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N;A.C.-MAGNESIUMBOMMEN MOESTEN MORGEN IN DE 

BETOGING TE GENT 
ONTPLOFFEN EN EEN WAAR BLOEDBAD AANRICHTEN 
B U N D TOEVAL MAAKTE EINDE A A N REEKS MISDADIGE AANSLAGEN - OPHEL
DERINGEN OVER ANDERE TERREURAKTIES IN HET VOORUITZICHT ? - IN NAAM 
VAN DE « VRIJHEID » MOESTEN MORGEN BOMMEN ONTPLOFFEN TUSSEN 
VREEDZAME BETOGERS - ONS A N T W O O R D : TALRIJKER NOG NAAR GENT OM 
BR DE BEVOLKING TE WINNEN DOOR EEN GROOTSE EN KALME BETOGING. 

Ware er niet het blinde toeval van de ontploffing in de Woe-
ringenstraat te Gent geweest, dan zouden morgen «in de 
schaduw van het Belfort» (zoals strooibiljetten reeds hadden 
aangekondigd) opnieuw de bommen ontploft zijn tussen be-
logende Vlamingen. 

De aard van de springtui
gen die ontdekt werden ten 
huize van de N.A C.-aanhan-
ger Stassart laten niet de 
minste twijfel over de kran
tenberichten die we maandaa 
Bouden gelezen hebben, ware 
daar niet het toeval geweest: 
< Zwaargekwetsten (mis
schien wel doden) tijdens 
relletjes tussen Vlaamse eks-
tremisten en de Gentse be
volking ». 

Eens te meer zou door de 
franstalige kranten unaniem 
beweerd geworden zijn, dat 
de springtuigen afkomstig 
waren van Volksunie-mensen. 

Omtrent de gevolgen van 
de thans uitgelekte plannen 
kan evenmin twijfel bestaan: 
Ie Oostende werd een Rijks
wachter door een magne-
Siumtuig zo zwaar gekwetst, 
dat hem een voet moest wor
den afgezet. 

Daarmee is dan eindelijk 
Bcht gekomen in een hele 
Éeeks aanslagen die van ons 
land stilaan een tweede OAS-
paradijs aan het maken wa-
»en. 

De vraag dient thans ge
steld, hoe het komt dat Stas
sart en zijn handlangers hun 
terreurspelletje zo lang kon
den rekken. Uit foto's in de 
krant, uit talloze politierap

porten, uit het feit dat Stas
sart na de aanslag op het 
Vlaams Huis^ te Aalst werd 
aangehouden en dat alle be
wijzen in zijn richtmg wezen 
mqpst toch apni^eklaar blij
ken dat de terreurorganizatie, 
die het land sinds maanden 
overhoop zet, haar zetel had 
in de Gentse kringen van het 
hoera-patriotisme. 

StasÊort 

ONS ANTWOORD 
De ontploffing van het N.A C.-bommenarse-

naal te Gent maakt het ons duidelijle dat een 
groepje fascistische fanatici gezworen had, de 
demokratische opgang van de Vollisunie Ie 
stuiten met terreur en geweld De magnesium-
bommen die dinsdagavond in de Woeringenstraat 
te Gent ontploften, waren bestemd om gegooid 
te worden naar de mannen, vrouwen en jongeren 
die zondag te G"nt zullen betogen De gevolgen 
kan men zich voorstellen, wanneer men de ravage 
gezien heeft die aangericht werd door hel ont
ploffende arsenaal en wanneer men terugdenkt 
aan de rijkswachter die tijdens de V.V.B.-betoging 
te Oostende een voet verloor. 

Meteen is duidelijk gesteld, wie van ée 
terreur hun methode hebben gesteld. En duidcltjie 
is tevens, wat ons antwoord daarop moet zijn : 
zondag te Gent betogen in het kalme besef, dat 
wij uiteindelijk de sterksten zijn. Betogen in de 
rustige overtuiging dat thans voor de bevolking 
van Gent en van gans het Vlaamse land duidelijk 
is geworden dat niet de Volksunie, maar wel hel 
hoera-patriotisme zijn toevlucht neemt tot mis
dadige praktijken. 

Onze provinciale betoging te Gent moet dat 
verschil duidelijk lot uiiing laten komen. Wij 
gaan naar de hoofdstad van Oost-Vlaanderen om 
er de bevolking te winnen door ons waardig 
optreden. Nu de provokatie op het laatste nip
pertje werd ontmaskerd, ligt het kalm en waardig 
verloop van de betoging in onze eigen hand. 

Morgen moet blijken dat duizenden uit de 
Volksunie er mee akkoord gaan, tegenover het 
gewald en de terreur de kracht te zetten van hun 
demokratische overtuiging en van hun demo-
kratisch optreden. 

De Gentse bevolking zal morgen definitief 
hunnen vaststellen, wie de zogenwimde '^ft^tre-
misten zijn. 

Wij doen een dringend beroep op al onze 
leden en simpatizanten om morgen te Gent met 
ons te betogen tegen de terreur. En voor de 
iterdere democratische opgang van de Volksunie. 

REEDS VROEGER MAGNESiUMBOM 3 
De Gentse N.A.C.-terroristen hebben kort na hun aanhouding 
reeds bekend, de aanslag op het Vlaams Huis « De Vriend
schap j> en op de V.V.B.-autokaravaan te Oostende gepleegd te 
hebben. Zoals men weet, verloor bij deze laatste aanslag eea 
rijkswachter een voet. 

Deze hommen waren morgen voor ons bestemd. 
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Het huis Woeringenstraat nr S, 

WIE ZIJN ZE l 
Er werden op het Gentse 

justitiepaleis foto's van Stas-
sart's mededaders genomen. 
Vanop die foto's kijken ons 
jonge mensen aan , tipische 
vertegenwoordigers van een 
Gentse « jeunesse dorée >. 

Zijn dit de hoofdschuldi
gen ? We geloven het nauwe
lijks. We geloven dat achter 
hen een organizatie staat en 
een sisteem : het sisteem van 
geweld en verdachtmaking. 

Wij noemen de twee zwaar
gekwetsten van de ontplof
fing eerder slachtoffers dan 
schuldigen. Slachtoffers van 
een misbruikt patriotisme, 
van een kastegeest die hen er 
toe aangezet heeft hun te
genstrevers te beschouwen als 
te likwideren doodsvijanden. 

Daarmee is het dossier van 
de magnesiumbommen waar
schijnlijk echter nog niet ge
sloten. Na de aanslag te Oos
tende spraken de kranten 
van «een bom met sterke 
rookontwikkeling ». 

Velen zullen zich herinne
ren dat dergelijke bommen 
reeds vroeger ontploften. Tij
dens de Tweede Mars op 
Brussel kwam aan de Beurs 
een springtuig tot ontploffing 
dat 'n zware rook verspreid
de; daarbij werd een tegenbe-
ger ernstig aan het been ge
wond. 

Tijdens de betoging van het 
Vlaams Aktiekomitee te 
Wemmei op 29 juni jl. kwam 
het aan het huis van een 
N.A.C.-lid in die gemeente tot 
schermutselingen. Tijdens 
deze incidenten werd een bom 
geworpen die een zware rode 
rook ontwikkelde. 

Het is thans aan het ge
recht, uit te maken of al de

ze uiterst gevaarlijke spring
stoffen van dezelfde makelij 
waren. Alles schijnt In die 
richting te wijzen. 

De bom aan de Beurs en de 
bom te Wemmei werden des
tijds op rekening van de 
« Vlaamse ekstremisten > ge
schreven. De feiten tonen 
thans duidelijk aan, dat de 
Vlaamse betogers steeds het 
mikpunt en nooit de gooiers 
van de bommen waren. 

Misschien vindt de politie 
te Wemmei wel een aankno
pingspunt om de onbekende 
« Brusselse chef s> op te spo
ren die, volgens de Gentse 
N.A.C.-terroristen, de op
drachten voor de aanslagen 
gaf. Het is waarschijnlijk 
vanuit Wemmei dat de tegen
betoging te Oostende werd 
georganizeerd. 

Is het < Brussels brein > 
wellicht ook de ontwerper 
van de provokatie-aanslag op 
de Kongreskolom ? 

Ven ondenoeksrechter bij de butt. 
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DE VOLKSUNIE 

BOMAANSLAGEN 

Waarde Redaktle, 

Zonder op de feiten te willen 
vooruit lopen, mag men reeds ze
kere gevolgtrekkingen naar voor 
brengen, aangaande de aanhour 
ding van een vooraanstaande van 
het z.g. komite voor tweetaligheid, 
In feite voor frans Imperialisme 
en onverdraagzaamheid, dit m 
verband met de O AS bomaan
slag op een Volksunleiokaal te 
Aalst. 

