge aff iches u i t gehangen 
w a a r i n de Brusselse bevollring 
u i tgenodigd werd om h a a r af
kee r voor de wa l l ingan ten te 
l a t e n bli jken door de d r i e 
k l e u r u i t te h a n g e n . 
I We hebben er n i e t s op t e 
gen d a t de een of a n d e r e so-
s je te i t die zich op een s t r i k t -
Brusselse s t a n d p u n t zet, de 
d r iek leur als h e t simbool bij 
u i t s t ek van een verzet t egen 
wa l l ingan t i sche dr i jver i jen 
beschouwt . 

We zijn overigens ook n ie t 
b l ind voor een t ak t i sch b e n a 
d e r e n van de Brusselse bevol
k i n g en de speciale Brusselse 
geaardhe id . 

M a a r w a a r wij ons ook te 
Brussel op h e t s t a n d p u n t 
wensen te s tel len van een 
V laams verzet en een Vlaams 
verweer, a c h t e n wij d a t iede
r e t ak t i ek h a a r grenzen heef t 
e n d a t over die grenzen h e t 
t e r r e i n der zelfverloochening 
begint. . . 

OOK DAAR 
I n Eupen is er een f r a n s t a -

' lige lagere school, a lhoewel 
, h e t Dui t s er eigenli jk de o n 

derwi js taa l i n de lagere 
school moe t 'zijn. 

N a a r h e t schi jn t , s te l t die 
f rans ta l ige lagere school h e t 
u i t s tekend . Het t egenoverge
s te lde zou ons t rouwens ver 
wonderen : de Belgische ver-
I rans ingswoede en h e t ag res 
sief wa l l ingan t i sme hebben in 
d e Oos tkan tons s teeds — t e 
genover een kleine t a a l g e 
m e e n s c h a p die bovendien nog 
a l s civiek onbe t rouwbaa r gold 
— h u n beste beent je voorge
zet. 

On langs stelde zich voor 
deze f rans ta l ige school een 
u i tbre id ingsprobleem : h e t 
b e s t a a n d e schoolgebouw was 
t e klein geworden om alle 
k lassen te he rbergen . Geen 

nood : m e t de mees te be re id 
will igheid hebben de k r i s t e -
l i jke s ind ika ten onmiddel l i jk 
p l a a t s r u i m t e in een vak 
bondsgebouw te r beschikking 
gesteld. 

Ook d a a r geven de k r i s t en -
d e m o k r a t e n h e t goede d e m o -
kra t i s che voorbeeld : h a n d 
en s p a n d i e n s t e n voor de t a a i -
imper ia l i s t en en de s c h e n 
ders van h e t vo lkskarak te r . 

En ook d a a r l a t en de k n s -
t e n d e m o k r a t e n geen enkele 
verk iez ing voorbi jgaan zon
der d a t ze zich beroepen op 
h e t feit d a t zij de w a a r a c h t i 
ge verdedigers zijn van eigen 
t a a l en zeden. 

«Sch i ld und S c h w e r t » zal 
d a t d a a r d a n h e t e n . W a t h e t 
be teken t , we ten wij al lang.. . 

FRANSE PREKEN 
TE BEERSEL 

Verleden week hebben we 
een s tukje gewijd a a n de 
F r a n s e p reken in flte B r a 
b a n t s e gemeen te Beersel en 
a a n de Vlaamse p ro t e s t ak t i e 
daa r t egen . 

Vorige zondag werd deze 
p ro te s t ak t i e verder gezet. En 
kennel i jk m e t r e s u l t a a t : de 
pa s too r van de S t Agneskapel 
h a d in de mis van 11 u wijse
lijk iedere preek of m e d e d e 
l ing afgeschaft . Bl i jkbaar 
onder h e t m o t t o : « i n d i e n 
n ie t tweeta l ig of F r a n s , d a n 
he l emaa l n i e t s » . 

De B.O.B. was, zoals gebru i 
kelijk, van de p a r t i j : H a a r 
w a a k z a a m h e i d was b h j k b a a r 
nogal eenzijdig ger icht , w a n t 
zij m e r k t e er n ie t s van d a t 
a m p e r 50 m van de kerk a u 
t o b a n d e n van een n e d e r -
l ands ta l ig journa l i s t door-
kerfd werden . 

Even dreigde h e t to t een 
inc iden t gekomen, toen de 
ve ldwach te r van Beersel h e t 
verkeer in h e t F r a n s m e e n d e 
te moe ten regelen. 

Verdere w a a k z a a m h e i d te 
Beersel is geboden; volgende 
zondag zullen de Vlaamsge
z inden d a n ook h u n a a n w e -
zigheidspoli t iek in de mis van 
11 u voor tze t ten . 

PROFICIAT, DOKTER G0EIÏIAN8 
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Woensdag, 10 november, vierde U uw 
vijftigste verjaardag! 

En op 21 dezer brengt de Volksunie V een 
welverdiende hulde! 

En wie zou die dag afwezig blijven voor 
een eenvoudige, maar hartelijke hulde aan 
een verdienstelijk Vlaams-nationalist, een 
volksgeliefde dokter, een gemeenteraadslid 
en volksvertegenwoordiger van onze partij ? 

Op 27 dezer brengen wij, onder voorzitter
schap van Mr van der Eist, hulde aan een 
Vlaming uit één stuk, die als kind van een 
aktivist reeds de bittere vervolgingen kende. 
U hebt mij dikwijls verteld over die tijd van 
mateloze zorgen en bittere levensstrijd die 
uw vader, oud-senator dr Lode Goemans, en 
met hem gans zijn gezin, hebben beleefd na 
de eerste wereldoorlog. 

Te Berchem en omgeving bent U een volks
geliefde dokter. Gij vestigde U daar na schit-
ternde universitaire studies. De volksmond 
zegt dat U een dokter met een feilloze diag
nose zijl- Of gij uw klïènteel hebt leren vloe
ken, of zij U, daarover kan ik U hier nog 
geen antwoord geven. Dit heeft echter wel 
bijgedragen tot de populariteit, die U onbe
twistbaar bezit. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van ok
tober 1964 waart U de zegevierende aan
voerder van de Volksunielijst. Uw sukses 
sloeg vriend en tegenstander met verbazing. 

Het werd een onvergetelijke avond van 
geestdrift en vertrouwen op ons provinciaal 
sekretariaat te Berchem en in «Peter Be-
noit» te Antwerpen. 

Bij de parlementsverkiezingen van mei jl. 
maakte U samen met Frat,^ van der Eist, 
Reimond Mattheyssens en Hugo Schiltz uw 
intrede in de Kamer, terwijl uw arrondisse
ment tevens twee senatoren — Robert Roo-
sens en Hendrik Ballet — naar de Senaat 
afvaardigde. 

Dokter Goemans, U viert uw vijftigste ver
jaardag in een jaar dat voor de Vlaams-na-
tionale strijd een goed jaar is, rijk aan ver
overingen en rijk aan verwachtingen! 

Het arrondisement Antwerpen, waar U 
tot verleden week arrondissementeel voor
zitter waart, davert van aktiviteit en initia
tieven. 

Want niet alleen zijn wij trots op onze ka
merleden en senatoren, maar ook op onze 
provincieraadsleden die, onder leiding van 
het trio Slosse - Wagemans - Doevenspeck, 
flink hun man staan. Het waren ook deze 
provincieraadsleden, die Wim .Torissen ver
kozen tot provinciaal senator. 

En wij achten ons zeer gelukkig om het 
prachtig werk van onze talrijke gemeente
raadsleden, schepenen en leden van de C.O.O. 

Ik geloof dat alles lukt in het arrondis
sement Antwerpen : er is die voorbeeldige 
samenhorigheid van hoog tot laag; er is het 
werk van onze propagandisten met Wim 
Maes, die zondag nog even een bezoek brach
ten aan de Voerstreek die wij inderdaad niet 
loslaten; er is tevens een uitgebreid dienst
betoon in het hele arrondissement. 

En in de grootste en kleinste afdelingen 
wordt ononderbroken gewerkt en gestreden 
om bij de volgende verkiezingen een over
winning, daverender dan ooit, te behalen! 

En aan dat alles hebt U medegewerkt! En 
daarvoor zeggen wij U dank! 

En in de hulde, die wij U vandaag en op 
27 dezer brengen, betrekken wij volgaarne 
uw lieve echtgenote, die dezelfde dag als V 
verjaart en die voor U- een onmisbare steun 
is, zowel in goede als in kwade dagen! 

God geve U nog vele jaren van strijdver-
mogen tot heil van de Vlaams-nationale be
weging! Dat wens ik U hartelijk en ge
meend ! 

Rudi Van der Paal. 

EEN FRANSE STEM... 

Elf jaren geleden schreef Mr. F. Van 
der Eist : «Wij geloven dat er alle reden 
bebtaat om de grote verworvenheden van 
het herderiaans denken als blijvende 
•v^aarden te beschouwen en te handha
ven (...). De opvattingen van Herder zijn 
niet weg te vagen met een misprijzend 
gebaar dat reeds in zijn tijd actueel 
was (...). Het ideaal is niet het uitroeien 
der nationale karakters, van het nationaal 
bewustzijn der volken en hun versmel
ting - met het oog op de vorming van 
nóg groter staten, met nóg groter ver
slaving van de enkeling aan de Staat(.. .). 
Pit impliceert geen staatsnationalisme, 
maar wel cultuurnationalisme in de geest 
van Hender- Daarom blijft Hender ook 
nu nog een wegwijzer naar de toekomst » 
(KuUuurleven, 1954, blz. 616-617). 

Deze woorden hadden in 1954 slechts 
een geringe weerklank in Vlaanderen. De 
Vlaams-nationale beweging was immers 
door de harde slagen van een genadeloze 
repressie bijzonder zwaar getroffen. De 
« rari nantes » die het Vlaams-nationaal 
ideaal trouw waren gebleven, werden 
als een groep desperados aanzien. Men 
zegde dat hun opzet volledig voorbijge
streefd en oerouderwets was. Het Vlaams
nationaal ideaal leek tot een lang ver
leden tijd te horen. 

Het was echter niet alleen in Vlaan
deren dat men het etiket « achterlijk » 
op het volksnationalisme plakte. In 
Frankrijk, Nederland, Engeland en elders 

maakten de politici de bevolking wanii 
voorheen (onnatuurlijk en onvolks) Euro
pees integratieproces, terwijl zij in feite 
het oude jacobijnse staatsnationalisme 
opnieuw uit de stal haalden. Kortom, het 
volksnationalisme, dat tussen de beide 
wereldoorlogen de wind in de zeilen 
had, scheen in de blanke wereld een defi
nitief en roemloos einde gevonden te 
hebben. 

Vandaag is het duidelijk dat hiervan 
uiteindelijk niets in huis is gekomen. In 
Vlaanderen werd dit sprekend be\vezen 
door de successen \an de Volksunie bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van okto
ber 1964 en de wetgevende verkiezingen 
van mei jongstleden. Ook buiten onze 
grenzen kent het volksnationalisme een 
opvallende wedergeboorte. Talrijke ge
beurtenissen uit het politieke leven van 
de jongste jaren tonen dit duidelijk aan. 
Steeds meer onderlijnt men de betelcenis 
van het nationale bij de opftouw van een 
toekomstig ééngemaakt Europa. Een ty
pisch voorbeeld van dit laatste is het 
v,erk van de Fransman Guy Ileraud ; 
« L'Europe des ethnies » (1). 

Reeds in de inleiding trekt de auteur 
van ditjboek van leer tegen het jacobijns 
unitarisme : « A la limite aucune solu
tion satisfaisante n'apparait au sein du 
milieu internationale classique. Seule la 

- société federale procure les conditions 
de liberation et d'épanouissement com-
plets de tous les groupes ethniques, gran-

des OU petits, compacts ou disperses » 
(blz. 18-19). Wanneer hij het heeft over 
de rol van de taal als natievormend ele
ment, zegt hij : « La langue est la plus 
importante des composantes (...) de 
l'ethnie. Si elle ne constituait qu'un sim
ple moyen d'expression, sa signification 
s'en trouverait limitée ; mais ia langue 
véhicule une culture, reflète une sensi-
bilité, s'affirme comme Ie sanctuaire des 
valeurs ethniques (blz- 44). En enige 
bladzijden verder besluit hij in dit ver
band : « Succédant a la religion, jadis 
principe distinctif fondamental, puls a 
rallégance au prince, la langue apparait 
aujourd'hui de plus en plus comme Ie 
signe marquant et l'expression même de 
la conscience ethnique. L'unification 
européenne lui permettra de prendre Ie 
pas sur son dernier adversaire : l'Etat 
historique » (blz. 55). 

Indien wij in dit artikel het werk van 
Heraud grondig wensten te bespreken, 
dan volstond het niet, alleen maar stil te 
staan bij de uitspraken waarmee wij het 
eens kunnen zijn. Ook de meningen, die 
o.i. niet door de beugel kunnen, zouden 
in dit geval het voorwerp van bespreking 
moeten uitmaken (Dergelijke meningen 
komen inderdaad in « L'Europe des eth
nies » voor, vooral daar waar de auteur 
het heeft over Vlamingen en Walen). Het 
is hier echter niet onze bedoeling een 
vakwetenschappelijke recensie op te stel
len. Alléén wilden wij ter ondersteuning 
van onze eigen nationale strijd een bui
tenlandse stem laten horen. Een derge
lijke stem zal immers voor velen meer 
overtuigend klinken, temeer daar zij af
komstig is uit het vaderland van hot 
unitaristisch staatsnationalisme. 

Dat wij ons hierin niet vergissen, blijkt 
bijvoorbeeld uit een op de frontpagina 

verschenen artikel in het blad van de 
« Bond der Grote en Jonge Gezinnen >. 
(8 October 1965). In dit artikel, dat aan 
het werk van Heraud is gewijd, leren 
wij : « Sedert de laatste oorlog wensen 
nog slechts weinige mensen iets met 
« nationalisme » te maken te hebben. 
Tegenover deze houding baat het weinig 
te wijzen op het verschil tussen staats
nationalisme en volksnationalisme (.. .). 
Staten zijn produkten van machtsvor
ming en vallen zelden helemaal samen 
met de grenzen van volksgemeenschap
pen. Zij roepen zich zelf tot hoogste doel 
uit en dwingen de andere uiteraard klei
nere groepen (de zgn. minderheden) tot 
medewerking, soms tot ontbinding (. . .) . 
Paradoxaal is, dat de rampen teweegge
bracht door het zgn. nationalisme van 
de staten (...) op de rug worden gescho
ven van het (volks) nationalisme der 
minderheidsgroepen (...). Wat zet ons 
nu aan, hierover een boom op te zetten ? 
Niet alleen de lezing van een boek dat 
méér waard is dan een kleine bespre
king : de bekommernis om de toekomst 
van de generatie die ons opvolgt. Zij zal 
te maken krijgen met de gevolgen van 
toestanden die wij nu scheef of recht 
trekken. En wat het voor het gewone 
gezinsleven betekent, wanneer men tot 
een onbeschermde volksgroep behoort, 
dat zouden wij ons toch moeten kunnen 
indenken : bijkomende inspanningen om 
vreemde talen te leren (...), snellere en 
grotere kloof tussen de generaties (. . .), 
beperking van promotiekansen (...), be
stendig gevoel van onzekerheid of min
derwaardigheid, broodroof en erger >-

Dr. E. Raskin. 