De wanhoopspogingen van de 
franskiljons, in vorm van laffe 
terroristen - metodes, bewijst dat 
wij, de Vlaamse nationalisten, 
het enige daadwerkelijke gevaar 
betekenen voor de franssprekende 
koloniaUaten 

Alleen de Volksunie staat hen 
in de weg. Juist omdat deze par
tij met zoveel hardnekkigheid, de 
judas-wetten bekampt heeft 

Tegen de verraders Verroken, 
Kiebooms, De Saeger, Moyersoen en 
Kop Vaneynde zuBen de frans
kiljonse rekels geen aanval ple
gen 

Deze O.V.P.-vodden gaan nog 
verder. Hun ruggegraatloosheid 
Is zo volledig, dat zij het nog 
voorstellen alsof zij een Vlaamse 
overwinning afgedwongen heb
ben! 

Zij, de bondgenoten van de 
franskiljonse grondspekulanten, 
Bljn, door hun lamlendige hou
ding. In geweten, mede verant
woordelijk voor de bomaanslagen. 

Hun houding, is voor Vlaande
ren veel rampspoediger dan de 
aktie van de aUe zelfbeheersing 
verliezende « Pieds noirs » 

Evengoed als de franskiljons, Is 
hun rijk bijna ten einde. 

Vlaamsgezindheid betekent meer 
dan ooit Volksuniegezind. 

Illllllll 

GANSHOREN 
Mijne Heien, 

Sedert een vijftal jaren ben ik 
inwoner van de gemeente Gans
horen. 

Het is waarlijk schandalig, hoe 
de Vlamingen daar behandeld 
worden. 

Op het gemeentebestuur zijn 
nooit Vlaamse formulieren be
schikbaar, welke ook de aard van 
de zaken zijn. Vlaamse huiseige
naars worden zonder advies op de 
fi-anse taalrol geplaatst. De huwe-
lijksaankondigingen aan de ingang 
van het gemeentehuis (« Acte de 
publication de manage ») zonder 
Vlaamse vertaling van de titel. 

Vlaamse briefwisseling blijft on
beantwoord. 

VJ. - Ganshoren 

Wat denkt ge dat die 28 Vlaam
se mensen deden? 

Ze zwegen als vermoord en on
dergingen het lot dat 100 jaar 
lang de Vlamingen ondergaan 
hebben .. 

Een man staat op, een enkele, 
protesteert en verwijt lioffelijk 
doch kordaat de 28 aanwezige 
Vlamingen hun houdmg. 

Met zijn familie verlaat de ene 
heer de café. Hij stelde een Vlaam
se daad. 

Kort besluit : wat baat het dat 
onze voormannen op de bres sprin
gen, op de voorlijn strijden, als 
het gros van de Vlaamse mensen 
met mee oprukt? 

Dan is alle moeite verloren en 
strijden wij nog 100 Jaar; dan 
worden wij nog 100 jaar veracht 
en bespot of dan is de strijd 
verloren. 

RV. - Wijnegem. 

AAN WIE DE SCHULD ? GOEDE MANIEREN 
Velen vragen zich af hoe het 

komt dat de Vlamingen nog steeds 
door de Vlaamshaters veracht en 
vernederd warden. 

Iemand antwoordde daarop ge
vat : omdat de Vlamingen het 
zelf niet willen of durven veran
deren. Met een konkreet voor
beeld gaf ook ik daarop een ant
woord, m telegramstijl. 

De Panne anno 1963. Op de zon
dagnamiddag van de wereldkam
pioenschappen te Bonse in een 
café, voor de T.V. Aanwezig 28 
Vlaamse mensen. De TV. staat 
op Brussel - Nederlands. 

'n Badgast komt binnen, vraagt 
aan de baas Brussel -Pi-ans te wil
len opzetten. 

De baas gelukt er niet in. Een 
tweede komt binnen en vraagt 
eveneens Brussel - Pïans. De baas 
gehoorzaamt want die twee heren 
spreken Frans. 

Waarde Redaktle, 
Dat de heer Kiebooms in zijn 

eigen « Gazet van Antwerpen », 
na een weinig gentleman-like pen-
netwist met de algemene sekreta-
ris van het Vlaams aktiekomltee, 
de heer Roosens, door deze laatste 
k.o. geslagen is met een heel ver
diende verwijzing naar het ge-
bnuk van goede manieren, is ken
schetsend voor de slagen onder de 
gordel in gebruik bij de zo krls-
telijke volkspartij, tegenover men
sen die niet gedwee in het partij-
gareel lopen. 

Er valt niet meer te twijfelen; 
de heer Kiebooms Is van slechte 
wil. Hij loochent het daglicht. 

Gans bewust Vlaanderen is oveiv 
tuigd van de noodzaak van fede
ralisme in België. Er is geen an
dere uitweg meer na de jaren
lange kapitulaties van de Vlamin
gen in de unitaire partijen. 

Men kan alleen maar beamen, 
want de « Linie » van 20 dezer 
schrijft : « verschillende politici, 
die sinds het einde van de twee
de wereldoorlog getracht hebben 
de touwtjes van de Vlaamse bewe
ging m eigen partijhand te krij
gen, wagen een uiterste poging en 
schieten thans de vanouds echte 
Vlaamse beweging in de rug. Op
passen heren! » 

Die heren politici sluiten zich in 
een getto op. Dat zij niet komen 
klagen en de steen naar anderen 
werpen, als het Vlaamse volk de
ze afzondering In het kieshokje 
zal komen bevestigen ZiJ alleen 
dragen er de schuld van. 

KD. - Aalst 

VOORBEREIDING 
Waarde redaktle. 

Wij zijn de mensen dankbaar, 
die midden in de harde Vlaamse 
strijd, voor de komische noot zor
gen. Zo nu ook dp heer Kiebooms, 
in de Gazet van Antwerpen van 
12 september, waarin hij de CVP 
het schild van Vlaanderen noemt. 
Dit is ontegensprekelijk, de mop 
van de week. 

Zo ook de « Pourquoi Pas », die 
men niet meer als moppentapper 
mag blijven beschouwen, sedert 
het vraaggesprek door Mgr. Des-
camps aan dit blad toegestaan. 
Sterk van deze hoge bescherming, 
woo'"dvoerder van het zich be
dreigd voelende frans Imperialis
me, zet het zijn franskiljonse le
zers aan. de federalistische mars 
op Antwerpen te ontvangen zoals 
het moet. Niet meer met belgisohe 
vlaggen. Maar op straat. 

Als zij zich voorbereiden, waar
om zouden wij het dan niet? Het 
zou wel kunnen een geschiedenis-
makende dag worden, de 3de no
vember. 

Wie zou dat willen missen? 
En zeggen, dat wij op zo'n 

heuglijke dag, de afwezigheid van 
het schiW van Vlaanderen zullen 
moeten melden! 

En dat wij er zelf niet zullen 
om treuren dat « Lamme » CVP 
op het kerkhof ligt. Evenmin ajs 
kapitalistische knecht BSP en aan 
steriliteit - lijdende P W . 

MIE SCHERREGOS 
Geachte heren. 

Uw open bnef aan Mie Scher-
regos heeft mij getroffen. Het ia 
mderdaad waar dat het gewone 
volk van Brussel en omgeving in 
de grond door en door Vlaams ge
bleven is. Wie bijvoorbeeld nader 
toekijkt zal achter de meeste 
huisgevels te Anderlecht en zelfs 
achter de eentalig Franse < ^ 
schriften van de winkels, Vlaams-
sprekende mensen aantreffen. De 
« verfransing » van de doorsnee-
Brusselaar is ölechts een dun 
laagje vernis dat zal wegvallen 
wanneer wij er in slagen het fe
deralisme te verwezenlijken. Voor 
een oningewijde is de Icust op het 
oog ook volledig Franstalig hoewel 
er in werkelijkheid slechts nage
noeg Vlaamse mensen wonen. Zo 
moeten wij het te Brussel o<& be
kijken en de misleide, simpele 
volksmens niet beschouwen sis 
een vijand. 

D.L. - Andeneoht. 

De redaktle draagt geen verant. 
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze b». 
houdt zich het recht van keuze ea 
inkortlne voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n l . . . 

ik k o o p bii 

MATTHiëUS BiPDiNBEDRIJF 
J U R N H O U T S E t A A N , 1 0 2 , « O R G E R K D U T - T É L j J k I / . ï 2 
Biihuixcn: Anfwcrpcif. Dicpcftr 14-86. Tel. Jl.Ol.t!; Bcgijncnstf. 39-41.. 
L Tel 33.47:24 Dcurnc:Gallifortlci 60, Tel. 16.25.72. ;•: 

ALLB VLAMINGEN TC BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden. 

MEESTER-UURWERKMAKER 

S I A E T S . GROTE KEOS 
MOOERN ATEIIEB 

An> O f t w l n l e r s f r o o t , 11 
OUDERGEM (UL IQ • HL R.4iO 

KORTINS ven tedeo van Vlaainsa vaienlginsoni^ 

Schuimrubbennatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele 

De nieuwe oogst is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop geplukt. 

Proef nn 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

k O E K E L A R E 

Verkoper voor Aalst en omgeving 

NORBERT DE GANCK, 
Watertorenstraat, 10, Aalst 
Telefoon : 053/21667 

a l l e e n kunnen kan wat kunnen kan 
Wij bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen, Brabant 
en Limburg. 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi, degelijk en 
goetfV'wp te bouwen. Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.93.18 

Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 
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Woeringenstraat nr 8 : 

DE FILM DEI 
E NAzrs 

ZO GINGEN ZIJ TE WERK! 
Het hierbij afgedrukt pamflet werd de laatste dagen op grote 
schaal te Gent verspreid. Een flinke voorraad ervan werd 
aangetroffen ten huize van Stassart. Het pamflet is tipisch 
voor de metode van de hoera-patriotieke bommengooiers. 

Dinsdagavond te. halftien werd de ganse omgeving van het huis Woerin
genstraat nr 8 — in het zogenaamde Gentse « miljoenenkwartier » — op
geschrikt door een hevige ontploffing. In het huis brak een begin van brand 
uit en de Gentse brandweer rukte uit met haar zwaar materiaal om het 
onheil te gaan bestrijden. Zij trof er een ware chaos aan; tussen vernield 
meubilair vonden zij er twee zwaargekwetsten : de 17-jarige Guy Vander-
smissen en de 18-jarige Arthur Sels. Beide werden ze dadelijk naar het 
Akaden^isch Ziekenhuis gebracht. 

Het brengt een foto van 
Oostfrontvrijwilligers gedu
rende de oorlog, met daar
naas t de verwijzing naar de 
«nazi 's» van de Volksunie. 
Op deze wijze t racht men de 
bevolking op te hitsen en het 
klimaat rond Vlaamse beto
gingen te vertroebelen. 

Door Vlaamse betogers uit 
te schelden voor het schuim 
van het landverraad wordt de 
psichologische achtergrond 
geschapen die de N.A.C.-ter-
roristen nuttig achtten voor 
hun aanslagen. 

Waar de échte nazi's zitten, 
is inmiddels reeds gebleken ! 

Nog maar een paar dagen 
terug trachtte de Schaar-
beekse N.A.C. de bevolking op 
te ruien tegen een zogenaam
de Volksunie-meeting, die in 
werkelijkheid een vergade
ring was van het Davidsfonds. 
Te dier gelegenheid reeds 
zette de Volksunie de puntjes 
op de i's : de voorzitter van 
de V.U.-afdeling Schaarbeek 
was een der eerste vrijwilli
gers van de Brigade Piron in 
Engeland; een ander Schaar-
beeks bestuurslid verloor va
der en broer in de Duitse 
koncentratiekampen. 

In de Volksunie telt niet in 
de eerste plaats wat men ge
weest is, maar wel hoè men 
het geweest is. 

Het is de metode die de na 
zi maakt. En wie de nazisti
sche metoden huldigt, is nu 
wel duidelijk. 

Het opzet van deze metoden 
is thans ook duidelijk. Het is 
tweeledig : provokatie en 
terreur. 

Door aanslagen te plegen 
die op het eerste zicht in de 
richting van «Vlaamse eks-
tremisten » wezen, t rachtten 
de N.A.C. - terroristen de 
Volksunie en de ganse Vlaam
se beweging in het diskrediet 
te brengen. 

Door aanslagen te plegen 
tegen Vlaamse betogingen en 
optochten, trachtten zij de 
gemeentebesturen er toe te 
brengen, toelating te weige
ren voor iedere Vlaamse ma
nifestatie. Zij hoopten tevens 
de strijdwil der vlaamsgezin
den te breken. 

Vaak waren de twee aspek-
ten van deze terreurmetoden 
in één en dezelfde aanslag 
verenigd : zo bijvoorbeeld 
met de bom te Oostende en 
tijdens de Tweede Mars op 
Brussel. 

Dat de bommenleggers 
plannen hadden op langere 
termijn, bewijst de grote hoe
veelheid springtuigen die in 
het huis van Stassart werd 
aangetroffen. 

De vernielingen en de verwondingen wa
ren het gevolg van de ontploffing van een 
springtuig en weldra bleek, dat deze ont
ploffing had plaatsgegrepen op het ogen
blik dat de gekwetsten bezig waren met de 
fabrikatie van magnesiumbommen. 

Van de bewoner van het huis, de ge
naamde Jacques Stassart, was er geen 
spoor. In de loop van woensdag werd hij 
aangehouden toen hij een advokaat raad
pleegde. Stassart, die geboren werd in 1928, 
is de zoon van een gekend Gents industri
eel; hij baat in het huis Woeringenstraat 8 
een wasserijbedrijf uit dat in feite slechts 
een eenmanszaakje is en niet al te schit
terend gaat. Hij komt uit de kringen van 
de Gentse C.A.N. en is zowat de aanvoer
der en het haantje-de-voorste van de jon-
gerensektie dezer ultrafranskiljonse orga-
nizatie. 

Woensdagmorgen begon het gerecht aan 
een grootscheeps onderzoek dat eigenaar
dig genoeg omgeven werd met een muur 
van stilte. Wijzelf belden in de loop van 
woensdagnamiddag de redakties van ver
schillende kranten op : nergens was men 
reeds op de hoogte van de ontploffing die 
de avond tevoren had plaatsgegrepen. De 
radio bracht het eerste bericht over de 
zaak-Stassart slechts in de uitzending van 
17 uur woensdagnamiddag. 

Bij het onderzoek werd een grote hoe
veelheid pamfletten gevonden van het mo
del dat we op deze bladzijde afdrukken. 
Deze pamfletten — en de latere bekente
nissen van Stassart 's medeplichtigen — 
heten er geen twijfel over bestaan dat de 
bommen die werden gefabriceerd, bestemd 
waren om gegooid te worden in de V.U.-
betoging van morgen zondag. 

In de loop van woensdag werd ook een 
hele groep medeplichtigen aangehouden. 

zodat op dat ogenblik reeds acht personen 
in de zaak betrokken waren. De meesten 
bekenden prompt dat zij deelgenomen 
hadden aan terreurakties te Oostende en 
te Aalst en dat zij hun opdrachten kregen 
van een hen onbekende «chef» uit het 
Brusselse. 

Bij de huiszoeking ten huize Stassart 
werd een grote hoeveelheid springtuigen 
aangetroffen, evenals een rijke keus aan 
ontstekers, valse autoplaten en ander ter
roristenmateriaal. 

De avondkranten brachten woensdag de 
zaak in grote opmaak op de eerste bladzij
den, waarbij zij doorgaans Stassart « voor
zitter van het C.A.N.» noemden. De alge
mene voorzitter van deze franskiljonse en 
hoerapatriotische vereniging maakte er 
gebruik van om in een rechtzetting het 
C.A.N.-lidmaatschap van Stassart te loo
chenen, op gronden die wel eenieder scep
tisch zullen doen glimlachen. Het C.A.N.-
kommunikee deed denken aan het happen 
van een vis die op het droge hgt.,. 

L A A T S T E SCHIKKINGEN VOOR GENT Na de 
ontploffing. ' 

1. De betoging zondag a.s. te Gent zal ge
vormd worden aan het St Pietersplein vol
gens de hiernaast afgedrukte situatie
schets, vanaf 15 uur 30. 
2. De betogers dienen zich bij het opstel
len te schikken naar de richtlijnen van de 
leden van de organizatiedienst die zullen 
voorzien zijn van een armband « V.U.-or-
ganizatie ». 

3. De daartoe aangeduide leden kunnen 
hun armband, alsmede de plakkaatjes voor 
hun groep, afhalen op het speciaal beto-
gingssekretariaat, St Pietersnieuwstr. 138. 
4. De betogers dienen zich op te stellen in 
rijen van vijf. Vóór en na een groep vlag
gen of een spandoek dient een tussenaf
stand van 10 meter gelaten te worden. 
Vóór en na een radio- of praalwagen dient 
een tussenafstand van 20 meter gelaten te 
worden. Tussen de vijf hoofdgroepen zal 
een ruimte van ongeveer 30 meter gelaten 
worden. 

5. Na de betoging, bij aankomst op het 
Laurentplein, dienen de armbanden terug 
afgegeven te worden, alsook de uitgedeelde 
plakkaatjes. 
6. Na de openluchtmeeting is er gelegen
heid tot een gezeUige ontmoeting in het 
Vlaams Huis «Roeland», dat op slechts 
een paar minuten van het Laurentplein is 
gelegen. 

[7. Deze betoging is een werf betoging; zij is 
er in de eerste plaats op gericht, de be-
langsteUing en simpatie van de Gentse be
volking te winnen voor onze opvattingen. 
Aan eventuele provokateurs wordt voorbij
gegaan. 
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WIE ZIJN DE SLACHTOFFERS ? 
De franskiljonse bommen waren steeds voor Vlamingen be
stemd. Maar blinde terreur kiest willekeurig haar slachtof
fers : de gekwetsten waren totnogtoe nooit Vlaamse betogers 

Tijdens de tweede Mars op 
Brussel werd een bom met 
sterke rookontwikkeling door 
franskiljonse tegenbetogers 
naar de stoet geworpen; van
uit de stoet werd het projek-
tiel teruggesmeten. De kran
ten brachten over dit inci
dent destijds overvloedig 
fotomateriaal; de televisie 
filmde het en gaf het in haar 
Mars-verslag. 