(1) Réalités du présent, N° 3, Paris, 
Presses d'Europe, 1963. 
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Het is een ijdele illuzie de krizis, waarin zich de E.E.G. sinds einde juni bevindt, 
te willen beschouwen als een tegenstelling op het technische E.E.G.-vlak tussen 
Frankrijk en de overige Vijf. Vier maand en half geleden gebruikten de Fransen 
een «technisch » voorwendsel om de krizis uit te lokken : de vraag over het 
tijdsbestek waarin de overgangsregeling voor de gemeenschappelijke landbouw-
financiering zou duren. In werkelijkheid ging het om iets heel anders : de Kom
missie Hallstein had het aangedurfd, inzake de landbouwfinanciering zelfstandig 
voorstellen te formuleren. Frankrijk oordeelde dat de Kommissie zich door deze 

V E N S T E R OP HET B U I T E N L A N D 
handelwijze — en overigens door de inzichten en gedragingen van de heer 
Hallstein zelf — een supranationale macht en bevoegdheid toeëigende die voor
behouden dienden te blijven aan de staten-leden zelf. En daarboven is het er de 
Gaulle kennelijk om te doen, het stelsel van gekwalificeerde meerderheidsbe
slissingen — zoals het luidens het Verdrag van Rome vanaf begin volgend jaar 
in voege komt — te doen herzien en te vervangen door een stelsel waarbij het 
veto van een der staten-leden (lees Frankrijk) tot uiting kan komen. 

EUROPA IN DE MOTTEKAST ? 
De vraag dringt zich daarenboven 

op, of daarmee het Franse verlang
lijstje is afgesloten en of de krizis 
niet een nog veel ernstiger onder
grond heeft. Frankrijks vijf E.E.G.-
partners schijnen niet die mening 
toegedaan te zijn of althans laten ze 
zulks niet blijken. 

De-Vijf, die zich einde oktober op 
de Europese ministerkonferentie 
troffen, hebben Franlorijk tot een 
fundamenteel gesprek uitgenodigd; 
de optimisten verwachten dat 
Frankrijk vlug aan deze uitnodiging 
gevolg zal geven en de pessimisten 
wenden voor, dat zij een oplossing 
verwachten na de Franse prezidents-
verkiezingen. In de E.E.G.-kringen 
der Vijf slaan de pessimisten figuur 
van optimisten-op-ietwat-langere-ter-
mijn : niemand schijnt er aan te 
twijfelen dat ten laatste in de rela
tief korte periode na de Franse pre-
zidentsverkiezingen het Frans verzet 
zal afgezwakt worden. Voor deze 
pronostiek steunt men zich op een 
hele reeks argumenten; zo bvb. de 
druk die de Franse industrie- en 
landbouwkringen op het Elysée zul
len uitoefenen. 

In deze sfeer van kunstmatig offi
cieel optimisme laboreren de Vijf 
aan hun plannen om de Fransen 
weer lekker te maken op de E.E.G.-
koek. Het is geen fraai schouwspel 
en achter een dun schermpje van ge
wichtige verklaringen wijdt men 
zich in werkelijkheid aan een pot
sierlijke en onderdanige narrendans 
rond de troon van Charles de Gaulle. 
Het — overigens reeds achterhaalde 
— plan Spaak is het overtuigendste 
voorbeeld van de radeloze onder
danigheid die schuil gaat achter ron
kende volzinnen. 

Het valt nochtans ernstis? te be
twijfelen, of deze dans naar het pij
pen van Parijs het beoogde rezultaat 
zal opleveren. De GauUe staat er op, 
dat het E.E.G.-gesprek slechts her
nomen wordt in de kontekst van 
zijn hele Europese en internationale 
politiek. Aan dit verlangen wensen 
de Vijf vooralsnog geen gevolg te 
geven; worden zij vroeg of laat 
daartoe gedwongen, dan zal o.i. on
herroepelijk blijken dat op het Eu
ropese politieke schaakbord de stuk
ken thans helemaal ander staan dan 
ten tijde van de groei der Europese 
eenheidsgedachte zoals die tot uit
drukking kwam in de E.E.G. 

Dan zal bijvoorbeeld met name 
het grondig verschil in de opvattin
gen van de twee belangrijkste E.E.G.-
partners — Frankrijk en Duitsland — 
duidelijk worden. 

In de jaren na 1958, toen de Gaulle 
terug aan de macht gekomen was, 
werd de as Parijs-Bonn schering en 
inslag van de Europese politiek. 

De Gaulle's Europa-koncept was 
klaar en eenvoudig : een Europa on

der Franse leiding, met een verhoog
de onafhankelijkheid t.o.v. de Vere
nigde Staten. O m dit koncept te ver
wezenlijken, liep zijn weg over 
Bonn : daar huisden de sterkste en 
belangrijkste Europese bondgenoten 
van Washington; die moesten ge
wonnen worden. De Gaulle's opvat
tingen vonden gehoor bij Konrad 
Adenauer en hij slaagde er trouwens 
voortreffelijk in, de Westduitser te 
manoeuvreren door hem zeer ge
schikt het spookbeeld van een Rus-
sisch-Amerikaans akkoord ten koste 
van Duitsland voor ogen te houden. 
In de Gaulle's geschriften is nooit 
veel gebleken van enige simpatie 
voor de « erfvijand » Duitsland; op 
het hoogtepunt van de Duits-Franse 
verbroederingseuforie echter ging 
hij zo ver, dat hij een duistere Duit
se voorvader in zijn stamboom te 
voorschijn toverde. 

Na het heengaan van Adenauer 
bekoelde de liefde alras en spoedig 
bleek, dat men in West-Duitsland 
niet bereid was de band met Was
hington te ruilen voor het gaullis
tisch Europa-koncept. Deze evolutie, 
die reeds een paar jaar geleden in
zette, is zopas nog duidelijk te voor
schijn getreden tijdens de jongste 
Westduitse kabinetsvorming : Er-
hard behield de anti-gaullist Schro
der als minister van buitenlandse 
zaken en de pro-Franse kringen uit 
de Beierse C.S.U. rond Strauss wer
den op een zijspoor verschoven. 

Aan Franse zijde bleek het nog 
duidelijker : Couve de Murville ver
trok naar Moskou en hernam zo
doende de traditionele Franse Euro
pa-politiek — die in 1944 ook door de 
Gaulle was gevoerd — van een Rus-
sisch-Franse alliantie met kennelijk 
anti-Duits opzet. 

De konklusies van deze evolutie 
liggen voor de hand : Duitsland en 
Frankrijk hebben zich van mekaar 
verwijderd en marsjeren ieder in een 
eigen richting. Het vergt weinig 
fantazie om daaruit af te lezen dat 
het met de plannen en vooi-uitzich-
ten omtrent de Europese een%%or-
ding slecht gesteld is. De twee grote 
krachtlijnen van de WesteurOpese 
politiek lopen uit mekaar : West-
Duitsland en de Verenigde Staten 
sluiten dichter aaneen en Frankrijk 
en de Sovjet-Unie verstevigen een 
beleid dat door niemand minder dan 
Adenauer in een helder ogenblik 
een « omsingeling van Duitsland » 
werd genoemd. Welke ook de kon-
sekwenties van deze ontwikkeling op 
langere termijn zijn, voor het ogen
blik valt het niet te betwijfelen dat 
we getuige zijn van een opdeling in 
plaats van een vereniging van Euror-
pa. 

Er bestaan geen aanwijzingen, dat 
aan deze evolutie spoedig een einde 
zal worden gesteld. Niemand maaki 

zich de illuzie dat de aanstaande pre-
zidentsverkiezing in Frankrijk anders 
dan met een overwinning van de 
Gaulle zal aflopen. Zelfs indien deze 
overwinning slechts nipt zou zijn, 
zal de Franse staatsman in zijn bui
tenlandse politiek geen rekening hoe
ven te houden met een binnenland
se oppositie. 

In de E.E.G.-kringen schijnt men 
nochtans daarop te rekenen — of 
wendt men het alleszins voor. Men 
vergeet daarbij volkomen dat de 
Fransen er nu wel langzamerhand 
aan gewoon geraakt zijn, dat de 
Gaulle de buitenlandse politiek als 
zijn eigen domein beschouwt. Deze 
buitenlandse politiek heeft de over
grote meerderheid der Fransen trou
wens diepe bevrediging geschonken: 
de beklemtoning van het eigen Fran
se standpunt door de Gaulle bracht 
Parijs weer op het niveau van een 
wereldcentrum. De Europese ge
dachte is verbonden met belangen, 
belangengroepen en ideeën; zij be
roert echter nauwelijks de grote 
massa der Fransen, die veel gevoeli
ger is voor een politique de gran
deur. En wanneer deze politiek van
daag — na een omweg over Bonn 
— zich weer beweegt langs de tradi
tionele Franse denk- en gevoelslij
nen, zal zij minder dan ooit het voor

werp van e^n noemenswaardige op
positie zijn. 

Of men het gelukkig vindt of niet: 
de Europese gedachte (of liever : 
een welbepaalde Europese gedachte 
zoals ze tot uiting kwam in het 
klein Europa des Zes) wordt momen
teel in de mottenkast geborgen. De 
Gaulle is onmiskenbaar in een van 
zijn doelstellingen geslaagd : geen 
Europese integratie. Even onmis
kenbaar kan hij een andere doelstel
ling niet realiseren : het gaullistisch 
Europa der vaderlanden. 

Moeten we ons daarom asse op het 
hoofd strooien en de klederen scheu
ren? Onze volksnationalistische op
vattingen monden logisch uit in een 
positieve Europese gerichtheid. Het 
Europa dat ons voor ogen zweeft, is 
stellig niet dat van de GauUe. Maar 
het is evenmin dat van de techno-
kraten; het is allerminst het Europa 
van hen die gezegd hebben « dat zij 
het met het unitaire België nog een 
dozijn jaren moeten volhouden en 
dat dan de problemen eens en voor 
goed opgelost zijn in de supranatio
nale integratie ». 

Ons dunkt, dat wij op het prak
tisch vlak — en politiek is een bij 
uitstek praktische aangelearenheid —• 
niet al te kwaad moeten zijn om het 
uitstel dat ons gegund wordt. Want 
onze eerste en belangrijkste inbreng 
in een Europese gemeenschap moet 
toch zijn die van een mondig Vlaams 
volk, uitgerust met en beschermd 
door een eigen politiek statuut. Die 
voorafgaandeliike kwestie willen we 
eerst oplossen! 

T. van Overstraeteib 

y r 
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Het gelaat van een stad ziet men best vanuit een vlakte of vanover het water. 
Temse heeft ongetwijfeld een der schoonste waterfronten in gans Vlaanderen. 
Het kantwerk van torens en huizekens, het langgerokken lijf van de hoge kranen 
op de scheepswerf die er vlakbij ligt, de donkere romp van een supertanker 
die in aanbouw is, de vlugge wiekslag van een meeuw, de nevelslierten boven de 
Schelde, die in deze herfsttijd lijken op vlokken verstolde asem : dat is het ge
laat door Temse aan de bezoeker getoond. 

Temse, een rare naam, vooral voor 
een stad aan de stroom, waar vele 
namen betrekking hebben op het wa
ter. Eigenlijk klinkt hij een beetje 
Engels en sommigen zijn dan ook van 
mening geweest dat hij iets moest te 
maken hebben met « Theems •» zoals 
de Engelse stroom heet. Taalkundi
gen geven echter een geheel andere 
uitleg en gaan terug tot de Kelten 
om deze naam te verklaren. Temse 
zou afgeleid zijn uit « toam» en 
« ais ». Het eerste betekent woud en 
het tweede wil zoveel zeggen als wa
ter Woud en water dus, en dit lijkt 
Inderdaad aannemelijk vermits er 
aan deze plaats bij de Schelde altijd 
— en ook nu nog — bossen en zelfs 
naaldbossen zijn geweest. 

Dat de Kelten en de Romeinen hier 
gewoond hebben werd duidelijk bewe
zen door de ontdekking van een ur-
neveld en door het opgraven van Ro
meinse munten, medalies en wapens. 
Ook resten van heirwegen en verster
kingen uit die tijd werden ontdekt. 
De oorspronkelijke naam werd gero
maniseerd en luidde eerst «Tempsi-
cas> en later «Temsica». Hij bleef lan
ge tijd gangbaar en een belangrijk 
historisch dokument uit de negende 
eeuw bevestigde dit, namelijk een 
brief waarin Karel de Kdle de gift 
van een landgoed «Temsica» ge
naamd, bevestigt aan de abt van de 
Bt Pietersabdij te Gent. In de loop der 
tijden kreeg de naam van het stadje 
minstens een tiental verschillende 
vormen, om uiteindelijk te komen tot 
de huidige benaming Temse, in het 
plaatselijk dialekt Teemst of Temst 
luidende ! 

Vorige week schreven wij over 
Aalter, waar — evenals te Temse — 
urnen werden gevonden die wezen op 
de Keltische aanwezigheid aldaar. 
Oorspronkelijk dacht men dat de 
Kelten niet verder waren doorgedron
gen dan de Scheldebooi'den, mede 
omdat men slechts tot in de omgeving 
van Temse overblijfselen uit die be
schaving had gevonden. In ieder ge
val waren de te Temse ontdekte 
voorwerpen van Keltische makelij 
schoner en rijker dan deze elders ge
vonden. 

Een eigenaardigheid die men in 
deze streek wel eens meer meemaakt 

is dat de Schelde of de andere water
lopen zich herhaaldelijk verlegd heb
ben. Tijdens de reusachtige storm 
bracht de Schelde zelfs een verwis
seling van provincie tot stand. Het 
dorp Weert dat oorspronkelijk op 
Oost-Vlaams grondgebied lag, be
vond zich — en bevindt zich nog 
steeds — na een orkaan, plotseling in 
de provincie Antwerpen. De Schelde 
had haar oorspronkelijke bedding 
verlaten en was aan de andere kant 
van het dorp een bedding gaan vor-. 
men. Zeer tot ongenoegen trouwens 
van de Weertenaars, die zich ook nu 
nog steeds als Oost-Vlamingen voe
len, het dialekt van «de overkant» 
spreken en tegen een aanhechting bij 
Bornem gekant bleken. Iets gelijks-
aardigs gebeurde ongeveer te Temse: 
het stadje lag oorspronkelijk op de 
samenloop van Durme en Dender. Na 
gewelddadige overstromingen veran
derde de Dender van loop en van 
monding zodat Temse nog slechts aan 
de samenvloeiing van Schelde en Dur
me lag, dit tot in de dertiende eeuw. 
Weer volgden overstromingen en uit
eindelijk kwam het zover dat er van 
enige samenvloeiing van rivieren ter 
plaatse, helemaal geen sprake meer 
was : in 1288 doorbrak de Schelde de 
dijken te Drij-Goten en verenigde 
zich met de Durme te Tielrode. 

De vroegere samenvloeiingen had
den nochtans aan het stadje zijn be
tekenis gegeven. De Romeinen bouw
den er een versterking die later uit
groeide tot de heerlijkheid van Tem
se. 

Het is een feit dat de heilige Amel-
berge, later patrones van deze plaats, 
er in de achtste eeuw een erfelijke 
villa of landgoed bezat, eigenlijk een 
soort boerderij waar ze de laatste 50 
jaar van haar leven doorbracht. Zij 
was als jong meisje gevlucht uit Ma
ter, uit angst voor Karel Martel. Een 
legende vertelt dat zij te Temse over 
de Schelde geraakte op de rug van 'n 
reusachtige vis die ten gepasten t i j 
de uit de wateren opdook. Het was de
zelfde heilige die te Temse de eerste 
kerk deed bouwen in 770. 