Bij dit Incident werd een 
tegenbetoger, waarschijnlijk 

een MP.W.-er, ernstig aan 
het been gekwetst. Het was 
het zwaarste incident van de 
ganse betoging. 

Ook tijdens de VV.B.-au-
totocht langs de kust werd 
te Oostende een magnesium-
bom geworpen. Ditmaal was 
het slachtoffer evenmin een 
Vlaams betoger : de bom 
ontplofte onder de voet van 
een rijkswachter. De bladen 
meldden destijds, dat de 
voet nadien werd afgezet. 

@ nnaoHiy osfyocxi^. ftecf/eiev rciivwi/r 
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aan Ficior Leemans 

gewezen sekretaris-generaM 

«n C.V.P.-senoJor 

Fitoer, 

Wie in een mesthoop valt, loopt nog «en hele tijd mei de 
genr van gier in zijn kleren. Dat hoort nu eenmaal bij het 
wezen van de vaalt. En nu mag Timmermans nog zo smakelijk 
beweren « dat het goed is den beir te rieken lils hij van verre 
homt », wij halen steeds de neas op als we uw geurige aanwe-
Mgheid ergens vaststellen. 

De mesthoop waarin gij gevallen zijt, Fitoor, is die van 
de C.V.P. Op het neerhoj zijn er heel wat dieren, die zich 
danig wel bevinden bij het ploeteren op de vaalt. Tk laat het 
aan u over, uit te maken tot welke familie van nuttig slacht
vee zij behoren. De boer heejt zich sinds alle tijden verzoend 
met hun vaalt-voorliefde ; niemand heejt hen ooit elders zien 
ploeteren dan waar het lekker-warm én modderig is. 

Gij hebt, Fitoor, niet gans uw leven gesleten op wat 
bestemd is om akkerwaarts gevoerd en ondergespit te worden. 
Eens hebt gij geademd in de eterische luchten van het Hoog
land, eens zijt gij geweest de jongeman in het zuivere gewaad 
van de idealistische hervormer. Diets of niets, groot of dood : 
de middenweg was er niet en uw hang naar het heratsch-
zuivere maakte u in de stormachtige dertiger jaren tot de 
gangmaker van wat zich in het Nieuw Europa aanbood met 
de belofte van de aflossing en de hervorming. 

Is dan gekomen, Fitoor, de grote moerlemeie geU]k uw 
vriend zaliger, de Staf, dat noemde En in die moerlemeie 
werd gij omhooggesluwd naar de hoogten van het sekreta-
riaat-generaal : een dienaar van uw volk in bange tijden. Zo 
toch zult gij dat gezien hebben. Of knaagde toen reeds de 
worm van het « steeds omhoog », van het emporslreben, aan 
het gemeten van de dienaar des volks ? 

Over de periode daarna, Fitoor, hoef ik niet veel lijnen 
zwart te maken. Ge hebt ze beleefd als lijdend voorwerp, als 
wrakstuk op de rcpressievloed die door alle dijken sloeg. Ge 
hebt beleefd de eerste schuchtere pogingen om de dijhen terug 
te dichten en Vlaams-nationaal lev«n te laten gedijen op hel 
verzopen land. 

In '49, toen enkelen dan - wellicht « korlzichtiger » en 
K van geringer intellectueel formaat » - de handen ineensloegen 
om weer aan Vlaams-nationale politiek te doen, ging hun 
vertrouwen naar u - de gereputeerd-verstandige, de overleg
gende wikker-cn-weger Wel zeer slecht werden zij beloond 
voer hun vertrouwen : gijzelf en een andere kleine man v«n 
groot verstand - de huidige minister Custers - liepen over met 
vliegend vaandel én slaande trom naar de door P.W. Segers 
.« verruimde n C.V.P. 

Daar zit gij dus, onttrokken aan de kontrole van de kiezer 
€ds foet-foet-senator, te eeuwigen dage op uw gemak. « Kon
tact met het volk n onderhoudt gij wekelijks via een doorgaans 
onleesbaar-geleerd artikel in « De Standaard ». Zo ook ver
leden week, toen gij het nuttig en nodig geoordeeld hebt een 
kruiperige en luidruchtige hulde te brengen aan één uwer 
broodheren, de heer Paul Struye. 

Het moge, Fitoor, dan al waar zijn dat uw vriend Struye 
bijna zo verstandig is als gij-zelf. Het moge al waar zijn dat 
naar uw smaak, hij een uiterst verfijnd politicus is. Wanneer 
tk ( dwaze ezel die meer dan éénmaal struikel over dezelfde 
steen) boven uw handteken de titel zie « ... en toen kwam 
Paul Struye », kan ik er me niet van weerhouden terug te 
denken aan de tijd dat Paul Struye inderdaad kwam : in de 
zetel van justilie. Zijn komst was, Fitoor, de inzet'van een reeks 
fusillades die tot over de honderd zou oplopen. 

« Essentieel is voor Paul Sti-uye dat we met verbeelding 
en aanpak nu doen wat kan, in het besef dat onze standpunten 
geen eeuwige waarheden zijn ». Het komt uil uw pen, Fitoor. 
Ik laat het over aan uw smaak, de verfijning van hem die zich 
de bijnaam Alva verwierf, ovirdadig en overbodig Ie huldigen. 

^atuurUjk vraagt gij u, met uw metodisch-geschoolde 
geest, af hoe ik er toe kom graten te vinden in uw proza dat 
een Struye huldigde die inmiddels bijna 18 jaar ouder is dan 
zijn kogels. Het is wat ik in den beginne al zegde : de geur 
van de gier is niet in één dag mt de kleren. 

dio Genes. 

BELACHELIJKE 

KOMEDIE 

De onderbreking van de 
Scheldebrug te Temse vestigt 
meer dan ooit de aandacht op 
de tweede oeververbinding te 
Antwerpen en op gans het 
probleem van de E-3. Op onze 
reportagebladzijden wijden 
we trouwens een lange bi j 
drage aan deze onderwerpen. 

Inmiddels zullen onze lezers 
zich wel herinneren dat op 2 
juli jongstleden met groot 
vertoon de zogenaamde 
« eerste spadesteek » van de 
E-3 werd gegeven. Te dier ge
legenheid greep een plechtig
heid plaats, die duchtig over
hoop werd gezet door enkele 
Vlaamsgezinde manifestan
ten. Lefèvre had zich op die 
plechtigheid laten vervangen 
door Custers die zich enkele 
minder prettige herinnerin
gen aan zijn V.N.V.-verleden 
moest laten welgevallen, tot 
groot genoegen van zijn aan
wezige socialistische < vrien
den ». Die «eerste spadesteek» 
kreeg destijds niet de gewen
ste publiciteit, omdat de 
strijd om de randgemeenten 
aller aandacht opslorpte. 

Inmiddels kunnen wij onze 
lezers meedelen dat het bij 
die feestelijke « eerste spade
steek » is gebleven. Er werd 
aan de E-3-aftakking naar de 
haven nog steeds geen twee
de spadesteek gegeven. De 
werken liggen stil sinds die 
beruchte feestdag begin juli ! 

Zo houdt men de Vlamin
gen voor de aap ! 

WEGENMIZERIE 

Inmiddels stond de ganse 
Belgische wegenpolitiek deze 
week vooraan in het nieuws. 
P.V.V.-voorzitter Vanauden-
hove werd benoemd tot voor
zitter van de « Belgische We-
genfederatde », een privaat 
organisme dat — zoals zijn 
naam het zegt — zich bezig
houdt met wegproblemen en 
wegenbouw. 

Deze nieuwe fimktie ver
schafte Vanaudenhove de 
gelegenheid, eens luidruchtig 
de P.V.V.-oppozitietrommel 
te roeren. Hij verweet de 
huidige regering, op een on
verantwoorde wijze te slen
teren met de wegenbouw en 
stipte aan, dat alle belang
rijke wegenbouw-projekten 
grote vertraging lijden. 

De bewering is juist. De 
regering schiet inderdaad 
vreselijk tekort en de histo
rie van de eerste spadesteek 
aan de E-3 is nog eens daar 
Om het te bewijzen. 

Doch evenzeer is het waar 
dat de « grote bouwer » Van
audenhove destijds, toen hij 
minister van Openbare Wer
ken was, de wegenbouw ach
tergelaten heeft in de grootst 
mogelijke chaos. Wanneer 
hij thans de verwaarlozing 
van de E-3 aanklaagt, mag 
men niet vergeten dat van 
deze levensnoodzakeliike weg 
in zijn vijf tien jarenplan zelfs 
geen sprake was. De P.V.V.-
voorzitter was als minister, 
zoals de meeste liberale ex
cellenties, een slecht reke-, 
naar en een groot verkwister. 

Toen hij Openbare Werken 
verliet, had hij er naam ge
maakt als « grootste wegen
bouwer van Diest en omstre
ken >. 