De heerlijkheid Temse ontstond 
uiteindelijk uit de hoger-vermelde 
schenking van Karel de Kale. De gra
ven van Vlaanderen — door wie de 

PAREL VAN SGHELDESGHOOI 

EN SCHEEPSBOUWKUNST 
transaktie gebeurde — hebben nog 
wel getracht deze gedeeltelijk onge
daan te maken onder meer door het 
ontnemen van ettelijke goederen, 
maar later schonken zij deze toch 
terug en hechtten ook hun goedkeu
ring aan het uitroepen tot «vrijheid» 
In 951. Daar de kerkelijke wetten aan 
priesters en kloosterlingen verboden 
het zwaard te gebruiken, behield de 
abt van de St Pietersabdij te Gent 
nog slechts het burgerlijk bestuur 
over Temse en liet de rest over aan 
leken die in zijn naam optraden als 
« advocati » of « voogden •». De fami
lie Vilain, een der oudste en edelste 
geslachten van Vlaanderen — die 
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Het kasteel van Temse, een der mooie plekjes in deze aan natuurschoon zo rijke omgeving. Volgens de meest gangbare verkla-
rmg komt het woord Temse uit het Keltisch en betekent het zoiets als « bossen aan het \\ ater », Die vindt men er inderdaad 
ook vandaag nog en zi] vormen een der aantrekkelijkheden van dit mooi stukje Scheldeland, 

trouwens op dit ogenblik nog bestaat 
— verkreeg vanaf 1260 tot 1460 de 
voogdij over het stadje. Daarna was 
het ridder Roeland Lefevre volgens 
de oorkonden « den eersten wereldlij
ken here van de heerschappij, bourg 
ende procie van Temsica, dewelcke 
hij met consent ende dispensatie van 
den paus van Roomen ghekocht heeft 
V£ln den prelaat van St Pieterscloos-
tere neven Ghent» die Temse beheer
de. Hij was de eerste hofmeester en 
ontvanger van keizer Maximiliaan. 
Toen de kerk op het einde van de 
vijftiende eeuw uitbrandde was hij 
het die haar herstelde en de mede In 
de vlammen opgegane huizen van de 
inwoners opnieuw liet optrekken. 
Daar Temse in die tijd nog schat
plichtig was aan Rupelmonde onder 
meer voor de tolrechten op de stroom, 
liet hij de. bevolking van die last ont
trekken en het Is in de rol van wel
doener van Temse dat hij door de be
volking uitermate werd geëerd. Men 
bedacht hem na zijn dood voor de be
wezen diensten met een uitermate 
rijk praalgraf in de kerk. 

Er zijn later nog heren met naam 
geweest die over Temse geregeerd 
hebben. Zo was er Willem van Croy 
die in 1518 in het bezit kwam van de 
heerlijkheid. Hij was een begaafd di
plomaat die het tot gouverneur, ka
pitein en later tot grootbaljuw 
bracht en als peter aanwezig was bij 
de doop van keizer Karel te Gent. Van 
hem is geweten dat hij het Vlaamse 
keizerskind een zilveren helm ten ge
schenke gaf. Later werd hij leermees
ter van Karel de vijfde en toen hij 
in 1521 te Worms stierf, woonde deze 
uit erkentelijkheid de begrafenis per
soonlijk bij. Reeds vroeger had de 
keizer hem zijn dankbaarheid ge
toond en schonk hem te Temse een 
lakenweverij, waarschijnlijk de bazis 
van de latere weefindustrie aldaar. 
Toen hij te Molin Ie Rey in Catalonië 
verbleef tekende hij aldaar een ok-
trooibrief waarin de toestemming 
vermeld stond voor het houden van 
een jaarmarkt en een wekelijkse 
markt te Temse. 

Een andere bekende naam in de 
geschiedenis van de heerschappij 
over Temse was deze van Kristine 
van Egmont, dochter van de te Brus
sel door de Spanjaarden onthoofde 
Nederlandse vijfheidsstrijder Lamo-
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raal van Egmont. Ook Alexander van 
Boumonville die het stadje in 1655 
in handen kreeg verwierf vermaard
heid. Hij bracht het zelfs tot onder
koning van Sicilië ! 

Bezienswaardig te Temse is onge
twijfeld de toren die het stadje do- , 
mineert. Hij werd — na de vergroting 
van de eerste kerk gebouwd in 1721 
door de bekende beeldhouwer Jan 
Nijs, een Temsenaar die ook de 
prachtige preekstoel, twee biechtstoe
len en verschillende andere werken 
in de kerk op zijn aktief plaatste. 
Buiten dit zijn in de bidplaats ook 
nog het vernoemen waard : een zeer 
oude doopvont, een relikwiekast van 
de heilige Amelberga met vier zilve
ren lantaarns en een merkwaardige 
verzameling renaissance-kazuivels. 

Op toeristisch gebied heeft Temse 
heelwat te bieden. Niet ten onrechte 
wordt het de « parel van de Schelde » 
genoemd. De reeds vermelde water
kant aan de Schelde biedt een gama 
van verschillende ontspanningsmo
gelijkheden : vissen, zeilen, roeien en 
waterski. Voor dit laatste is het stad-
Je zeker bekend en jaarlijks kan men 
ter gelegenheid van de grote water-
sportfeestelijkheden — die naast mu
ziekfestivals, zomerkoncerten enz... 
Ingericht worden — genieten van de 
prestaties die op dit gebied geleverd 
worden. 

Ter plaatse is er trouwens een wa-
tersportklub met afdelingen voor 
yachting, motorboten, kano's en wa
terski. Voor de liefhebber van Schel-
deschoon, die het rustig aan wil ne
men, zijn er de tipische cafeetjes en 
eethuisjes in folkloristische vissers
stijl, waar men bovendien kan genie
ten van de lekkere-Scheldehapjes die 
er op de tafel gebracht worden In 
dit verband is Temse vooral bekend 
om zijn paling on ver^clrllende wij
zen bereid. 

De Scheldekaaien en het Schelde-
park, een vijf hektaren groot domein 
met wild natuurschoon dat hs.ndig 
vermengd is met kunstmatige park
aanleg, zijn aantrekkelijk; de heide te 
Temse is het evenzeer. Want hier 
vindt men een scherpe tegenstelling: 
enerzijds het water en anderzijds de 
bossen. Men waant zich in deze bos
sen, die in het noorden van de ge
meente gelegen zijn, als in de Kem
p e n ! 

In het muzeum van Temse en de 
Schelde kan men zich een idee vor
men van het vroegere leven in het 
stadje en in de streek rondom; men 
vindt er ook tal van belangwekkende 
folkloristische voorwerpen. 

Een andere bezienswaardigheid te 
Temse is ongetwijfeld de brug die tot 
de grootste van ons land wordt gere
kend en die de eerste brugoverspan-
nmg op de Schelde stroomopwaarts 
is. De eerste brug werd gebouwd door 
de maatschappij « Mechelen-Terneu-
zen» die de spoorweglijn uitbaatte. In 
1868 verkreeg zij de toelating om een 
spoorbrug over de Schelde te bouwen. 
Het werd voor die tijd een werkelijk 
kunstwerk de grootste in België met 
een lengte van ongeveer 343 meter en 
een breedte van nagenoeg acht meter. 
Deze brug verdween ingevolge de oor
logsomstandigheden toen het Bel
gisch legei haar in mei 1940 opblies. 
De nieuwe brug heeft een lengte van 
365 meter en een breedte van meer 
dan 25 meter. Zij dient trouwens zo
wel voor baan- als voor spoorverkeer. 
De vaargeul die oorspronkelijk dertig 
meter breed was diende enkele jaren 
geleden vergroot, omdat hij te klein 
was voor de schepen die door de 
scheepswerf te Temse werden ge
bouwd en omdat aldus een levensbe
langrijke belemmering in de weg 
stond voor de ontnlooiing van dit be
drijf 

Want naast de teKsueliabrieken 
(waarbij weverijen en spinnerijen) 
een noutfineerbedrijf, een pottenbak
kerij, konstruktiewerkhuizen, de t i 
pische mandenmakerijen,de klomper^-
makerijen enz... gaat Temse vooral 
prat op de scheepsbouwwerf Boei 

Smds het begin van üe negentien
de eeuw werd het leven te Temse door 
de oprichting van dit bedrijf helemaal 
gewijzigd. Van een oorspronkelijke 
landbouw en klemnijverheidsgemeen-
te waar de mandemakenj door kon-
kurentie stilaan tot stilstand kwam, 
waar men ook nog vissers kon vinden 
die hun kost vei dienden met de 
vangst van de tneivis, de berbier en 
de paling, waar ook nog veel boeren 
werden gevonden, groeide zii uit tot 
een plaats die fier is op een der 
grootste scheepsbouwkundige nijver
heden m ons land 

De scheepsbouwwerven Boel werden 
opgericht in 1829 en beschikken thans 

over hellingen van 130 tot 260 meter, 
waaronder een helling voor dwars-
scheepse tewaterlatingen en uitgerust 
met rijdende kranen van 40 ton hef-
vermogen. De werf kan eenheden 
bouwen tot meer dan 7P.000 ton. Bij 
het begin van de eeuwwisseling werd 
de werf reeds tot de bijzonderste bou
wers van rivierschepen in Europa ge
rekend. De voornaamste aktiviteiten 
van de firma bestaan thans uit de 
bouw van zeeschepen van alle types: 
tankschepen, bulckcarriers, ertssche-
pen, car-ferries, vrachtschepen, koel-
schepen, kustvaarders enz... 

Daarnaast wordt ook de bouw van 
rivierschepen en de herstelling ervan 
naarstig: verder beoefend. Ook sluis
deuren en andere konstrukties wor
den hier vervaardigd. Het bedrijf stelt 
duizenden arbeiders tewerk en vormt 
in dit gewest van oorspronkelijke 
werkloosheid en pendelarbeid in elk 
geval een faktor van standvastige en 
goede werkgelegenheid. Het is boven
dien een bewijs van de durf kracht en 
de onderlegdheid van Vlaamse men
sen ^ie de gelegenheid krijgen h u a 
kunnen te tonen. 

Staf Oe Lie. 

ÉHIÉ •n 



^0 DE VOIKSUNK 

Onder de titel « Zelfstandige Vlaamse C.V.P. kan het 
tij nog doen keren » bracht « De Standaard » van 30 
oktober 1965 een persgesprek van Manu Ruys met 
oud-minister G. Vanden Daele, thans schepen van 
Gent. 
Met het oog op het vele dat op het partijpolitieke 
front in de eerstkomende maanden te gebeuren 
staat, kan een beetje kommentaar over hetgene bij 
dat gesprek te berde kwam, geen kwaad. 

IN DE RAND VAN EEN PERSGESPREK: 

VLAAMSE C.V.P.. WAARHEEN? 

We Ijebben onze waardering voor 
de feilloze viaamsgezindheid van dhr 
Vanden Daele nooit onder stoelen of 
banken gestoken. Hij is wellicht de 
enige in zijn partij die het zó oprecht 
meent, zó ronduit zegt wat hij meent, 
de man die men geen rad voor de 
ogen draait. Men zal er hem niet toe 
brengen appels voor citroenen te ver
kopen, of te doen verkopen. Hij kent 
zijn pappenheimers zeer goed, en hij 
laat niet na het hun bij stond en wijle 
vlakaf te zeggen. Maar men laat hem 
zeggen, geeft hem van de rebel en 
verstaat uitstekend de kunst hem op 
een zijspoor te rangeren. 

Dhr Vanden Daele en ik zijn sena
tor van het arrondissement Gent-
Eeklo, we wonen op dezelfde parochie, 
verheugen ons in de vriendschap van 
dezelfde pastoor en worden bij onze 
politieke vrienden — hij bij de zijne 
en ik bij de mijne — voor koppige, 
rechtlijnige Gentenaars versleten en 
als dusdanig behandeld. 

Dhr Vanden Daele begint met te 
zeggen dat hij volstrekt onwetend is • 
van wat het nationaal komitee in zijn 
mars heeft met de voorgenomen her
vorming van de partijstrukturen der 
C.V.P. Werd de oud-minister, opzette
lijk of niet. buiten de braintrust en de 
gaarkeuken van zijn partij gehouden 
om ten alle prijze te verhinderen 
dat zijn graatzuiver flamingantisme 
een spoor zou kunnen nalaten op het
geen bekokstoofd wordt ? 

En om hem, bij voorbaat, te izole-
ren op het C.V.P.-partijkongres van 
aanstaande december, dat over die 
hervorming moet h&,ndelen en beslis
sen ? De vraag mag gesteld worden, 
hoewel ze de Volksunie-mensen min
der ter harte gaat dan de partijge
trouwen van dhr Vanden Daele. 

De Gentse schepen is een voorstan
der van een radikale vernieuwing 
van de C.V.P. Zo'n vernieuwing alleen 
kan iets ten goede verrichten, en 
vooral de nederlaag van mei 1965 
doen vergeten en de verloren schapen 
naar de éne stal doen terugkeren. Die 
vernieuwing was vóór de verkiezing 
al beloofd en in uitzicht gesteld. Maar 
de heer Vanden Daele betreurt dat 
men geen woord heeft gehouden. 

Vlag in de roos geschoten! Best dat 
een C.V.P.-er het zegt; een Volksunie-
man zou daarmee geen doel treffen en 
Vanden Boeynants zou hem voor ex
tremist uitkrijten. 

Maar het gaat voort. De heer Van
den Daele is ermee bekommerd dat de 
huidige unitaire partij aan de CVP-

PROF. EUÜT 

OVER 

G. VANDEN DAELE 

Vlamingen geen voldoening schenkt. 
Te begrijpen ! Ons bekommert het 
niet, maar verheugt het. We hebben 
er, met onze Gentse rechtlijnigheid, 
het passende besluit uit getrokken. 

Het moet tot de uitbouw van een 
volkomen zelfstandige Vlaamse CVP 
komen, volgens dhr Vanden Daele. Ik 
zal graag toegeven dat daar wat mu
ziek voor Vlaanderen in zit . Maar is 
het niet te laat de put gevuld, wan
neer het kalf verdronken is ? Vóór 
tien jaar moest men er aan begonnen 
zijn. Nu zijn het vijgen na Pasen, dhr 
Vanden Daele ten spijt. 

De oud-minister is een te intelli
gent man om niet te weten waar en 
hoe het C.V.P.-paard gebonden staat. 
Hij meent dat de unitaire struktuur 
van zijn partij een belemmering is 
geweest om de gelijkberechtigdheid 
van de Vlamingen in België te ver
wezenlijken. Alle toegevingen om aan 
die toestand een eind te maken, heb
ben schipbreuk geleden, omdat de 
Walen in zijn partij geremd hebben. 
Er werden kompromissen uitgedacht. 
Maar ze werden niet opgevolgd. Er 

kwamen nieuwe kompromissen en 'n 
halfslachtige wet. Die gesaboteerd 
werd. Spel van dupes, waarbij de Vla
mingen altijd de bedrogenen waren ! 

De eenvoudige C.V.P.-er, die zulks 
te lezen krijgt, zal bij zichzelf den
ken : Volksuniepraat, het ruikt naar 
federalisme ! 

Over de diepere oorzaken van het 
Waalse en franskiljonse rem-mekanis-
me in het Belgisch raderwerk weet de 
heer Vanden Daele, beter dan wie ook, 
waar die liggen. Luister maar. Op 
Buitenlandse Zaken : hoe de besten
dige tegenwerking van de hogere ad
ministratie te breken? In het leger : 
waar is..,de planning voor een offi— 
ciersbenoeming ? Voor de bestuurlij
ke taalwetgeving : waar blijven, na 2 
jaar, de belangrijkste uitvoeringsbe
sluiten ? En wat te verhopen van het 
s ta tuut voor Brussel ? Wat met de 
decentralizatie ? Wat met de grond
wetsherziening ? Wat met de kommis
sie Vranckx ? Het wetenschapsbeleid, 
de kulturele autonomie, de oprichting 
van twee volkomen gelijkwaardige 
ministeries van nationale opvoeding, 
de benoemingen op Justitie, de ach
terstand in P.T.T., enz ? De heer Van
den Daele is beter ingelicht dan wie 
ook. Maar zijn partij veinst te slapen, 
is stombeduusd door de eenheidsmyte. 

De huidige situatie in de C.V.P. 
wordt door de heer Vanden Daele als 
volgt gekenmerkt (ik gebruik zijn 
eigen woorden, lezer !) : « Wat nu be
staat, is slechts een schijn van auto
nomie. De Vlaamse C.V.P.-groepen 
van Kamer en Senaat mogen wel af
zonderlijk vergaderen, maar het uni
taire nationaal komitee mag ze, bij 
de geringste beklemtoning van een 
eigen standpunt, op de vingers tikken 
en eraan herinneren dat zij geen be
slissingen mogen treffen. Statutair 

niet erkend en door de nationale lei
ding slechts met tegenzin geduld, kan 
er onmogelijk stuwkracht en volge
houden aktie van uitgaan ». 

Daarmee tas t de Gentse C.V.P.-se-
nator naar de kern van het probleem. 
Zal hij het halen met zijn hervor
mingsplannen of zal de eenheidsma-
niak nummer één. Vanden Boey
nants , de meerderheid van de C.V.P.-
ers op zijn hand krijgen ? En wat zal 
dhr Vanden Daele doen, zo deze 
laatste het haalt ? Voortwrokken in 
steriele eenzaamheid en als een wurm 
door zijn eigen partij behandeld wor
den ? 

De oud-minister is geen utopist, hij 
weet wat hij wil en heeft een duide
lijk plan. Een Vlaamse C.V.P. moet 
alles bedisselen, b.v. met de kabinets-
formateur, en bij alle belangrijke po
litieke beslissingen zou zij het ver
trouwen van haar eigen groep moe
ten krijgen. Als dat geen formele stap 
naar federalisme (in de partij) is, 
snap ik er niets van. Dat kunt u toch 
niet loochenen, geachte kollega uit 
de Senaat i 

En het gaat voort. Hoe samenge
werkt met de ideologisch verwante 
Waalse C.V.P. ? Die vraag van Manu 
Ruys vind ik onbetaalbaar : ideolo
gisch verwant'. Dus niet politiek ver
want De ideologie schijnt alleen te 
slaan op het kristelijk motief. 

Eigen bevoegdheden, zegt de Gentse 
C.V.P.-senator, eigen bijdragen, eigen 
administratie en bestuursorganen, 
eigen voorzitter. Als dat nu geen fe
deralisme in de echte zin van het 
woord is, val ik omver van de huiche
larij die men met woorden opsmukt. 
Of is het alleen maar de vrees voor 
het woord federalisme, die het doet ? 

(ver\olg blz. 12) 

De tijd dat de heer Vanden Daele minister was, is onherroepelijk voorbij. Men is ofwel flamingant ofwel minister. De 
twee bijeen gaat niet. 
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ZUID - AFRIKA: 

EEN OF 
Het toeval wilde, dat wij de verklaringen van de Bantoeleider Nelson Mandela, 
die veroordeeld werd wegens sabotagedaden, gelezen hadden toen wij dit boekje 
« Apartheid » van J.E. Holloway in vertaling van Karel Dillen in handen kregen. 
Het verschil in toon alleen al is opvallend. Nu is het wel begrijpelijk dat de rebel 
een andere taal 'gebruikt dan de regeerder. Een dergelijke verdraaiing van de 
historische waarheid en van de aktuele situatie, van de welbekende oogmerken 
en de niet minder bekende daden van Mandela's «Spaerhead » echter, lijken ons 
allerminst geschikt om vertrouwen in te boezemen. De verklaring van geweld
loosheid van Loethoeli, en Mandela's verklaringen van een niet tegen personen 
gerichte sabotage dienen in hetzelfde perspektief gezien te worden als de waar
borgen der Afrikaanse leiders aan een — vaak generaties lang inheemse — blanke 
bevolking. Wat er van deze beloften geworden is, weten wij. 
Miskenning van de werkelijke toestand, verkeerde voorstellingen, verdraaiing der 
feiten : dit alles getuigt van zwakte van het standpunt waai voor men ze als ar
gument gebruikt. 

Wat bij een boekje als « Apartheid > 
opvalt, is de nuchterheid, de reali
teitszin tegenover het helklinkende 
pathos van vele van de werkelijkheid 
vervreemde moralisten-in-één-rich
ting. Het eigenaardige is wel, dat het 
de gehoonde romantici van ' t nat io-
naUsme zijn, de voor ouderwets en 
reaktionnair gescholdenen, die de 
problematiek van deze tijd het meest 
realistisch, het meest nuchter en open 
benaderen — terwijl de zogezegde 
t modernen > met de oogkleppen van 
wereldvreemde theorieën, met Rous-
seau-iaanse ideeën rondlopen, die als 
een schabloon op elke situatie worden 
gelegd. Hun theorie is als het bed 
van Prokoestes : als de werkelijkheid 
er niet in past, als de natuur zich 
niet naar de lengte van hun theorie
bed schikt, dan maar de natuur en de 
werkelijkheid geweld aangedaan ! 

Een jaar geleden schreven wij In 
dit blad in een recensie over het boek 
«Meer begrip voor Zuid-Afrika », dat 
men het probleem vanuit twee stand
punten kan benaderen. Ofwel gaat 
men uit van een algemeen beginsel, 
een strak en onbuigzaam axioma, en 
past dit op alle situaties altijd en 
overal toe. Ofwel erkent men, dat de 
dingen hun eigen wetmatigheid heb
ben, dat de natuur haar eigen wetten 
heeft en dat zij zich niet in theoreti
sche schema's laat dwingen. En men 
erkent deze pluraliteit ook bij het be
oordelen der toestanden en bij het 
streven naar oplossingen. 

In het eerste geval wordt er uitge
gaan van een abstrakt mensdom en 
van even abstrakte individuen, wier 
essentiële gelijkheid axiomatisch 
wordt geproklameerd. In het tweede 
geval erkent men de konkrete groe
pen en situaties en de levende mens 
in zijn natuurlijke gemeenschappen 
en met zijn natuurlijke bindingen. 
Het verheugt ons vast te stellen dat 
in de inleiding tot dit boekje prof. dr. 
Max Lamberty eveneens deze twee 
standpunten aanduidt en dat hij de 
oorzaak van heel de herrie rond Zuid-
Afrika ziet in een miskenning der 
pluraliteit en der verscheidenheid. 

In deze inleiding wordt eveneens de 
nadruk gelegd op het feit dat de ak-
tie der niet-blanken gebruik maakt 
van de verdeeldheid, verblindheid en 
passiviteit der blanken en dat blanke 
naties en regeringen, die zelf met het 
probleem niet te worstelen hebben, 
een hooggeciviliseerde maatschappij 
van bijna vier miljoen blanken willen 
overleveren op genade of ongenade 
aan een handvol geëvolueerde Ban-
toes die een moderne industriestaat 
zouden moeten regeren, terwijl de 
meesten niet eens in staat zijn een in
dustrie-gemeente van bij ons te be
sturen. Het zo hardnekkig vastgehou
den principe van « one man, one vo
te » werd in de meeste Afrikaanse 
staten slechts éénmaal toegepast en 

dan door de overwinnende partij 
overbpord geworpen. De verliezers 
mogen dan in de meeste gevallen al 
blij zijn het er levend vanaf te bren
gen of niet in de gevangenis te be
landen ! 

Toch zijn het deze Afrikaanse sta
ten, geregeerd door een minderheid 
van amper 1 tot 2 t.h. évolués, toch 
zijn 't de kommunistische staten, ge
regeerd door een partij die amper 
5 t.h. der bevolking omvat die Zuid-
Af rika, waar dan toch 20 t.h. der be
volking vrijelijk aan de regering ka* 
deelnemen — de les spellen. 

De auteur van het boekje « Apart
heid», J.E. Holloway, was gedurende 
dertien jaar sekretaris van Financiën 
en hoofd van de Schatkist. Daarna 
was hij gezant te Washington en 
Hoge Commisaris in Londen. Deze 

engelssprekende Zuid-Afrikaan heeft 
in « Apartheid : a Challenge ? » een 
zeer reëel en verantwoord beeld ge
geven van de werkelijke problemen 
van Zuid-Afrika, die heel wat uitge
breider en komplekser zijn dan de 
verdedigers van een Prokoestes-poli-
tiek willen geloven. Het geschetste 
beeld en de argumentatie hier herha
len ware onbegonnen werk : wij heb
ben ons derhalve tot een soort intro
ductie willen beperken. Wel wensen 
wij de auteur te citeren, wanneer hij 
in een « voorafgaandelijke waarschu
wing » zegt : « Wie zijn mening reeds 
gevormd heeft tegen de apartheid, 
moet niet verder lezen. Want als hij 
Intellektueel eerlijk is zal hij hierin 
niets vinden dat zijn gewetensrust 
zal bevorderen, doch veel om hem in 
deze rust te storen...». 

Hiermee wijst hij tevens naar een 
der hoofdredenen van heel de herrie 
rond Zuid-Afrika. Want, indien er 
misleiden en eerlijk-menenden zijn 
bij de theoretici van de gelijkschake
ling, de Bantoe-overheersmg en de 
uitschakeling van het blanke element 
(want daar komt een « one man, one 
vote»-toepassing in de huidige om
standigheden op neer) dan is het 
evenzeer waar dat de tendentieuze 
berichtgeving en interpretatie van 
die zijde duidelijk aantoont, dat in-
tellektuele eerUjkheid er vaak heel 
ver te zoeken is. Dit gemis aan in-
tellektuele eerlijkheid en deze par t i j 
digheid zijn eveneens verklaarbaar : 
van diegenen die de onmiddellijke 
profiteurs zouden zijn van een blan
ke ineenstorting in Zuid-Afrika valt 

er op dat gebied niet veel te verwach
ten. De bekende Zwitserse prof. 
Wilhelm Rópke schreef in de jt Frank
furter Allgemeine Zeitung » hierover 
o.m. (het was nog vóór de huidige 
troebelen in Indonesië) : 

«Indien het de kommunistische, 
niet-westerse meerderheid gelukt 
Z u i d - A f r i k a in een soort 
Indonesië te veranderen, dan zou 
dat een wereldpolitieke en we-
reld-ekonomische verschuiving bete
kenen, die slechts vergelijkbaar zon 
zijn met het verlies van Latijns-
Amerika dan het kommunisme... t.. 

Het zijn de kommunisten in Afri
ka en elders, die dat zeer goed weten. 
Alleen het Westen schijnt dit niet te 
beseffen, schijnt de kommunistische 
taktiek in Afrika niet te doorzien en 
holt zijn nuttige idioten achterna In 
een wedren naar de afgrond. 

Een boekje als « Apartheid » moge 
vele twijfelaars en onverschilligen 
doen nadenken. Het bevat een ma.ssa 
feiten- en argumentatiemateriaal, 
dat onontbeerlijk is voor iedereen die 
een eerlijk inzicht wil krjgen in de 
komplekse Zuid-Afnkaanse situatie. 
Het bevat zakelijke en nuchtere ar-
gumenten.^ die iedereen gebruiken 
kan telkens het probleem Zuid-Afrika 
opgeworpen wordt. In een tiental kor
te hoofdstukken worden de verwijten 
tegen Zuid-Afrika opgesomd, de wer
kelijke toestand geschetst en de 
apartheid en haar toepassing nage
gaan als realistische politieke for
mule, niet als een ideologisch dogma, 
om tot ordening on rangschikking te 
komen in een multi-raciale en multi
nationale maatschappij, waarin de 
extreme groepen een beschavingsver-
schil van duizenden jaren aanwijzen. 

J.D. 

J.E. HOLLOWAY 
« Apartheid : een uitdaging - een op
lossing ? ». 95 blz. - 50 fr. 
Uitg. : F. Meyers-Trefois, Melle 
Vertaling : Karel Dillen 
Inleiding door prof. dr. M. Lamberty. 

EEN WENS VAN E. HULLEBROECK 

EERSTE WEEK VAN HET VLAAMSE LIED 
Zoals men wellicht weet was het een der laatste hartewensen van Emiel Hulle-
broeck dat ieder jaar 'n week van het Vlaamse lied zou ingericht worden. Deze 
wens, kort voor het overlijden van de grote toondichter geuit, gaat in vervulling. 
De Vlaamse Volkskunstbeweging zal haar — in samenwerking met Roeland-uit
gaven — inrichten tidjens de zeven dagen van 20 tot 27 februari 1965, de week 
waarin E. Hullebroeck en A. Preudhomme verjaren. 

Het doel van dit opzet is de aan
dacht van het groot publiek te ves
tigen op het leven en het werk van 

onze Vlaamse toonkunstenaars. Over 
gans Vlaanderen zullen, ter gelegen
heid van voornoemde week, talrijke 

manifestaties zoals concerten, voor
drachten, zangavonden, tentoonstel
lingen, herdenkingen, koorwcdstnjden 
enz... plaats vinden. Aanplakbrieven, 
folders, brosjures, radio- en T.V.-uit-
zendingen zullen de aandacht van 
volk en jeugd voor deze initiatieven 
gaande houden. Nieuwe grammofoon
platen met werk van Vlaamse m.ees-
ters worden tijdens deze week op de 
markt gebracht. 

De uitgeverij Roeland nam het ini
tiatief tot de verspreiding van een 
map met de getekende koppen van 
zestien Vlaamse toondichters (post
kaartformaat). Stef Stiphout zorgde 
voor een flink geslaagde uitvoering. 
Op de keerzijde werd een typisch 
handschrift van de toondichter aan
gebracht evenals enkele korte nota's 
over zijn leven. De map bevat verder 
nog een folder met een overzicht van 
de werken der toondichters. 

De inrichters nodigen de Vlaamse 
schooljeugd tevens uit een speciale 
zangstonde met kommentaar door le
raar of student te wijden aan de 
Vlaamse toondichters. Het beluiste
ren van grammofoonplaten wordt 
eveneens aanbevolen. Gegevens in 
verband met dokumenlatie en praten 
kunnen door de Roeland-uitgaven be
zorgd worden. 

De map met zestien tekeningen en 
folder wordt geleverd tegen 25 frank 
per eksemplaar. Bij een minimum 
afname van tien eksemplaren wordt 
twintig t.h. korting verleend. Het 
adres van de Roeland-uitgaven luidt: 
William Woodstraat 12 te Borgerhout. 
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DE BEZETTING 
VAN DE 
IJZERTOREN 

Over de bezetting van de IJzerbe-
öevaartweide stelde senator Jorissen 
op 2 oktober ïl. aan minister Moyer-
Boen de volgende vraag : 

«Sommige legerofficieren hebben 
be t wansmakelijk idee gehad de 
jtTzerbedevaartweide stormerderhand 
• e veroveren, waarbij de deur van de 
jfesloten IJzertoren ingebeukt werd 
en soldaten, op bevel, zich genesteld 
hebben in de krypte. 

«lede. een in Vlaanderen kent de 
«chandal ?e toestanden in het Bel
gisch leger gedurende de eerste we-
fcldoorlog, waar kasteofficieren de 
Snastmse soldaten bevelen gaven in 
• e n vreemde, door hen niet begrepen 
>taal, en waar diezelfde legerleiding 

t
ij het geringste verzet hiertegen 
laar stond met de meest onredelij-

jke, de meest kwetsende en de zwaarste 
•traffen. Nochtans was die opstan
digheid van de Vlaamse soldaten nor
maal en zelfs al te gematigd. De eni
ge schuldigen waren de hogere leger-
kaste en de Belgische machthebbers. 