VLAAMSE ZEEVAART 

Vlaamse zeevaart als een vis op het droge ? 

Einde 1962 bereikte de 
Belgische zeevloot geen 
700.000 ton en geen 10 sche
pen. Het aandeel van de Bel
gische vloot in ons overzees 
handelsvolume bereikte niet 
eenmaal 8 %! 

De « Autotoerist », blad 
van de V.A.B., dat deze cij
fers geeft merkt daarbij op : 
« wat doet de Belgische staat 
om de Vlaamse zeevaart aan 
te moedigen? ». 

Wij voegen er aan toe f 
wat doen de kleurpolitiekera 
uit onze grote havenmetro-
pooj Antwerpen om deze 
toestand aan te klagen? 

En ligt een van de oorzaf 
ken van de Antwerpse ach
terstand op Rotterdam niet 
juist in het feit dat wij de 
eigen havenbelangen prak
tisch niet kunnen dienen met 
eigen rederij op grotere 
schaal? 

Want daarin zijn alle 
kleurpoUtici op Openbare 
Werken even straf : he t ver
zorgen van de riool- en 
stoepklachten van hun eigen 
kiezers Zo blijft hun plaats
je in de parlementaire kaas 
verzekerd! 

PATTON EN T.B.C. 

Patton was de Amerikaanse 
generaal die in een geweldige 
rush met zijn tanks in 1945 
Duitsland binnenstormde : 
kort na zijn dood reeds een 
legendarische figuur, half 
cow-boy, half ijzervreter. 

T.B.C, is nog steeds een 
grote gesel, die in ons land 
bestreden wordt o.m. door de 
« Anti-Tering Liga-». 

Patton heeft dus bitter wei
nig met T.B.C. te zien. 

Minister Anseele is een an
dere mening toegedaan. Hij 
liet de kosten voor de oprich
ting van een Patton-gedenk-
teken te Bastenaken dekken 
door de opbrengst van een 
liefdadigheidspostzegel, ui t
gegeven ten bate van de « An
ti-Tering Liga ». 

We hebben niets tegen Pat
ton. Maar we vinden het kras 
dat men het publiek 1.212.687 
P uit de zak trommelt voor 
liefdadige doeleinden, om met 
dat sommetje dan achteraf 
naar eigen believen monu
menten te gaan oprichten. 

Nu is het zo, dat Anseele 
inzake postzegels reeds een 
gevestigde reputatie heeft... 

HEEi=T KiEBOOMS 

SLECHTE MANIEREN ? 

In de « Gazet van Antwer
pen » van 20 september ver
scheen een ingezonden stuk 
van mr A. Roosens, alg. se-
kretaris van het Akiiekomi-
tee. 

Mr Roosens beantwoordde 
daarin enkele beweringen 
van volksvertegenwoordiger 

Kiebooms i.v.m. het Davids-
fondskongres. 

Kiebooms had nl. beweerd 
dat mr Roosens, door op dat! 
Kongres voor federalisme te 
pleiten, misbruik had ge
maakt van de gastvrijheid en 
dat hij stemming had ver
wekt tegen de niet-federalis-
tische Vlaamsgezinden. 

De algemene sekretaris 
van het Aktiekomitee weer-< 
legde deze beweringen ui t 
voerig en toonde aan daft 
wat hij op het Davidsfonds-
kongres zegde, nauwkeurig 
overeenstemde met wat hij 
op voorhand had voorgelegd 
aan een kongreskommissie 
van Davidsfonds-hoofdbe-
stuursleden en wat daar werd 
goedgekeurd. 

Daarmee is ook deze Kie^ 
boomse kwakkel uit de lucht 
geschoten en de auteur erv 
van bij de tong gevat. 

Aan het einde van zijn 
rechtzetting zegt mr RO&IF 
sens : « Wij vragen dat die
genen, die het met ons niet 
eens zijn, goede manieren 
zouden gebruiken >. 

Pak aan. Lode! 

MAJOOR GRAS 

Enkele dagen geleden heb
ben de franssprekenden uit 
Leuven een vergadering be
legd te Hamme-Mille, de eer
ste Waalse gemeente bij Leu
ven. 

Op deze vergadering werd 
gehandeld over de eis : Frans 
onderwijs te Leuven. De man, 
die het initiatief daartoe 
nam, is een zekere major 
Gras die tot 1957 Kongolese 
negers kommandeerde. 

Hij schijnt de mentaliteit 
van de Weermachts-officie-
ren naar Leuven te willen 
overplanten : kolonialisme 
op zijn best. 

Op-de vergadering te Ham
me-Mille werd hij bijgestaan 
door het klassieke stel P.V.V.-
ers en hoerapatriotten van de 
N.A.C. 
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NIET ERO 
Bij de ontploffing te Gent 

werden twee jongeren uit de 
« deftige » Gentse franskil
jonse burgerij gekwetst. De 
ouders vrezen nu vooral dat 
de naam van hun familie in 
opspraak gebracht wordt! 

Dat deze knapen er enkele 
Volksuniemensen mee zou
den vermoord of verminkt 
hebben vinden deze taaira
cisten klaarblijkelijk niet 
erg. 

Het voorbeeld van de blan
ke Amerikanen tegen de 
zwarten aldaar vindt hier 
vlijtig navolging. 

In « deftige » families mag 
dat! 

GEVAARLIJKE 
SPELLETJES 

We begrijpen dat jonge 
mensen menen dat bommet
je spelen interessant is. 

Frankrijk is voor onze frans
kiljons wel een slecht voor
beeld geweest met zijn 
OJV.S. 

Dat de jonge mensen ech
ter bedenken dat zelfs in een 
ontaarde demokratie zoals 
in Frankrijk de bommetjes 
niet geloond hebben. 

Zeker zullen ze dit niet 
doen in een veel steviger de
mocratisch land als België 

Zelfs al zijn er in Vlaan
deren, door de schuld van de 
kleurpartijen, zoveel frans
kiljonse rechters. 

ALMA MATER 

Ds Leuvense universiteit 
heeft beslist, te Waver in 
Waals-Brabant een instituut 
« Sciences de l'Homme » In 
te richten, samen met de 
Vrije Universiteit van Brus
sel. Aan dit instituut zullen 

25 miljoen besteed worden. 
Dat dit instituut slechts 

bestemd is voor de upper-
ten van het franstalig Leu
vens professorenkorps, vergt 
wel geen betoog. Wij zijn be
nieuwd of de tweetalige Leu
vense universiteit thans op 
haar poot zal gaan spelen 
om te Waver Vlaams onder
wijs van de wieg tot aan het 
universitair diploma te be
komen, zoals zij dat gedaan 
heeft voor de franstalige 
troetelkinderen te Leuven. 

Een ander aspect van dit 
nieuw franskiljons initiatief 
is, dat het wordt genomen 
in samenwerking met de 
verschrikkelijke « framas-
sons-universiteit > van Brus
sel. 

Wanneer het er op aan
komt, het s taatsmanna bin
nen te rijven, tellen gewoon-
Ujk de grote principes niet 
mee. 

F R A N S K I L J O N S T E R R O R I S M E 
Toen in de nacht van elf juli een plailiekbotn 

oniplofte aan de kongreskolom Ie Brussel, wai-en 
de meeste Franstalige kranten er als de kippen 
bij om de verdenkingen op de Vlamingen ie 
wei pen. En terwijl ome mensen tientallen huis
zoekingen moesten ondergaan, legden leidende 
elementen van het Iranshiljonse Comilé d'Action 
J^laiionale (dat de fameuze betoging van de neen-
non-Belgen inrichtte) een kians neer op het graf 
van de Onbekende Soldaat ,als eerherstel voor 
deze snode daad . 

Wi; hebben toen onmiddellijk geprolesleeid 
tegen deze ongemoliveeide verdachtmakingen 
tegen de Vlamingen. En wij gaven het gerecht 
•de raad ook eens te gaan ki]ker\ m de krix^gen 
|ifln hp}- .f'Sn^J^lMSJ}^^ " rmlionaal akiiekomilee ». 
Wij kennen immeis de mentaliteit van deze 
heertjes en weten dat ze voor geen provokatie 
terugdeinzen en graag j)riilsen met gevaarlijke 
dingen. Vrijwel alle aanslagen en provokalies van 
de jongste tijd wijzen in hun richting, men moet 
jreen detecti-ef van Scotland Yard zijn om dit te 
•zien. Het uitstalraam van de V.T.B werd Ie 
Antwerpen door een knalbom verhield, omdat er 
boekjes van Paardekooper « Er zijn geen Belgen n 
te koop lagen. Zouden de daders soms toevallig 
peen elementen zijn die zichzelf super-irikolore 
Belgen vinden ? 

Een brandbom met een üjdmechanisme werd 
ie Antwerpen geplaatst in een zaal waar een 
yolksuniebal plaatsvond. De daders werden later 
ontdekt : kornuiten van het C.A.N. Tijdens de 
tweede mars op Brussel werd een tegenbeloger 
zwaar aan het been gekwetst door een tuig dat 
door tegenbetogers werd geworpen maar door 
betogers werd teruggeworpen. Deze tegenbetogers 
zwaaiden papieren waarop de bekende half-
gescheurde Belgische vlag van het C.A.N, voor-
hwam Te Oostende hadden de C.A.N .-maniakken 
verzamelen geblazen ter gelegenheid van de 
y.V.B.-karavaan. Op de foto's van hun « aktivi-
teiten » die dag, kan men duidelijk sommige 
Gentse franskiljons herkennen. De kranten 
schreven dat een politieagent erg aan de voet 
werd gekwetst door een tuig dat de tegenbetogers 
wierpen. Toeval ? 

Moeten wij nog herinneren aan de onlangs 
gepleegde aanslag met een zelfgemaakte brand
bom in het Aalsterse Volksunielokaal « De 
Vriendschap », aan de provocerende aanslag tegen 
het huis van senator Orban te Sint-Niklaas, tijdens 
4e debatten rond het tweede en -derde taalont-
werp ? En wie wierp de ruiten in en haalde 
baldadigheden uit tegen de huizen van bekende 
Gentse Vlaamsgezinden o.m Wilfried Martens en 
Leo Wouters ? En is het waar of niet dat vorig 
jaar, na de revue van de beruchte Gé Catholique 
te Gent, een Peugeot vol franskiljonse snaken 
werd tot slaan gebracht omdat een der inzitten
den Vlaamse studenten had bedreigd met een 
revolver. 

Deze week kwam de klap op de vuurpijl, en 
meteen het bewijs dat in het C.A.N, een stelletje 
gevaarlijke terroristen bijeenkomen : te Gent 
kwetsten twee franskiljonse vergulde -nozems 
nehzelf, toen magnesium-bommen ontploften, die 
a ; in het huis van een C.A.N.-leider aan, het 
hlaarmaken waren met het oog op de Volksunie
betoging van morgen. 

De bommen waren dus weer voor ons 
t^stemd^ 

Men ],an zieh afvragen wat er zou gebeurd 
zijn hadden die kerels ongehinderd hun plannen 
kunnen uitvoeren... 

Nietlemin zouden wij voor de Franstalige pers, 
ook voor de Vlaamse « Nieuwe Gids », weer de 
prouoknleuis zijn geweest. Zoals de Vlamingen 
ook de provokaleurs waren van de incidenten 
tijdens de tweede mars op Brussel... 

De ontploffing ie Gent zal mlsschiLn een aan
tal mensen van het waandenkbeeld verlossen dat 
tcireurmethodes en fascislisclie neigingen zowat 
flamingantische eigenschappen zijn. Wie de 
werkelijkheid van de laatste jaren wil zien zal 
moeten toegeven ^fl^t \ie\ militante, neo-fascisme 
yiagenoeg een monopolie is geworden van een 
bepaalde franstalige en fianskiljonse bourgeoisie. 
In het 'franskiljonse « nalionaai ^tt4ehomilee » 
komt men hetzelfde soort volkje tegen als op de 
konfidentièle vergaderingetjes van allerlei pseudo-
fascistische groepjes. Niet toevallig. 

De Vlaamse beweging daarentegen doet in 
steeds toenemende mate beroep op de massa. De 
Vlamingen belogen in de straten voor hun recht, 
in volle dag, in de zon. Terreurmetodes en nach
telijke dreigementen zijn hen vreemd. Wie het 
anders beweert moet kunnen bewijzen wat hij 
zegt, oj hij is misleid of te kwader trouw. En 
juist omdat wij een grondige afkeer hebben van 
terreurmetodes, staan wij erop dat het betogings-
recht onaantastbaar blijft. Wie aan dit recht 
raakt, raakt aan de demokratie zelf, en werkt 
onrechtstreeks terreurdaden in de hand. 

Het is daarom dat wij een ernstige waar
schuwing willen richten tot de burgemeester van 
Gent en meteen de aandacht willen vestigen van 
alle Vlaamsgezinde demokraten op een beslissing 
van deze burgemeester, beslissing die het beto-
gingsrecht in het gevaar brengt. 

De burgemeester van Gent stelt inderdaad de 
toelating voor een betoging op het grondgebied 
van de stad afhankelijk van een voorwaarde n.l. 
dat de inrichters zich persoonlijk zouden borg 
stellen met al hun goederen, voor het geval er 
schade wordt aangericht. Willen de strijdende 
Vlaamsgezinden nog te Gent betogen, dan dienen 
enige onder hen zich borg te stellen. Maar dit 
betekent meteen dat een handvol tegenbetogende 
herrieschoppers volstaan opdat de massa in gisting 
zou komen en wellicht stukken zou maken, die 
dan door die enkelingen zouden moeten vergoed 
worden. Dat is onaanvaardbaar want het werpt in 
feite een zware hypoteek op het betogingsrecht. 
Moest men dat systeem overal gaan huldigen Üan 
zouden de revendikatieve betogingen vrijwel 
onmogelijk worden, zeker voor de Vlaamsgezin
den, en dit wegens de mogelijkheid van tegen
betogers en ... de vaak passieve houding van de 
politie in zo'n gevallen. 

Neen, mijnheer Claeys, gij die U graag kristen^ 
DEMOKRAAT noemt, laat die voorwaarde maar 
vallen, en schep zelf geen stof voor incidenten, 
want betogende. Vlamingen zult ook gij niet 
tegenhouden. De ordewetten van de regering 
zijn cd beperkend genoeg. En wij hopen dat de 
streken van Uw Gentse bomzieke franskiljons ü 
zullen doen inzien dat wij misschien wel een 
heel klein beetje gelijk kunnen hebben. Wellicht 
zal dit U aansporen Uw verantwoordelijkheid niet 
af te wentelen. 

LE RIDEAU DE GAND 

«Le rideau de Gand •->, 
franstalig toneelgezelschap 
uit Gent, heeft zopas zijn 
jaarlijkse programmabrcchu-
re uitgegeven in de taal van 
Brigitte Bardot, waarin een 
overzicht wordt geseven van 
de « Galas de l'Elite ». 

jWant het is toch vanzelf
sprekend dat de élite per de
finitie franstalig is. Of wat 
dacht u ? 

Het keurig gezelschap van 
uitgelezen fijnproevers der 
Franse komedie zal in de 
eerstvolgende tijd wel wat 
kleiner zijn : Stassart is er 
voorlopig niet meer bij. 

LA CORNICHE 

Nog steeds heeft minister 
Gilson geen beslissing getrof
fen inzake de taalgrensafba
kening tussen Overijsse en 
Terhulpen, De taalgrenswet 
bepaalt dat de wijk « La Cor-
niche - station Terhulpen » 
zou overgaan naar de Waal
se gemeente Terhulpen. Zoals 
men weet is Terhulpen één 
van de drie Waalse gemeen
ten waar, volgens het oor
spronkelijk regeringsplan, 
faciliteiten aan de neder-
landstaligen moesten ver
leend worden. Van die facili-

In teiten is natuurlijk niets 
huis gekomen... 

Terhulpen is echter niet 
tevreden en zou, in tegen
spraak met de wet, een ge
bied willen inlijven dat gro
ter is dan de wijk « La Corni-
che » en dat voor de gelegen
heid « Corniche et extension> 
werd gedoopt. 

Talrijke Waalse parlemen
tairen — w.o. ook C.V.P.-ers 
— lopen thans de drempel 
van Gilson plat om deze ge-
biedsroof er door te krijgen. 

DE ONDERGROND ? 

Eén van de redenen waar
om Terhulpen zo graag de zo
genaamde « Corniche en uit
breiding» zou inlijven, is te 
zoeken in het feit dat de ge
meente daardoor meer dan 
5.000 inwoners zou tellen en 
met de slag een autonome ge
meente zou worden. Wat de 
beste waarborg is voor het 
burgemeesterspaatsje van de 
wallingant Rouelle. 

Burgemeester Rouelle heefÉ 
echter nog andere belangen 
te- verdedigen. Hij bouwde 
zich op de Cornichelaan nr 21 
een villa, waar hij ook woont. 
Zodat Terhulpen een burge
meester heeft die niet eens de 
gemeente bewoont. Deze toe
stand is onwettelijk en om 
hem te regularizeren wil 
Rouelle doodeenvoudig van 
zijn huis-met-een-tuintje 
Terhulpense grond maken. 

BORDEN 

Inmiddels wordt vanuit 
Terhulpen al het mogelijke 
gedaan, om de zogenaamde 
« extension >. een Frans tintje 
te geven. De foto hierbij toont 
een straatnaambord dat er 
door onbekenden werd aange
bracht onder enkele M.P.W.-
affiche's. 

De oorspronkelijke Neder
landstalige straaUiaambor-
den, die onlangs in heel de 
gemeente Overijsse werden 
hernieuwd, zijn door onbe
kende vandalen vernietigd 
geworden en vervangen door 

het model zoals op onze foto. 
De gemeente, die 160.000 P 
betaalde voor de hernieuwing 
der straatnaamborden, heeft 
voor tienduizende franken 
schade geleden door dit van-
dalenwerk. 