« Men kent algemeen de grafschen
nis in 1925 door dezelfde hogere le
gerleiding, die toen de heldenhulde-
«erkjes van dé Vlaamse frontsoldaten 
op tal van plaatsen liet stuk slaan 
omdat ze materiaal bleek nodig te 
hebben voor wegenaanleg. 

«De schuldigen van de dinamite-
ring van de IJzertoren in 1946 worden 
eveneens door Vlaamse kringen al-

. gemeen aangewezen in de anti-
Vlaamse legerkringen. Alleen het Bel-

' gisch gerecht kon de schuldigen niet 
j vinden. 

«Afgezien van het feit dat gelijk 
welke legerleiding de kiesheid dient 
te bezitten, in vredestijd dodenakkers 
ongemoeid te laten, kon deze daad 
van de Belgische legerleiding alleen 
maar als een ergerlijke uitdaging aan 
de Vlaamse openbare mening be
schouwd worden. 

«De minister gelieve me mee te 
delen : 
1. Welke sankties hij getroffen heeft ? 
2. Welke afdoende maatregelen hij 
genomen heeft om dergelijke erger
lijke, uitdagende en wansmakelijke 
tonelen in de toekomst te voorko
men ? >. 

De minister antwoordde thans : 
«Het achtbaar lid beweert dat 

"sommige legerofficieren het wan
smakelijk idee gehad hebben de 
Ijzerbedevaartweide stormerderhand 
te veroveren ". 

< Het zal hem zeker genoegen doen 
te vernemen dat de gebeurten ssen die 
zich voorgedaan hebben dergelijke 
vaart niet hebben genomen. Ze heb
ben noch de omvang noch de bete
kenis die het achtbaar lid eraan geeft. 
Zoals het IJzerbedevaartkomitee zelf 
heeft bekend werd er geen deur in
gebeukt en geen schade aangericht, 
Er was bovendien geen kwade bedoe
ling mee bemoeid. 

«Het achtbaar lid zal de jonge 
mannen die aan bewuste oefening 
deelgenomen hebben niet verant
woordelijk willen stellen voor feiten 
die zich vijftig jaar geleden hebben 
voorgedaan. Er bestaat overigens 
geen verband lussen de gebeurtenis
sen en de door hem gewraakte feiten. 

«Ik betreur het geval. Daden ech
ter zoals het achtbaar lid ze gekwa
lificeerd heeft werden niet gepleegd 
en hoeven dus niet beteugeld te wor
den. 

« Bepaalde gedragingen gaven aan
leiding tot a a n m a n i n g e n van 
mijnentwege. 

«Maatregelen werden getroffen 
opdat'Voortaan legeroefeningen in de 
nabijheid van plaatsen waar ingeto
genheid moet heersen zouden worden 
vermeden ». 

BEWIJSLAST DER 
PENSIDENEN 

In sociaalvoelende kringen wordt 
betreurd dat de regering de bewijs
last voor arbeiderspensioenen wil la
ten beginnen in 1945. Vele arbeiders 
zaten toen immers nog in Duitsland. 
De R.M.Z. werd voor vele groepen ar
beiders pas later ingevoerd. Thans 
moeten daarbij de arbeiders hun 
loopbaan nog steeds bewijzen van 
1926 af in afwachting van die wet. 
Dit inspireerde senator Jorissen tot 
de volgende vraag op 14 oktober 11. : 

« In de regeringsverklaring werd 
beloofd, dat vanaf 1966 de beroeps
loopbaan wat betreft het arbeiders
pensioen nog slechts vanaf 1945 zal 
moeten bewezen worden. 

« Daar de Regering het inzicht zou 
hebben deze zaak te regelen bij ko
ninklijk besluit, heb ik de eer bij de 
Minister aan te dringen . 

«1 . Om die bewijsvoering te doen 
ingaan vanaf 1946 en zelfs vanaf het 
ogenblik dat de betrokkenen onder
worpen werden aan de maatschappe
lijke zekerheid indien dit gebeurde 
na 1 januari 1946. 

« 2. Om alle loonsaktiviteit in aan
merking te nemen, zowel als bediende 
of mijnwerker dan als arbeider en 
niet te eisen dat de pensioenaanvra

ger ofwel uitsluitend arbeider ofwel 
uitsluitend bediende was. 

«3. Om ambtshalve over te gaan 
tot de herziening van de vroegere 
pensioendossiers. 

«Mag ik de Minister daarbij vra
gen mi] te laten weten of die aange
kondigde versoepeling van de bewijs
last niet onmiddellijk kan worden 
toegepast bij de behandeling van de 
thans nog in loop zijnde dossiers en 
van de aanvragen die nog zullen in
gediend worden vooraleer de nieuwe 
maatregelen van kracht worden. Het 
schijnt me onredelijk de betrokken 
arbeiders of hun weduwe nog te ver
plichten tot langdurige opzoekingen 

naar werkbewijzen, wanneer In 1966 
hierin een merkelijke verbetering zal 
intreden ». 

De Minister van Sociale Voorzorg 
antwoordde als volgt : 

«Ik heb de eer het geacht lid mede 
te delen dat in de regeringsverklaring 
de mogelijkheid wordt voorzien, dat 
vanaf 1966, de beroepsloopbaan wat 
betreft de arbeiders en bedienden nog 
slechts vanaf 1945 zou moeten be
wezen worden. 

« Het geacht lid zal begrijpen dat 
het mij thans niet mogelijk is vooruit 
te lopen op een rechtsnorm die nog 
door mijn diensten wordt uitgewerkt». 

VIMNSE C.V.P. WAARHEEN? 
(vervolg van blz. 10) 

Alleen voor de verdediging van de 
kristelijke waarden in Wallonië zou 
die Vlaamse C.V.P. gevoelig (sic) blij
ven. Politiek gezien is dat zeer ma
ger. Ik, Volksunieman, ben daar ook 
gevoelig voor, en de Volksunie in haar 
geheel evenzeer. Waalse pastoors en 
minseigneurs komen overigens genoeg 
bij ons bedelen en maken er heel wat 
centen los, ter wille van die ideologie. 

Dhr Vanden Daele gelooft in het 
sukses van dubbele parallele struk-
tuur. Ik ook, en ik ben blij hem op de 
weg daarheen te ontmoeten en te 
mogen vergezellen. Maar ik zag het 
parallelisme liefst tot in de s taats-
strukturen doorgetrokken. 

Maar met een Waalse zelfstandige 
C.V.P. is het gevaar voor anti-Vlaam
se reakties in de partij nog groter ! 
Natuurlijk; kan niet veel kwaad ech
ter. Zou het werkelijk zoveel erger 
zijn dan nu ? Want de Waalse C.V.P. 
steunt toch niet de Vlaamse eisen ? 

Dat, mijnheer Vanden Daele, is mij 
naar het har t gespoerkn. Uw vaststel
ling en redenering zijn het neusje 
van de zalm van hetgene uw par t i j 
genoten extremisme noemen. Laten 
we samen een eindweegs gaan, zolang 
wij akkoord blijven. Gij zult niet 
meer gehinderd worden « door schijn-
akkoorden die achteraf niet geëerbie
digd worden » en ik heb een extremist 
te meer aan mijn zijde. 

Hoe de Waalse C.V.P. zal reageren 
op uw voorstellen is u niet bekend. 
Mij wel. Zij zal watertanden van ver
langen, nadenken en ze goedvinden. 
Maar... de Brusselse unitariërs zullen 
steigeren en er alles opzetten om u te 
dwarsbomen en een voetje te lichten. 

Ik heb al dat geharrewar zien aan
komen van vóór tien jaar en meer. U 
ook, ik ben er zeker van. Mijn kon-

klusie, die heb ik al lang getrokken 
en ge kent ze. 

De kwaal zit te diep, luidt uw over
tuiging. Het is de mijne ook. Zelf
standigheid voor de Vlaamse C.V.P. 
is üw geneesmiddel. Het is te probe
ren. Door u ! Mij en mijn partij baar t 
dat geen zorgen. 

Het was lang geleden dat ik in « De 
Standaard» iemand zo'n stelling 
hoorde verkondigen. Het getuigt in 
elke geval van ontzettend meer klaar-
zien dan de praat die er destijds ge
houden werd, ten einde ons Hertogin-
nedal als een Vlaamse verwezenlij
king te doen aanvaarden. 

Zoals u en ik elkaar kennen, geloof 
ik niet dat gij het zeer genuanceerd 
Hertoginnedalproza van de heren 
Moyersoen, Verroken en anderen hebt 
gewaardeerd. Gij zijt er niet ingelo
pen. En ik ben overtuigd : de ver
standige Standaardlezer ook niet. 
Misschien de hoge pieten van de re-
daktie en het beheer. Maar zouden 
die dan werkelijk zo blind en naïef 
zijn ? 

Geachte kollega Vanden Daele, ik 
zqu niet eerlijk zijn als ik beweerde 
dat uw persgesprek met de Stan-
daardredakteur, mij geen groot ge
noegen heeft verschaft. Het is de 
voornaamste reden waarom ik daar
omtrent wat los kommentaar schreef. 
De bedoeling was, de Volksunielezers 
deelachtig te maken aan mijn vreug
de. 

Ik hoop oprecht dat u ons nog vaak 
een gelijksoortig genoegen mag ver
schaffen en dat we malkander bij de 
weg die we samen, al zij het aan twee 
tegengestelde uiteinden, aan ' t bou
wen zijn, mogen ontmoeten. Elk ons 
stukje, zo geraakt de weg af-getim-
merd. En wie aan de weg timmert, 
heeft veel bekijks. 

L. Eiaut, 

• y ^ l 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 Ie en 2e rang. 

Jan Van Rijswijckiaan 62 ~ ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

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 C 

VAN DERPAAL-VOORBRAEGKENGo 
Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

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

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat, 7 a 

ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 
Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot H7.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
U speciale voorwaarden. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswicklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 
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PERSSPIEGEL 

Er ligt deze week zoveel pers-voer 
op de politieke tafel, dat we met onze 
beperkte ruimte overal slechts een stukje 
kunnen afknippen, op gevaar af anders 
een indigestie op te lopen. 

Heibel in de Voer. Opening parlement. 
De schaduw van De GauUe, die tot in de 
Belgische politiek valt. En dan echo van 
huiskrakeel, in wat we het meest gedisci
plineerde huishoudep in onze Belgische 
politieke menagerie meenden te zijn : de 
kommunistische sektor. 

La Wallonië 
Leeft de laatste dagen in overdruk of 

mobilisatiestijl, klaar om uit te rukken 
om de Menapische horden uit de Voer
streek te verdrijven. Want zondag zijn 
ze er weer geweest. Lees de beschrijving 
van de veldslag. De Belgische rijkswacht
legioenen konden de Pax Belgica nog 
herstellen, maar hoelang zullen zij de 
inval van de barbaren nog kunnen stop
pen ? 

« Maar toch heeft de fUmingauti^che 
provokatie plaats gehad. Inderdaad om 13 
uur klokslag trokken benden woestelingen 
komend uit Eisden (Holland) de grens 
over langs bos en wei en viel Moelingen 
binnen, meer bepaald de dorpsstraat. De be
togers zwaaiden Volksunievlaggen (zwarte 
leeuw op geel veld) en spandoeken met 
leuzen als « Voer Vlaams » en « Franskil
jons buiten ». Die slogans werden ook ge
bruld door een handvol fanatiekers terwijl 
een aantal klaroenen mee het klassiek tu
mult veroor/aaklen » 

Hoopt dat K Ie General » de figuur zal 
blijven, om vanuit het hart van de lati-
niteit, het arme Wallonië te steunen, 
opdat het niet zou bezwijken onder de 
Germaanse horden, die het van alle kan
ten bedreigen. 

« De beslissingen en de gedachten van 
de GauUe, zelfs indien hij niet herkozen 
zou worden, zullen voortleven want zij zijn 
een kiem die in ieder geval, verder in de 
schoot van alle toekomstige politieke dis
cussies zou rijpen. 

De boodschap die hij moest biengen, 
heelt hij ingang (Joen vinden. Zal hij ©r 
toe besluiten te blijven om ze te vormen. 
te polieren, te veifraaien » Het is misschien 
niet meer nodig I 

Voor België in ieder geval kan de tegen-
vifoordigheid aan haar zuidelijke grens van 
een stabiel, ondernemend, sterk, evenwich
tig en persoonlijk Frankrijk slechts een 
voordeel zijn. Wallonië in het bijzonder 
mag zich gelukkig prijzen dat Frankiijk 
stilzwijgend haar belangen heeft verdedigd 
toen zij de Franse cultuur bij haar, in de 

•Juia of in Quebec verdedigde. Deze poli 
tieke, culturele en economische vernieu
wing van Frankrijk, heeft de belangen van 
onze streek tegelijkertijd als deze van 
Frankrijk zelf gediend. » 

Gazet van Antwerpen 
Waar Spaak zich deze weken weer een 

trouw dienaar van Frankrijk toonde, zijn 
er in Vlaanderen onderontwikkelden als 
een Cappuyns van het VEV (lijkt sterk 
op VNV) die in een artikel « Met of zon
der Frankrijk » het heiligschennende 
woord durft spreken « Desnoods zonder 
Frankrijk ». Wie is die Cappuyns ? Ver
moedelijk weer een of andere dorpswin
kelier die nooit buiten zijn dorp kwam. 

Weet hij niet dat « L'Europe sera latine 
OU ne sera pas ». 

« De h. Cappuyns, voorzitter van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, antwoordde 
hierop : « Een breuk tussen Frankrijk en 
de 5 andere Euromarktlanden zou ekono
misch en politiek zeer betreurenswaardig 
zijn. Niet alleen heeft Frankrijk een belang
rijke en koopkrachtige bevolking, maar 
zijn geografische ligging maakt er een be
langrijke sluitsteen van in elke Europese 
konstruktie. Moest het echter tot zulke 
breuk komen, dan ben ik zonder twijfel 
voorstander van de voortzetting van de Eu
ropese eenmaking zonder Frankrijk. Het 
schijnt mij dan wel zeer wenselijk dadelijk 
Engeland en de Efta-landen hierbij te be
lrekken. » 

En o gruwel, in hetzelfde intervieuw 
spreekt «en zekere Fons Margot, voorzit
ter van het N.C.M.V. (naar het schijnt 
een SQort Vlaamse kruideniersbond) in 
dezelfde zin. Zijn die Vlamingen dan 
helemaal gek geworden ? 

YOLKSGAZEgf 
Sommigen fluisteren in verband met 

de belastingsmoeilijkheden over een 
mogelijke regering Van den Boeynants-
Van Audenhove. Van Eynde ziet reeds 
het einde van het rijk « der plaatskens 
geven », voor hem is dat ongeveer gelijk 
aan het einde van België (weeral). 

« Tot dusver was er niemand die ooit hel 
woord « regeringscrisis » over zijn lippen 
liet komen. Noch in de CVP, noch in de 
BSP, heeft men eraan gedacht. Zelfs de h. 
Vanaudenhove durfde er niet van dromen, 
ondanks al zijn gesnoef. 

Een journalist is er thans mee voor de 
dag gekomen. Het is de onverbetelijke 
D.W., die in « Gazet van Antwerpen », op 
binnenlands-Belgisch gebied dan, de rol, 
probeert te spelen waarmee indertijd Gene-
vieve Tabouis zich in de Parijse «Oeuvre » 
belachelijk maakte : die van alweter en 
waarzegger, op grond van afgeluisterde 
flaiden van conversaties, halve inlichtingen, 
bakerspraatjes en af en toe ook een « in
formatie » van politici en ambtenaars die 
hem doodgewoon in het ootje nemen. 

Hij raadt de h. Harmei aan ontslag te 
nemen, indien hij een te nipte meerderheid 
zou behalen. >. 

Wij laten in het midden wat « een al te 
nipte meerderheid » zou zijn. 

Doch wij onderstrepen met des te meer 
klem dat iedere regeringscrises, in de hui
dige omstandigheden, in minder dan geen 
tijd zou uitmonden in een nationale crisis 
van onmetelijke en allicht dodelijke om
vang. » 

DE NIEUWE GIDS 
Het officiële CVP-dagblad houdt troe-

penschouw en stelt zich vragen over de 
vuurkracht van de batterijen, die in het 
nieuwe parlement kunnen opengetrokken 
worden. 

« Naast de versterkte PVV-oppositie, 
waarin wellicht enkele onbekende parle
mentaire talenten schuilen, heeft men de 
versterkte Volksunie en een paar kleine 
Waalse of franssprekende groepen, die niet 
door hun aantal maar door de kwaliteit 
van hun verkozenen een vooraanetaande rol 
zouden kunnen spelen. 

Tot nog toe sjieelde de Volksunie mei 
haar 5 man in de Kamer en haar 2 sena
toren een onbeduidende rol. Zij beperkte er 
zich toe zich tegen nagenoeg elk initiatief 
van de regering te keren Het is thans mo-

g^Jk dat sonumlgo Tan haar rfeuw gekoze
nen haar in een meer positieve richting 
drijven. In elk gefval wd die parlij thans 
meer in de gelegenheid zijn te bewijzen oS 
Bij op het financieei, het economisch en 
het sociaal vlak wel eigen inzichten en een 
eigen eendrachtige politiek heeft. Wij le
ven In een tijd waar van de politici meea: 
wordt gevraagd dan « Federalisonae 1 » te 
roepen in de verwachting dal door dat ge
roep de Vlamingen alles zal toegeworpen 
worden. 

Op het Waalse front wordt de vraag ge
steld in hoever individualiteiten als een pro
fessor Périn, of de vertegenwoordigers van 
het FDF (Front Démocratique des Franco
phones) onrechtstreeks invloed zullen uit
oefenen, de eerste op de Waalse socialisten, 
de tweeden vooral op de Brusselse PVV-
ers en zelfs op de Brusselse socialisten en 
CVP-ers. 

Deze Vlaamse en Waalse splinter-partijen 
zullen er in elk geval over waken dat de 
Vlaams-Waalse problemen in de brandende 
actualiteit blijven. Zij werden door die pro
blemen in het leven geroepen en zullen 
blijven ageren ook op het .parlementair 
vlak om hun eigen oplossing, de zogenaam
de federalistische, te doen zegevieren. » 

Of de Volksunie iets meer kan dan 
« federalisme » roepen, had de CVP reeds 
proefondervindelijk kunnen vaststellen 
door bv. de VU op te nemen in de besten
dige deputatie van Antwerpen en Oost-
vlaanderen. De Provinciale VU-frakties 
kregen anders reeds heel wat lof, zelfs 
van tegenstanderspers. Maar de redders 
van de ziel van het kind verkozen het 
oude konservatleve PVV-heertje De 
Graef. 

Le Peuple 
Le Peuple heeft fel leedvermaak over 

de staking van de joernalisten van Le 
Drapeau Rouge, die terug aan het werk 
moesten in hun hemd en de strop rond 
de nek, aldus het BSP-blad. 

« De beslissieng is in de zuiverste stali
nistische stijl van de processen uit de jaren 
52 en 54. De joernalisten hebben « hun 
vergissing erkend ». Het Centraal komitee 
van de KPB is bereid hen terug op te ne-
n^en maar met degradatie voor al degenen 
die hogere funkties hadden. In een mede
deling droog als een guillotinemes spreekt 
het centraal komitee niet over aanpassing 
van wedden en salarissen. Het is dus in 
hun hemd met de strop rond de nek dal 
de joernalisten van Drapeau rouge terug 
aan het werk kunnen. » 

de rode vaan 
De Rode Vaanjoernalisten staakten 

niet. Variatie op het tema « België is 
gebouwd op het geduld van de Vlamin
gen » ? Of meer kommunistische disci
pline of idealisme ? Ook dit blad doet 
rond deze zaak aan zelfonderzoek. 

« Wij begrijpen daarom — in alle op
rechtheid — niet, waarom men hier een 
loonkonflikt heeft opgeworpen. En wij ge-
lo\en daarom dat de ware oorzaken van hel 
ontstane konflikt, dat ons allemaal lol een 
gewetensonderzoek noopt, elders liggen. 

Wij menen bievoorbeeld een bepaalde 
ideologische « moeheid » bij verscheidene 
redakteurs te hebben vastgesteld, lijk wij 
die ook hebben vastgesteld bij andere vrij
gestelden en militanten. Dat laat zich ver
klaren : de snelle, stormachtige loop der 
gebeurtenissen, op nationale en internatio
nale schaal, is van aard dat sommigen er 
van ondersteboven raken. En dat is zeker 
geen verwijt, dal is zeker geen zaak die 
met tuchtmaatregelen die nu op de DR-re-
daklie getroffen worden, en die nu eenmaal 
nodig en ononlkomelijk zijn : hel doen 
verstommen van de spreekbuis der Partij, 
is een daad die een kommunislisch mili
tant nu eenmaal niet stelt, wat er ook ge-
beure I) Maar moeten wij hier niet de hand 
in eigen boezem steken ? Dient hel besten
dige ideologische opvoedings- en diskussie-
werk in de Partij niet grondig le worden 
heidachl en met nieuwe ijver le worden 
aangepakt ? « 

Te waarderen, dit openlijk toegeven 
van de ideologische verwarring in kom
munistische rangen. Teken des tijds ? In 
een katolieke krant van diezelfde dag, 
stond de klacht van uitgevers van reli-
gieuse en filosofische literatuur, dat op 
de boekenbeurs hun literatuur veel min
der bijval had dan vroeger. Ook in onze 
nationale beweging is meer dan voor de 
oorlog het feit waar van « grote oogst ^n 
weinig arbeiders ». Alle militerende 
bewegingen of belijdenissen hebben dit 
min of meer gemeen, in een oppervlak
kige luxestrijd « sans engagements ». 

Walter Luiten. 

GELD VANAF 3 ,7S% 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 36 X 642 
50.000 = 60 X 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwei-pen. — Ik kom thuis. 

Verzekerde toekomst 
in jong bedrijf 

voor bekwaam 
VERTEGEHWOORDIGER 
IN KEUKENMEUBELEN 

Schrijven : Bureel blad, met ref. D 29 

BOORTMEERBEEK 
De Volksunie vervolgt haar reeks vau 
gekende suksesbals met een 

DAVEREND 
4e VOLKSUNIE BLOEMENBAL 

• ORKESTEN : 
2 prachtensembles 

1) « STAN PHILIPS » 
10 uitvoerders. 

2) « THE MUSTANGS » 
Finalist Gouden Mikro 

• te Antwerpen. 
Zaal MOVI - Dorp - Boortmeerbeek 
Begin : 20 uur STIPT. 
Verleden jaar waren er op dit bal 
meer dan 650 enthousiaste aan-wezigen 

Diep«stroat 44 (tel : 32.44.30) 

A ls iTWERPEN • 
Al le kwaliteltsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

FALLER • VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Gföt* U u t : 
GLAZEN an MONTUREN. 
Gr«tit voor vifttUrdtn. ' 
Hentcllingcn in ogen werthwc 

Walter ROLAND 
^ GidiplomttrJ Oplisktr - • 
Karltt<r««l, 58 — Antwerpen 
| l « | « u b op h«t huimummtr I) 

TtUfoon: 3 S . I U 2 

10 Hf korlmg pp vtrt«on rftltr. 
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aan onze stations : 
Kwallteitsbenzine en gasoUe 
tegen verminderde prijs ! 8ECO levering van gas- en 

stookolie vanaf 1.000 1. 
inrichting van benzinestations. 

5 0 - 5 0 — 5 0 - 5 0 - 5 0 

KWALITEIT ! — PRIJS ! — BEDIENING ! 

B E C o p.v.b.a. Antwerpen, Paardenmarkt, 20. TeL (03)32.04.77 - 32.02.10 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
VLAAMS JONGEREyPORlTM 

Het pluralistisch gesprckscen-
t rum van en voor Vlaamse jonjje-
ren geeft een debalavond. Op 
woensdag 17 november spreekt 
notaris Paul Daels, voorzitter van 
de Vlaamse Volksbewesing van 
« Hoe moet de jeug'd staan t.o.v. 
de Vlaamse beweging »? 

Begin : stipt te 20 uur . Plaats : 
VTB-VAB, zaal, St .Tacobsmarkt 45, 
Antwerpen. 

Een greep uit de volgerwle de-
ba tavonden : 

15 december : « Taktiek in de 
Vlaamse Beweging n door Prot 
W. Opsomer, voorzitter van het 
J/erbond der Vlaamse Akademiri. 

19 januari : « Fedorali.sm€, de 
oploss ing ' '», dooT volksvertegen
woordiger R. Matthpys«ens 

16 februari : « 100 jaar verne
der lands ing! », door Prof. .Miei 
B Victor. 

16 maart : « De Vlaannse Bewe
ging van 1945 tot 1965 ». door 
Dr. M. van Haegendoren, voorzit
ter van de Stichting Lodewijk de 
Kaet. 

20 april : « Het federalisme op 
alle vlak », door dhr . W. Kunnen , 
voorzitter van de Beweging voor 
de Ver. Staten van Europa. 

18 mei : « Schepping ,of evolu
tie i" », door EP van de Walle en 
d h r F Lecompfe. 

15 juni • "« Antwerpen, Univer-
sileitsslad », door Prof. Dr L 
Massart, Rektor van hot Rijksuni-
versitair Centrum te Antwerpen. 

SEKTIE ZUID 
Propaganda-avond op donder

dag 25 novmber a.s. in het lo-, 
ka«l « Amadou », Amerikalei 78. 
Antw. om 20 uur 30. 

Spreker : Mr Schiltz met on
derwerp « Politieke gebeurtenis
sen der laaf'-te maanden ». 

SF.KriE NOORD 
Propaganda-avond op vrijdag 

19 november te 20 uu r 30 in het 
lokaal Tyl, St. Jansplein 22, Ant-
v\erpen. Spreker J. Lefroid over 
VI. Ziekenkas. 

Antwerpen 
PROPAGANDA-AVOyD 
Donderdag 18 november om 
20 u u r in lokaal « Peter Be-
noit », Frankrijklei 8. 
Sprekers : Mr. Van der Eist, 
algemeen voorzitter. 
Dr. Anciaux. VU-lijstaanvoer-
der te Brussei. 
Alle belangstellerideti zijn 
welkom. 

Deume 
GROTE LEDEN SLAG 

De eerste resultaten die b innen
kwamen op het sekretariaat wet
tigen de hoop dat Deurne op
nieuw een prachtresultaat gaat 
bereiken. 

Deze ledenslag is het begin van 
de definitieve ui tbouw van onze 
afdeling. 

Stuur naam, adres en een bank
biljet van 50 fr op naar het se
kretariaat Hilven, Generaal Slin-

•geneyerlaan 117, Deurne. 

KOLPORTAGE 
Onze volgende kolportage grijpt 

plaats in Deurne-Centrumi op 14 
nov. 65. 

Verzameling om 10 u u r aan het 
e indpun t van t ram 10 (hoek 
TuTnhoulsehaan en Schotensteen
weg. Ditmaal rekenen we erop 
dat alle medewerkers op post zul
len zijn. Ditmaal geen veront
schuldigingen 

NATIONALE PATER STRACKE HULDE 

Zondag 12 december 1965. wordt Z.E.P. Dr. Stracke s j . 
negentig jaar. 

Een komitee onder het voorzitterschap van Mevrouw 
Dosfel richt diezelfde dag te 10 uu r een nationale hulde in 
ter eren van deze verdienstelijke jezuiet, geleerde en strijden
de Vlaming. 

Deze hulde vindt plaats in de Elckerlyezaal, Frankrijklei 
85, Antwerpen. 

Tot het beschermkomitce van deze hulde traden reeds 
talrijke vooraanstaanden uit alle kr ingen toe. 

Alle Vlaamse verenigingen en Vlamingen zullen het als 
een eer aanzien op deze hulde aanwezig te kunjien zijn. 

Toegangskaarten van 100, 40 en 25 fr. kunnen reeds aan
gevraagd worden op het sekretariaat p.a. Piet van Dooren, 
Klauwaerlsstraat 1, Berchera of door s tort ing op postrekening 
1711 van de Krertietl>ank. Grote Steenweg 120, Berchem voor 
rekening l]29-l,'?-0462ö « Nationale Pater Strackehulde ». 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
15.00 •; De Plintstones (107e afl.) — 
15.25 : Autorama. Bidders zonder 
Trees — 15.55 : Muziek voor jonge 
mensen. Vandaag : Over de beteke
nis van de muziek — 17.00 : Bas
ketbal, reportage van de wedstri.id 
B.C. Mechelen - V.G. Oostende — 
17.10 : Euroirese volksdansen — 
17.50 : Basketball (vervolg) —-
18 40 : Klein, klein kleutertje — 
19 00 : Dertig miljoen brieven — 
19.30 : Dusty Bates (Ie afl.) 
—, 19.55 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.40 : Speelfilm : Kindermeid 
tegen wil en dank, komedie van 
Sidney Lantield, met Bob Hope en 
Lucille Ball — 22.05 : Beelden spra
ken. 4e afl. : Don Juan — 22.30 : 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels : A rise in salary (Een 
salarisverhogihg) —- 19.20 • De 
Flintstones. 108e afl. : Moeder aan 
de haard — 19.45 : Openbaar kunst
bezit. « De vliegende man >, van 
Karel Appel (1921) — 19.55 • De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Sterf nooit voor je tijd, blij
spel door Aldo de Benedétti — 
21.55 : Vergeet niet te lezen — 
22.25 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Pilmmu-
reum van de schaterlach. De hout-
werf, filmklucht met Stan Laurel 
— 19.20 : Tienerklanken — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Bonanza — 21.15 : De 
toekomst van de Denderstreek — 
22.00 : Gastprogramma. De liberale 
gedachte en actie — 22.30 • TV-
nleuws. 

Arena -^ 19.55 ; De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Kein 
Tag ohne Musik. Een rendez-vous 
met Gitte en Rex Gildo, begeleid 
door het Orkest Otto Francker, het 
RIAS-orkest, o.l.v. Wemer MüUer 
en het Orkest van Heinz Gietz — 
21.00 : « D e vlieger » en « De echt
genote van de kolonel », twee ver
filmde novellen van Somerset Mau
gham — 22.00 : Medium — 22.30 : 
TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Het Vier-
windeueiland. 2e afl. : De Lock-
woodjuwelen — 19.20 : De wereld 
is klein — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Het 
Bacchusfeest, spel van Arthur 
Schnitzler — 21.15 : Première-Ma
gazine — 22.05 : Gastprogrammia. 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
-filosofie — 22.35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 

W O E N S D A G 
16.30 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.09 : De wereld 
ia klein. De berg Fuji — 19.38 : 

19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
teletaalles : Engels : The new fac
tory (De nieuwe fabriek) — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Klein scherm, grote film. Het ge
geven woord, drama van Anselmo 
Duarte — 21.55 : TV-nleuws — 
22.00 : Ballet. Voostelling door 
solisten van het Koninklijk Deens 
Ballet. 