Gaat Gilson nu nog de 
kroon op het werk zetten door 
de landhonger van het Waal
se Terhulpen te stillen ? 

De Volksunie zal uit alle 
macht het gemeentebestuur 
van Overijsse steunen in zijn 
strijd voor behoud van de 
Vlaamse gemeentegrond. 
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O N G E W I L D E HUMOR 

Ergens in Vlaanderen 
hebben ijverige Neen-Non-
jongens hun fraaie aan-
pjakbrieven met het roem
rijke gescheurde vaandel 
aangebracht boven het 
christelijk vermaan : 
< Broederlijk delen ». 

Hun propaganda krijgt 

met de slag ongewild een 
averechtse uitwerking. Het 
•f broederlijk delen » lijkt 
wel een ondeugend federa
listisch vermaan aan de 
beroepspatriotten van het 
N.A.C. 

In het vervolg beter op
letten, jongens ! 

AKTIEF 

Wie zeer aktief geweest is 
In de dagen volgend op het 
Davidsfondskongres, was ons 
aller Van den Boeynants, 
voorzitter van de onvolpre
zen C V P . 

De vaststelling dat de fe
deralistische worm al in het 
christelijk spek van het Da-
vidsfonds zat, moet VdB ern
stige zorgen gebaard hebben 

Hij heeft dan maar de ge
bruikelijke omweg langs Me-
chelen genomen om te be
komen dat Davidsfonds-
voorzitter Mgr. Janssen met 
Eijn gekende brief aan de 
Vlaamse katholieke pers het 
daglicht zou loochenen. 

Of iemand zich aan deze 
operatie-wij water laat van
gen? 

WIND IN DE ZEILEN 

De « Vlaamse leiders » in 
de C.V.P., aangevoerd door 
de onbetaalbare De Saegher, 
hebben ter gelegenheid van 
het Davidsfondskongres 
eveneens tot hun groot on

genoegen vastgesteld dat in 
Vlaanderen het licht op 
groen staat voor het federa
lisme. 

Zij schijnen daaruit in
middels reeds de nodige be
sluiten getrokken te hebben. 

Daar het deze heren nooit 
om beginselen, maar altijd 
om partijbelangen gaat, 
overwegen zij ernstig hoe zij 
de Volksunie de federalisti
sche wind uit de zeilen kun
nen nemen. 

Het aangewezen middel 
lijkt hen een aktie van de 
Vlaamse C.V.P.-vleugel voor 
een half-en-half federalis
tisch programma dat gedoopt 
zou worden met de voorzich
tiger naam « decentralisa
tie >. 

Dat wordt dus het deuntje 
dat in de eerstvolgende tijd 
de Vlamingen zal voorgezon
gen worden. 

Waaruit eens te meer 
blijkt dat de schaduwen vol
gen. En dat de Volksunie 
haar taak voortreffelijk ver
vult : zij stuwt de «leiders » 
alvast in de goede richting. 

Hoe sterker de Volksunie, 
hoe rapper het zal gaan! 

VLAAMSE 

ACHTERSTAND 

Uit cijfers, gepubliceerd 
door het < Centrum voor 
politieke, ekonomische en 
sociale studies » blijkt dat 
steeds 60 % van de univer
siteitsstudenten Franstaligen 
zijn. 

De aangroei van de groep 
Nederlandstaligen is vlugger 
dan die van de Franstaligen, 
zodat de achterstand gelei
delijk ingelopen wordt. 

Inmiddels blijft het een 
feit, dat de huidige toestand 
nog steeds een schril licht 
werpt op de sociale moge
lijkheden van de Vlaamse 
jeugd en op haar aspiratie
niveau, dat een rechtstreeks 
gevolg is van haar sociale 
mogelijkheden. 

Om onze achterstand op 
het gebied van universitair 
onderwijs zo vlug mogelijk 
ongedaan te maken, dient de 
demokratizering van het on
derwijs in versneld tempo 
doorgevoerd te worden. 

De normale verhouding 
zou zijn : 62 % Nederlands
talige imiversitairen tegen
over 38 % Franstaligen. 
Thans is het net andersom! 

VOLKSHOGESCHOOL 

EM.VANDERVELDE 

Het prospectus van deze 
Volkshogeschool te Antwer
pen meldt een lijst van for-
rumvoordrachten en debat
ten voor het jaar 1963-1964. 

Op 28 november 1963 staat 
een debat op het program
ma over « Vlaamsgezindheid 
en Vooruitstrevendheid vroe
ger en nu» . Hoewel één zwa
luw de lente niet maakt, ver
heugen we ons in het feit 
dat over de zo gesmade 
Vlaamsgezindheid in socia
listische kring een debat 
wordt aangegaan. De jonge
ren onder de socialisten 
staan veel dichter bij ons 
dan ze zelf weten ! 

In ieder geval een datum 
om te onthouden. Het debat 
gaat door in het auditorium 
van het Archief en Museum 
voor het Vlaamse Kultuur-

22 te Antwerpen. Vermits d« 
toegang voor Iedereen (nüte 
8 frank) open is, zou e^i 
VU - afvaardiging niet mo
gen ontbreken! 

NAAR EEN NEUTRALE 

EENHEIDSVAKBOND 

BIJ DE 

OPENBARE DIENSTEN t 

De recente stakingen bij 
de Politie en op het departe
ment van Financiën hadden 
als diepste beweegreden de 
afkeer van de bedienden in 
openbare dienst van de ver
politiekte kleurvakbonden. 

Thans vernemen wij dat, 
op initiatief van de Een-
heldsvakbond van Financiën, 
kontakten worden gelegd 
tussen organisaties in tal van 
departementen. Weldra zou 
een Eenheidsvakbond van 
Overheidspersoneel worden 
gesticht, waaraan reeds mee
helpen : het Eenheidssind. 
van Financiën, het Nat. Sind. 
der Politie, de Onafhankelij
ke Bond der Belg. Spoor-
mannen, de Nat. Fed. der 
Gemeentebedienden van Bel
gië, de Bond der niet-poli-
tiek Gesindikeerden en het 
Eenheidssind. van Arbeid en 
Sociale Voorzorg. Zelfs zou 
een kern worden opgericht 
in het politieke ministerie 
bij uitstek : Onderwijs! 

De VU, principeel tegen 
politieke invloed in openbare 
dienst gekant, juicht dit ini
tiatief toe en wenst oprecht 
dat een ware macht tot 
stand zouy komen rond een 
onafhankelijke Eenheidsvak
bond. 

FISKALE HERVORMING 

TEGENDEEL 

VAN KLAARHEID 

Reeds is gebleken dat de 
fiskale hervorming een fias
co is geworden, daar waar 
zij meer eenvoud en klaar
heid wou brengen. Talloze 
fiskale experten, boekhou
ders en ambtenaren zitten 
met de handen in het haar 
om wijs te worden uit de wir

war Tan wetteksten en ko> 
nlnklijke besluiten. 

•fa het bijzender de roe
rende voorheffing Is thans 
een zaak van Ingewikkelde 
berekeningen, erger dan het 
ooit was. Het zal jaren du
ren eer er voldoende rechts
zekerheid komt om de weer
slag op de kapitaalmarkt te 
kunnen omschrijven. Boven
dien is de individualisering 
Van de fiskaliteit oorzaak 
van een ve»; ingewikkelder 
toestand voor de beleggers. 

Men vraagt zich af of 
Dries Dequae zelf zijn weg 
weet in die doolhof. 

ONDERWIJS 
IN TWEEDE TAAL 

Hoewel onderwijs van een 
tweede taal in lagere scholen 
onpedagogisch Is, willen 
sommige scholen (enkel In 
het Vlaamse land) nog vóór 
het wettelijk voorziene vijf
de leerjaar zulks proberen ! 

Het is vooral in vrije meis
jesscholen dat van het der
de leerjaar af franse les 
wordt gegeven. Alhoewel de 
leerkrachten zelf bekennen 
dat het louter verloren tijd 
is, blijft deze ergerlijke wan
toestand bestaan. 

Zouden de plaatselijke Ak-
tiekomitees hier geen taak 
te vervullen hebben? Door 
scherp toe te zien of de wet 
niet wordt overtreden : de 
lessen moeten buiten het 
normale uurrooster gegeven 
worden; er moet een half 
uur speeltijd zijn tussen de 
normale lessen en de franse 
bijles; er mogen geen eksa-
mens zijn waarvan de uit
slag in aanmerking wordt 
genomen; ten slotte moet in 
het tijfde'Têefjaar opnieuw 
begonnen worden van voor
af aan, zodat geen « ver
plichting » wordt geschapen. 