Z A T E R D A G 
13.00 : Rechtstreekse reportage van 
de aankomst van Sinterklaas In 
Vlissingen — 17.00 : Schooltelevisie 
— 18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Richard Leeuwehart. 38e afl. : Prins 
Arthur — 19.25 : Autorama — 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20.25 ; Johan 
en de Alverman (3e afl.) — 20.50 : 
Variétéprogramnia — 21.30 : Echo 
— 22.00 : De onkreukbaren. 5e afl. : 
De champagnekonlnar — 22.50 : TV-
nieuws. 

Berchem 
Zaterdag 27 november 1965 te 

Berchem grote propaganda-d»g : 
10 uu r propagandatocht met 

mikrowagens en kolportage. 
Bijeenkomst aan het provinciaal 

sekretariaat. Grote Steenweg, Ber
chem. 

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

Serenade aan Dr. H. Goemans, 
volksvertegenwoordiger. Iedereen 
kan m e e opstappen. 

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

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

Geel 
V^'aimeer we nu even de balans 

opmaken van onze werftochten 
tijdens de maand oktober, dan 
komen we tot een totaal van 517 
verkochte n u m m e r s ; daarenboven 
konden we verschillende abonne
menten plaatsen en mochten we 
van meerdere zijden steun in 
ontvangst nemen. 

Herentais 
DE VLAAMSE NACHT 

De Vlaamse nacht van de Kem
pen wordt het grootste bal van 
het jaar. 

De 13de van de spekmaand no
vember, zaterdag te 8 uu r , zaal 
Odeon, Nieuwstraat 97, Herentais. 

Er speelt het orkest De Domi
n o ' s ! Er zingt : TV-vedette Chris 
Wijnen I 

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

Herenthout 
GROTE VOLKSVERGADERING 

Als inleiding tot de nakende 
opricht ing van een « Volksunie-
afdeling » te Herenthout wordt 
in deze gemeente op woensdag 
17 ncA'ember in « De Nieuwe 
Kroon », Markt 8 een belangrijke 
propagandaavond ingericht : se
nator W i m Jorissen, algemeen 
sekr. Volksunie en volksvertegen
woordiger Mik Baby Ion, zullen 
er he t woord voeren. 

Er is gelegenheid tot debat . 
Onze Kempische voorman Mr. 

Jo Belmans zal ons tot slot de 
jMtssende richtl i jnen geven vooi 
de komende aktie in de Kempen. 

HULDE AAN PATER STRACKE 
Op zpndag 12 december a.s. wordt Pater Stracke negen

tig jaar. 
Op dezelfde da tum zal te 10 u u r v.m. in de zaal Elcker-

lijk, Frankrijklei 85, Antwerpen, een nationale hu lde ge
bracht worden. Tot het inr ichtend komitee. da t onder leiding 
staat van mevrouw Dosfel, trad reeds een keure van vooraan
staanden uit het geestesleven en de Vlaamse Beweging toe. 

Tijdens de huidezi t t ing zal het woord gevoerd worden 
door : dh r K. Dillen, E.H. Gantois, dr . J ü n g e r h a u s en drs J . 
Van Overstraeten. Verlenen verder h u n medewerk ing : An-
toon Van der Plaetse, voordrachtkunstenaar ; de Zingende 
Wande lkr ing St. Norbertus. 

Het inr ichtend komitee roept alle verenigingen en Vla
mingen op, om op deze hu lde aanwezig te zijn. 

Ook Herenthout wil mewerken 
om de « Nacht der Kempen » tot 
een sukses te doen uitgroeien. 
Langs deze weg om doen wij een 
beroep op u w solidariteit. Wij 
vertrekken om 8 u u r st ipt op de 
Markt. 

Hoboken 
GEZELLIG HERFSTBAL 

Onze afdeling nodigt alle leden 
en simpatizanten u i t op haar bal 
dat plaats zal hebben in de zaal 
Breughel, Kioskplaats 84, Hobo
ken op 11 december 1965 te 20 
uur . 

Het orkest : « The Raindrops » 
en de simpatieke « Ondek de 
Ster «-laureaat, Jan de Wilde be
loofden ons alvast een prettige 
avond. Ink im : 20 fr. 
AFDELINGSVLAG 

Diezelfde avond gaan we tevens 
over tot de overhandiging van de 
afdelingsvlag 

Hiervoor rekenen we voorzeker 
op een talrijke opkomst van bui
ten de gemeente. 

Bijdragen voor de vlag zijn nog 
steeds welkom, op pr . 1339.44, 
Volksunie-afdeling Hoboken, Lage 
weg 158, Hoboken. 
WERFTOCHT 

Op zaterdag, ,20 november 1965 
te 14 uu r s tar t de eerste werftocht 
van een nieuwe reeks. 

Wij verwachten al onze propa
gandisten op post. 

Merksem 
Onze vrienden van de Vlaamse 

Kring Groeninghe vragen ons on
ze leden en simpatisanten aan te 
zetten tot het bijwonen van het 
opt imistenbal op zaterdag 27 no
vember te 20 uu r in de zaal Sfinx, 
Bredabaan 710. 

De dansers zullen tevreden zijn, 
wan t de muzikale verzorging van 
het dansfeest is toevertrouwd aan 
he t gekende Merksemse orkest de 
Hoveresco's, Alle Vlaams-nationa
listen van Merksem moeten deze 
avond vrij honden. 

GEBOREN 
onder de 

SCHORPIOEN 

uw KAHS... 

NATIONALE 
LOTERIJ 

NATIONALE KADERDAG VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN 
Het Vlaams-Nat ionaa l S tud i ecen t rum voor Gemeen temanda 
t a r i s sen r ich 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 i e p laa 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 uu r . 

Op de agenda s taan t w e e b e l a n g w e k k e n d e r e f e ra t en : 
— R U I M T E L I J K E ORDENING O P 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 . . 
Persoonl i jke u i tnodig ingen zullen ve rzonden w o r d e n aan alle 
bu rgemees te r s , schepenen , gemeen te raads l eden en leden de r 
C.O.O. van VU of Vlaamse l i jsten, evena ls aan alle VU-par le-
m e n t a i r e n en p rov inc i e r aads l eden . 

Ieder g e m e e n t e m a n d a t a r i s zou in zijn eigen be lang aanwez ig 
moeten zijn o p deze b i jeenkomst , w a a r ook gelegenheid tot 
onder l inge k o n t a k t n a m e zal zijn. 

St Job in 't Goor 
De « Vlaamse Vriendenkr ing » 

opende op 30 oktober haa r « Kul-
tureel Cen t rum ». Het kreeg d e 
naam « Reinaert ». Schilderijen 
en etsen van kuns tenaars u i t de 
omgeving werden er tentoonge
steld en, genoten een grote be
langstel l ing. 

zoekertjes 
Langs deze weg zoekt een 57 

jarige op alle gebied zwaar ge
troffen handelsvertegenwoordi
ger een be t rekking voor O. VI. cd 
O. VI. en W . VI. biezondere tak
ken, l andbouw en veear tsvr i jpro 
dukten , andere vertegenwoordi
g ing is ook welkom. Beschik ovar 
wagen. Wie helpt mee ? 

Schrijven : Stropkaai 16 Gent . 

PUBLICITEIT 
ZOEKERTJES 

Publiciteit onder deze rubriek 
wordt opgenomen tegen 10 fr. 
per regel me t een m i n i m u m van 
40 fr. De tekst dient voor d insdag 
toegestuurd aan de redaktie : Du-
puislaan 110 Anderlecht, of aan 
onze publiciteitsdienst : Priester-
straat 39, Berendrecht (An tw . ) . 
Betaling uitslui tend na toezending 
van de faktuur . 

Publiciteit onder rubriek aanbe
volen huizen wordt opgenomen te
gen 2.500 fr. per jaar voor vier 
regels, iedere week te verschijnen. 
Voor alle verdere inl icht ingen zie 

i adressen hierboven of lel. : 03-
73.66.59 en 02-23.11.98. 

Huisgezin drie kinderen, vraagt 
inwonend meisje, week-end vri j , 
eigen k a m ^ ' m e t radio, overeen 
te komen loon. Prickel, Frilinglei 
101, Brasschaat. 

Zoek werk : e rns t motoren-me-
kanieker. Schrijv. VU-sekr. afd. 
Antw.-Stad, Frankrijklei 8, Antw. 

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

Schrijven bureel blad D 28. 
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ANTWERPEN 

Mecheleir 
FEESTMAAL 

Door het arr. bes tuur wordt te 
Mechelen een feestavond inge
r i ch t : op zaterdag 27 november 
worden de Vlaams-nationalisten 
van het ganse arrondissement 
Mechelen ui tgenodigd op een 
gastmaal dat ingericht wordt in 
liet res taurant De Kroon, nabij 
he t station te Mechelen. De avond 
word t opgeluisterd door een ge-
ï e l ü g dansorkest . De inschrijvin
gen dienen onmiddellijk geno
m e n te worden daar het aantal 
deelnemers s t r ik t beperkt is. De 
som van 100 fr. dient gestort te 
worden op de postrekening 601972 
r a n gemeenteraadslid Fons Van 
de Werf. Caputsteenstraat 138, te 
Mechelen. 

BRABANT 

Brussel 
Begin volgend jaar starten wij 

m e t 'n kantonaal Volksunie-blad. 
Wie werkt mee .'' En wie helpt ons 
hiervoor 10.000 fr. pot aanleggen ? 
Steun is altijd welkom op Prk 
8902.12 van Jan Vermeir, Arauc^i-
r ialaan 107, Brussel 2. 

Kalle 
De afdolinCTsleden kwamen op 

29 oktober bijeen om een n ieuw 
bes tuur te kiezen. Ondanks de 
vrij geringe opkomst k w a m er 
toch een flinke ploeg ui t de bus. 
Voor de komende 2 jaar ziet het 
bes tuur er uit als volgt : 

Voorzitter : Albert Bigarré, AI-
ber ts t raat , lel. 56.67.26; 

Sekretaris : .Marcel Borremans, 
BIusselsestw. 167, tel. 56.40.60; 

Penningmeester : Bik Caercls, 
Beukenlaan 26, tel 56.42.32: 

Leden : Dr. Herman Bouchery, 
Boger De Geeter, Jan Lamber t , 
Marcel Sermeus, Willy Vancraey-
nest . 

Het bes tuur werd dadelijk aan
gevuld met een aantal wijkver-
antwoordeli jken. Tijdens de be
s tuursvergader ing van vrijdag 19 
november zullen verantwoordelij
ken voor organisatie, propaganda, 
sociaal dienstbetoon en redaktie 
worden aangewezen en zullen le
den uit de gemeenten Pepineen-
Beert-Belligen-Bogaarden, Hui 
zLngen-BuiVingen en Lembeek die 
tot de afdeling behoren, in he t 
be s tuu r worden OTJgenomen. In-
tu-ïsen gaat de ledenwerving in 
alle gemeenten onverpoosd ver 
der. 

Hekelgem 
Gemeenten Essene - Hekelgem -

Teralfene. » 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger Dr. Vic 
Anciaux houdt iedere vierde 
woensdag van de maand een zit-
dag te Hekelgem : bij dhr Arthur 
De Schrijver, Brusselbaan 89 van 
20 u u r 45 tot 21 u u r 15. 

Essene : in ons lokaal herberg 
« Payottenland », Dorp van 21 
u u r 30 tot 22 uur . 

Voor dr ingende gevallen mag 
m e n zich steeds wenden tot dh i 
De Schrijver Arthur , Brusselbaan 
89, Hekelgem of tot dhr Lode Ver
doodt, eerste schepen, « Sparren-
hu i s », Doment, Essene, die over
maken . 

Bestuursverkiezing : op 30 ok
tober werd het bes tuur als volgt 
samengesteld : 

Voorzitter ; De Schrijver Ar
t h u r , Ondervoorzitter : Muylaert 
Willy, Sekretaris : Verhavert Gus-
laaf. Penningmeester : Uyttersprot 
Paul , Propagandaleiders : Arijs 
.Willy en Uyttersprot Paul 

Raadslid ; Van Langenhove 
Leontina. 

Daar de afdeling meer dan 125 
leden telt werden door he t be
s t u u r volgende arrondissementele 
raadsleden aangeduid : Verdoodt 
Lode Bn Van Goethem Jan . 

Kapelle-Op-Den-Bos 
Op zondag 24 oct. heeft ons be

s t u u r haar maandelijkse vergade
r i n g gehouden,, om he t d rukke 
win te rprogramina dat we ï i n n e n s 

zijn volledig tot een goed einde te 
brengen veider u i l te stippelen. 

Leuven 
Zaterdag 13 november 1965 te 

20 u u r 4de Volksunie-bloennenbal-
kanton Haacht, zaal Movri, Boort-
meerbeek. Orkest Slan Phil ips. 

Wlllebroek 
De \ laamse Volksbew eging -

plaatselijke afdeling - geeft op za
terdag, 20 november a.s. te 20 
mjr 30 haar 3de Vlaams dans
feest in zaal Rubens, s twg. 0̂ 3 
Mechelen, Blaasveld. 

Het bekende Jazzorkest Club 62 
zorgt voor de s t emming . 

Alle bewuste Vlamingen hou
den deze avond vrij ' 

Toegangsprijs : 25 fr. 

OOST-VLAANDEREN 

Aaiter 
GROOT VERBROEDEBINGSBAL 

Op 13-10 heeft te Aaiter in de 
zalen « Gapitole » het eerste groot 
verbroederingsbal West- en Oost-

"Vlaanderen plaats. Er zijn twee 
orkesten, zang door Louis Neefs 
en Luc van Hoesselt. Animator is 
A. Fredal.Allen daarheen,. 

Erembodegem-Centrum 
BESTUURSVERKIEZING 

De algemene ledenvergadering 
op vrijdag 29 okt. verkoos volgend 
n ieuw bebtuur : Voorzitter : P. 
Keyraeulen, O-voorzitter L. Domi-
cent, Sekretaris : Ph. De Jonge, 
Penningmeester - organisatie 
D'Hondt L., Propaganda : Van 
der Eist. Bestuursleden : J . De 
Dier - H. Bauwens (afgevaardigde 
ar rondissementsraad) . 

Bij Joris, herberg «De Buichtn, 
HogewQg lp , op zondag 14 nov. te 
13 u u r 's namiddags , ingericht 
door de VI. Nat. Vrouwenbond 
voor de kinderen van on/e leden 
en s impat isanten 

Gent 
JAARLIJKSE DODENHULDE 

Op zondag 21 november 1965 
9 uu r 30 Roeland Gent, vertrek 
naar Laarne; 10 u u r kerkhof Laar-
ne — korte simbolische plechtig
heid: 11 u u r Oostakker-Lourdes — 
plechtige H. Mis — Kanselrede 
E.P. Goddefroy; 15 u u r Roeland 
Gent : dodenhulde, gelegenheids
toespraak Jan d'Haese, artistiek 
programma. 

Toegang alleen op vertoon van 
u i tnodig ing (ter plaatse verkrijg
baa r ) . 

Ingericht door Vriendenkr ing 
Sneyssens-Gent, in samenwerking 
met VOS-Gent en St. Maartens-
fonds. 

ALLERLEI 

Leden en abonnementen die 
« Band », het kontaktblad van 
het distr ikt Gent, niet ontvangen 
verwittigen ons secretariaat. Kor
te Kruisstraat 3, Gent. 

De leden die h u n l idmaat
schapsgeld wensen te vereffenen 
langs de postcheck storten dit op 
ons pos tchecknummer : 923354 
Volksunie Gent-Eeklo te Gent. 
met vermelding lidgeld 1966. 

Eventueel wordt de lidkaart 
aan huis gebracht of opgestuurd 

Kruibeke 
De afdelingen van de Schelde-

kan l (Kruibeke, Bazel, Rupelmon-
de en Steendorp) houden h u n 
herfitbal te Kruil)eke op zaterdag 
27 november. 

Eerste dans te 19 uu r 30, in de 
zaal '« Elite », Langestraat 75 te 
Kruibeke. 

Viering van het 200ste lid. 
Eregasten : senator dr. De Paep 

en volksvertegenwoordiger d rs . M. 
Coppieters. 

Inkom 25 fr. Tombola met 
waardevolle prijzen 

St. Amandsberg 
o p vrijdag 26 november om 20 

uu r heeft een gezellig samenzijn 
plaats m e t mosselsouper in Carfé 
't Meuleken, Antwerpsest-eenweg 
379, St. Amandsberg. 

Tafelredenaar : Mr Coppieters, 
volksvertegenwoordiger^ Deename 
ia de ka&ten 30 I r . 

Zele 
Op ïaferdag- 13 november 1965 

te 21 u u r in de zaal « Het An
ker », Markt, Zele, groot familie
bal . Orkest P. Philips. Eregast 
volksvert. drs. M. Coppieters. In
kom 25 fr. (30 fr. voorbehouden 
plaatsen, telefoneren 052-44313). 
Stadskledij. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
ONZE KALENDER , 

13 nov., Jabbeke, Brouwershof, 
vanaf 20 u u r 30 « Herfstbal », 
met zang en orkest van Marva, 
inkom : 50 fr. ( inr icht ing : 
Vlaamse kr ing , Jabbeke) . 

16 nov , Brugge, Breydelhof, te 
20 u u r luisterliedjes met Kor Van-
dergoten ( inr icht ing : VU-jon-
geren) . . 

Diksmuide 
ST. NIKLAASBAL 

Ter gelegenheid van het 8ste 
St. Niklaasbal op 4 december in 
het Vlaams huis wordt een folder 
uitgegeven. 

Wie wenst te adverteren in de
ze reklamefolder, die verspreidt 
wordt in gans het kanton Diks
muide , laat tekst en grootte van 
de advertentie geworden aan 
Vlaams Huis Dik'^muide of aan 
Dr. Ju r . A. Declerck, IJzerdijk, 
St. Jacobskapelle , 

Zij die wensen prijzen te schen
ken voor de reuzetombola kunnen 
deze eveneens afgeven in het 
Vlaams Huis te Diksmuide of aan 
de bestuursleden 

Jabbeke 
Vandaag, zaterdag 13 nov. te 21 

u u r komen jong en oud t« Jab
beke samen in het «Brouwershof». 
Rond de Vlaamse zongeres Marva 
en het orkest van Gerd Frank 
geeft de plaatselijke VU-afd. bie-
zondere levensbliljken. "Om deze 
vorm van nieuw leven bij te wo
nen en de inrichters een r iem on
der het har t t« duwen , rekent 
m e n op betal ing van 50 fr. toe
gangsprijs. 

Nieuwpoort 
De Vlaamse Vriendenkr ing af-

deMng Oostduinkerke nodigt ten 
dans met het orkest H. Cogghe 
op zaterdag 18 december vanaf 
8 u u r 30 in de zaal « De Bei
aard », Recollettenstraat 47, 
ISieuwpoort. 

Dans, spel, verrassingen en goe
de lu im. 

Prijs 30 fr. Iedereen welkom. 
Kaarten te verkrijgen bij • Dhr 
O. Huyghebaert , K Ridderdijkj 
Westende. • 

Dhr F. Laplasse, • Polderstraat 
92, Oostduinkerke. 

Kortrijk 
Kortrijk wil zich niet meer la

ten achtersteken door de andere 
afdelingen en nodigt daarom alle 
Volksunieleden en s impatisanten 
ui t tot de hern ieuwde slichtings-
vergadering van de afdeling 

Deze uiterst belangrijke verga
der ing gaat door op 13 nov. in 
ons lokaal Astor te 20 u u r . We 
verwachten dat alle mensen die 
ons in de verkiezingsstrijd met 
woord en daad hebben 'bi jgestaan, 
het belang zullen inzien van een 
•stevig georganiseerde afdeling. 
Het is alleen op die manier dat 
wij de volgende maal een nog be
ter resultaat zullen bereiken. 

fioeselare 
KOLPORTAGES 

Diegenen die zich kunnen vrij
maken als piopagandist , gelieven 
zich dr ingend in verbinding te 
stellen me t de propagandaleider 
Roeland Verm ander, Brab.intstraat 
1 te Beveren-Roeselare. Tel. 248.06. 

Op zaterdag 13 november wordt 
er ges ta r t , me t de kolportages te 
Roeselare. 

Er weze nogmaals aan her in
nerd dat wij tot het einde van 
de maand , te 'Roeselare kolporte-
ren. 

HERKIEZING VAN HET BESTUUR 
Diegenen die wensen h u n kan

d ida tuur te stellen, gelieven h u n 
naam dr ingend op te geven aan 
het sekretariaat : Walter Geldhof, 
Kooirastxaait 9d t« Roe&elare. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
m e t 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Breve t : 529738) 
me t 
Gebreve tee rde ka rkas sen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

,STAK' 
(Brevet : 512767) 

T E Z E L E (O.-VL.) 
GEWAT'BEERDE B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkope r 
in u w o m t r e k kent , s tuu r 
ons een kaa r t j e en we 
de d ich ts t bijgelegen ver
zenden U het ad res van 
k o p e r S ta r Zele. 

H E R M E S 
S C H O O L 54 Zuidlaan 

211 M Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
S E K R E T A R I 4 A T . 
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f i e 
in vier t a l en . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving . 
Moderne ta len . 
Hande l s -
c o r r e s p o n d e n t i e 

Dag- en avondlessen . 

De school w a a r Vlamingen 
zich thu i s roe ien . 

Beter en voordel iger . 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, fo-
tolljsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
of naar 
Postbus, 11, Delnze: 
of naar : 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar : 
Postbus. 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderate Vlaams-
Eersterangs - Huwelijks-
werk ! Verloving, huwelijk" 
voor iedereen ! Alle^ ge
heim ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot S 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Vee huis » 
te St-AMANDS a d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie f De Olifant» 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
F r a n r i j k l e i 8. A n t w e r p e n 

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 
Hulsh. 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 Deurne Z . 
Van Havrelel 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 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 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n 
E l i s a b e t h l 105. T e l 632.70 

V l a a m s H u i s B r e u g h e l 

d e S m e t d e N a e y e r l a a n 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 uurwerkmaker 

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

Het aanvaarden door de Vlaamse 
CVP om in de kommissie van de 
c communautaire relaties » te zete
len kan voor hen het begin beteke
nen van een noodlottige onderne
ming. 

Die kommissie voor « communau
taire relaties » is niet alleen naar de 
taalkundige vorm maar ook naar de 
inhoud een onding. 

Tenzij men in België nog als 
Ideaal zou hebben in het spoor van 

in de Senaat en 17 op 390 voor het 
parlement. 

Tot 390 staat 17 in een verhouding 
van 1 tot 11. En de kommissie telt 
18 Vlamingen. 

In de Kamer zou men voor 18 
plaatsen zeker 1 Volksunie hebben 
moeten nemen. 

Men maakt daar de berekeningen 
gewoonlijk volgens het stelsel Dhont 
en dan had de Volksunie recht op 
de 16de zetel. (Naast 6 voor ó'^ CVP 

missie Vranckx geweerd VNordt, 
maar heeft er zelf mee voor gezorgd. 
Anderzijds laat ze zich afschepen 
met 6 stemmen op 36 hoewel ze ruim 
één vierde van de parlementairen 
telt. 

Zij heeft echter haar verantwoor
delijkheid daarin opgenomen. Ze zal 
ze dus ook moeten dragen! 

Verder blijkt ze onvermogend zich 
in de CVP zelf te organiseren. 

Verklaarde Gerard van den Daele 

NAAR EEN VLAAMS 

TEGE OFFENSIEF 

door Wim Jorissen 

gendarmerie nationale - nationale 
gendarmerie het voortaan te houden 
bij tweelingbroeders als « relations 
communautaires - communautaire 
relaties ». Het woord « communau
tair » komt niet eens voor in de gro
te Van Dale en communauteit staat 
er alleen in met de betekenis van 
« genootschap - gemeenschap (van 
kloosterlingen) ». 

Zou het misschien de bedoeling 
zijn van minister Vranckx om 
Vlaanderen en Wallonië tot kloos
tergemeenschappen om te vormen? 

Wat denkt Jos van Eynde daar
van? 

Overigens spreekt men normaal 
van betrekkingen tussen de volkeren 
en niet van relaties. 

Men meent het handig aan boord 
te hebben gelegd door de Volksunie 
tiit te schakelen. Bij de openbare 
mening zal men het echter nooit 
kunnen verantwoorden. Zijn wij 
federalisten? Goed, maar de Waalse 
socialisten dan? -

De kommissie Vranckx zal 36 le
den tellen, de drie partijen samen. 

De Volksunie vertegenwoordigt 12 
zetels in de Kamer op 212, 5 op 178 

(77 zetels), 5 voor de BSP (64 zetels) 
en 4 voor de PVV (48 zetels). Men 
volgt echter ook dit stelsel niet. 

Die 36 verdeelt men dan telkens 
in drie gelijke getallen voor de drie 
traditionele partijen. 

Het potsierlijke van de toestand 
ligt echter hierin dat zo het zou ge
beuren dat én de Vlaamse CVP én 
de Volksunie zich zouden verzetten 
tegen een punt dit maar tot uitdruk
king zou komen in de kommissie 
door 6 stemmen op 36. Met andere 
woorden (45 % + 12 % of) 57 % van 
de stemmen in de Vlaamse arrondis
sementen, een stevige volstrekte 
meerderheid in het meerderheidsge
bied Vlaanderen, betekenen in de 
kommissie Vranckx 16,6 %! Van een 
radikale minorisering van de meer
derheid gesproken! 

En zegge dan nog dat die zes stem
men ook nog een flink percent van 
het arrondissement Brussel moeten 
vertegenwoordigen. 

Wat België onderscheidt van een 
normaal land is dat hier altijd de 
meerderheid geminoriseerd en in de 
luren gelegd wordt. 

De Vlaamse CVP heeft niet alleen 
geduld dat de Volksunie uit de kom-

niet aan Manu Ruys (De Standaard 
30 oktober 11.) : 

« Wat nu bestaat is slechts een 
schijn van autonomie. De Vlaamse 
CVP-groepen van Kamer en Senaat 
mogen wel afzonderlijk vergaderen, 
maar het unitaire nationaal komitee 
mag ze, bij de geringste beklemto
ning van een eigen standpunt, op de 
vingers tikken en eraan herinneren, 
dat zij geen beslissingen mogen tref
fen.̂  Statutair niet erkend en door de 
nationale leiding slechts met tegen
zin geduld, kan er onmogelijk stuw
kracht en volgehouden aktie van 
uitgaan. 

Een zelfstandige CVP zou hier 
heel wat meer mogelijkheden bie
den. » 

Niet alleen in de CVP komt de 
Vlaamse vleugel ondanks haar over
donderende meerderheid niet voor
uit, in de PVV boert ze zelfs achter
uit. Tot nog toe was het Vlaams Li
beraal Verbond in de partijleiding 
vertegenwoordigd, voortaan zal het 
eruit geweerd worden. Voor het 
Brussels en het Waals Verbond is 
dat niet erg want die zijn baas in 
hun arrondissementen. Wat verte
genwoordigen de liberale Vlaams

gezinden echter in West-Vlaanderen 
met Gillon en Lahaye, in Limburg 
met Vreven? Zullen De Clercq en 
Merchiers het misschien doen voor 
Oost-Vlaanderen? En telt Antwer
pen naast een Grootjans geen Lilar 
en Mechelen naast Van der Poorten 
geen De Weert, die gesteund werd 
door de liga van de francofonen? 

Hebben de Brusselse PVV-ers er 
deze week niet aan herinnerd dat 
het officiële PVV-program de twee
taligheid of de verfransing voorziet 
van heel de zone rond Brussel? De 
Vlaamse PVV verzet zich daar niet 
tegen. Zij is akkoord. Dat is dus de 
kandidaat-regeringspartij na de vol
gende verkiezing. Is het dat wat vele 
gematigd Vlaamsgezinde PVV-kie-
zers in Vlaanderen wensen? Zij moe
ten later niet komen vertellen dat zij 
dat niet wilden. Zij zullen er de oor
zaak van zijn. 

De Vlaamse socialisten zullen 
zwaardere druk ondergaan van hun 
Waalse vleugel die tegen de regering 
gekant is. De klassieke heiging om 
toe te geven aan de Waalse broeders 
zal waarschijnlijk weer groeien. 

Het zal de taak zijn van de Volks
unie door een grootscheepse aktie 
verder door te dringen bij de groei
ende groepen Vlaamsgezinden die 
nog steeds aanhanger zijn van CVP, 
PVV of BSP. Deze plannen worden 
thans uitgewerkt en krijgen de eerst
volgende weken een begin van uit
voering. 

Ondertussen hebben de Vlaamse 
kultuurverenigingen hun krachten 
opnieuw gegroepeerd en een pro
gram geformuleerd dat volledig door 
de Volksunie kan onderschreven 
worden. 

De Vlamingen zijn nog steeds de 
eisende partij werd betoogd. In le
ger en diplomatie staan de Vlamin
gen nog mijlenver van de gelijkbe
rechtiging. In de Voerstreek dienen 
de taalwetten toegepast. Vlaams Bra
bant dient als Nederlands gebied r;e-
vrijwaard en Brussel kan slechts de 
hoofdstad van België blijven zo ze 
werkelijk tweetalig wordt. De a-so
ciale franstalige kaste kan inVlaan-
deren geen enkel taalrecht laten gel
den omdat ze geen etnische minder
heid vertegenwoordigt. 

Noch de Vlaamse kultuurvereni
gingen noch de Volksunie zullen 
zich door de agitatie van de fransta-
ligen laten beïnvloeden. 

Integendeel. De agitatie van onze 
kolonisators en van de franstalige 
kultuurrassisten zal de Vlamingen 
krachtig prikkelen tot het offensief. 

Want er is in België maar één ei
sende partij. 

En er kan er maar één zijn. 
Het nog steeds benadeelde en ach

tergestelde Vlaanderen. 

DE MOOISTE VILLA'S IN GENT GENK ANTWERPEN. . . 

.aeMe..a. 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. Italve villa's en appartementen overtreft alle verwachtingen.. 

te 6 E N T 

• < PATRICIA RESIDENTIE > - Destelbergen 
12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapls:amers 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

• Zeer mooie viilapercelen t« Mariakerke-
Drongen. 

te G E N K 

RESIDENTIE « MIDDENSTAD » 
6 ruime appartementen met 8 slaapkamers AAN IH^ECHTS 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 « PRÜNKENBORG > 
te KonÜch, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis 
1/2 villa of villa VANAF 105.000 F. 

VRAAG 
ONMIDDELLUK 

©^LICHTINGEN : 

A N T W E R P E N 
MEIR, 16 

Wm.. : 03/32.93.18 

G E N T 
(»4DERBERGEN, « 
TEL. ; 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT, 39 

TEL. : 011/54442 