Onze lezers moeten langs 
ouderbond of Aktiekomitee 
de scholen onder druk zet
ten en niet aarzelen, in ge
val de wet wordt ontdoken 
en er slechte wil bestaat, de 
hoofdinspekteur van de 
streek in te lichten 

Die beschamende toestand 
moet verdwijnen! 

fWiwiiiiiiiiiiiinftiii»iMtiffliiiiMi<ifiiwiwiiiiiiiiiiiJiiipi'»^^ 

We twijfelden eerst of we het hem moes
ten aandoen. Maar na zijn verblijf op 
Eerloginnedal tussen de versteende unitaire 
«els, was het voor Jos De Saeger wellicht 
ten verjongend bad een van zi]n eerste 
optredens na het verlof te zien uitgroeien 
tot een tegensprekelijke meeting met de 
young lions van de Volksunie. Leerrijk 
voor hem en voor ons. Voor hem 
ook de proef op de som die de « Linie » 
maakte in haar beschouwing over de C.V.P. 

een twaalftal simpatisanten en het dubbel 
aantal Volhsuniemensen bij elkaar te 
krijgen om te komen luisteren hoe de 
leider van de Vlaamse beweging, zoals De 
Saeger zich een tijd geleden betitelde, zijn 
Staüngradgeval van Hertoginnedal tot een 
overwinning zou trachten om te toveren. 
Zonder sukses overigens. Waar tot voor 
enkele jaren we nog C.V.P -jongeren konden 
ontmoeten, die werkeliik met hart en ziel 
goedmenend hun zaak trachtten te verde-

Jozet in de leeuwenkuil 

no de laatste gebeurtenissen : dat haar 
enggeeslige reaktie t o.v. de mensen van de 
drukkingsgroepen en de kulluuTvereni-
gingen de C.V.P. heeft afgesneden van het 
bewuste deel van de Vlaamse openbare 
opinie. i\a een propagandakampagne, waar
bij meer dan 2.000 veelkleurige folders 
Wi'rden verspreid in Heisl-op-den-Berg en 
omgeving, na een kampagne met mikro-
installatte, gehikte het de C V.P.-jongncn 

digen, is het nu moeilijk geworden op dal 
front nog strijders te vinden die met door 
het defaitisme zijn aangetast. Wat er nog 
als laatste schaar getrouwen overbleef, sup
porterde nog wel lel als aalgladde Jos 
behendig elke tundamentele diskussie over 
federalisme ontweek, maar bijna stuk voor 
stuk verloochenden achteraf die twaal] 
apostelen de anti-federalistische praat van 
hun leider door toe te geven dat ze ook wel 

voor federalisme waren, « maar ja, we 
blijven maar C.V.P. ». We begrepen het : 
de ene had een plaats gekregen, de andere 
moest ze nog krijgen. 

Toen was De Saeger al terug naar 
Mechelen. Spijtig dat hij zich niet in die 
gesprekgroepjes kon begeven om vast te 
stellen dat die Volksuniejongeren niet 
bestonden uit de schoktroepen. Bet waren 
vooral jonge mensen, verschillende aktieve 
jeugdleiders, zonen van deftige C.V.P.-
vaders, die ondanks hun afkomst de evolutie 
doorgemaakt hebben naar het Vlaamse 
federalisme omdat die jonge mensen geluk
kig het verschil inzien tussen kristendojn 
en C.V.P. in Vlaanderen In het algemeen 
klimaat waarin sinds enkele jaren de Vlaam
se problemen terug werden gesteld, zijn de 
zelfstandigdenkenden uit die katolieke 
kringen zeer spoedig gekomen tot de 
Vlaams-nationale konsekwentie. 

Het zal in elk geval niet het vlotte gepraat 
van een De Saeger zijn, dat die evolutie zal 
verhinderen Integendeel I 

De zoon van een C V.P.-bestuurlid uit de 
buurt van Heist vertolkte de groepsmening 
met zijn « is het maar dat I n. 

Men moest werkelijk niet erg onderlegd 
zijn in de Vlaamse problematiek om het 
schema van gemeenplaatsen snel door te 
hebben; zelfs wat eenvoudige logica vol
stond. 

We kregen eerst een hoopvol toekomst
beeld van een Vlaanderen in volle^ekspansie 
dat op alle terreinen Wallonië overvleugelt 
en bijgevolg zeker geen federalisme nodig 
heeft Uct hln'ftick Qcfchiedeni<;h'^je dat alle 

federale staten gegroeid zijn uit vroegere 
zelfstandige staten lijk de Zwitserse kan
tons, wat dus voor België niet opgaat. 

Jos had zelf beweerd dat hij zijn geschie
denislessen niet goed had onthouden omdat 
hij ze nog in 't Frans had geleerd. Hij 
kreeg dan ook de proef op de som van een 
van onze Volksunie-replikeerders die De 
Saegers historische hiaten kwam aanvullen 
met de voorbeelden van Canada, Joegoslavië, 
de Duitse Bondsrepubliek die na Hitlers 
centralisme terug werd opgericht, allen van 
gecentraliseerde naar federale staten. 

Wij kregen natuurlijk het verwijt dat de 
federalisten de eenheid in de Vlaamse 
aktie verscheurden, zoals voor de oorlog 
tjouwens. 

Zoveel wisten de Volksuniejongeren er 
dan toch weer van, dat de katolieke partij 
in 19S6 dan toch ook federalist werd. « Dat 
was dan om de eenheid te herstellen, als 
blijk van onze goede wil » zei debater Jos. 
« Toon die goede wil dan nog eens », kreeg 
hij tot antwoord. Wat de deur dicht deed 
was zijn bewering dat het C.V.P.-voorstel 
over de grondwet met de S/3-rem een 
Vlaams voorstel was om onze verworvenhe
den van nu veilig te stellen, als er door 
Volksunieschuld weer een linkse regering 
zou komen. « Hoe zit het dan met dat 
hoopvol toekomstbeeld van onze Vlaamse 
ekspansie » replikeerde een piepjongere. 

Slotsom : voor vele bekeringen naar de 
Volksunie sture de C.F.P. ons nog dikwijls 
predikant De Saeger^ 

JVaUer Luyten. 
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D« nieuwe sessie der algemene l^O-vergader lng werd 

geopend. De apartheidspoKtiek van Zuid-Afrika en de 

Icwestie Angola staan op de dagorde. Voor wie d e samen
stelling der UNO-vergadering kent, is de uitslag reeds 

yooraf gekend. Kwantitief vormen de Afrikaanse en 
Aziatische Staten in de UNO de meerderheid — waarbij 

echter moet rekening gehouden worden met het feit dat " i ' > 5 f 1 l \ J U U ^ O (U 1 L) A. 

de meeste Afrikaanse staten — enkele zoals Nigeria, 

Kongo, Algerië en Marokko uitgezonderd — een bevol-

king van ver beneden de 1 O miljoen zielen hebben en dat 

een land als Mauritanië, dat ook over een stem beschikt, 

slechts 700.000 inwoners heeft. 

In de eerste plaats moeten wij het 
feit aanstippen dat het niet zozeer 
het individueel en sociaal belang van 
de kleurlingen in Z.A. is, waarvoor 
die Afrikaanse staten ijveren. Die 
kleurlingen hebben het meestal tien
maal beter dan de grote meerderheid 
van hun eigen bevolking. Het gaat 
evenmin om de vestiging van een de
mocratisch regime naar Westerse 
trant, want juist een reeks Afrikaan
se staten zijn grotendeels op fascisti
sche, dictatoriale leest geschoeid 
(Ghana, Guinea, Algerië,...). 

De houding dezer staten wordt dan 
ook ingegeven door een nationalisme, 
dat wij begrijpen kunnen omdat wij
zelf nationalist zijn; door een anti
blank ressentiment, dat ook nog ge
deeltelijk verklaarbaar is door het 
voorbije koloniale verleden; door een 
gevoel van nijd en afgunst omdat het 
welvaartspeil van Zuid-Afrika (ook 
van de Zuidafrikaanse neger) een be
stendig verwijt is voor de slechtgere-
geerde negerstaten, wier leiders de 
staatsgelden nog al eens meer voor 
eigen pleziertjes dan^ voor algemeen 
nut aanwenden.'"Daarenboven wordt 
uitgegaan van het principe dat in Af
rika de blanke slechts vreemdeling 
kan zijn en geen ingezetene en dat 
nu juist het omgekeerde dient te ge
schieden van wat er in de kolonia
listische periode voorviel : dat de ne
ger nu eersterangsburger is en de 
blanke tweede- of derderangsburger. 

De V.S.A. hebben in Afrika de gang. 
maker gespeeld van het zwarte na
tionalisme, dat meer en meer sterke 
racistische vormen aanneemt. 

De Amerikanen hebben hun schuld
gevoel tegenover hun eigen negerj 
afgereageerd — ten koste van de Eu-
IJOpese staten. De V.S.A.-politiek 
•wordt niet zozeer door sentimenten 
dan wel door harde dollars ge
dicteerd en het is daar dat wij de be
weegredenen moeten zoeken van de 
Amerikaanse houding tegenover 
Zuid-Afrika. In Katanga steunden de 
V.S.A. de aktie van de UNO, omdat de 
Amerikaanse kapitalistische belangen 
er tegenover de gevestigde Belgische, 
Franse en Engelse belangen stonden. 
De broer van de UNO-sekretaris Dag 
Hammerskjoeld was beheerder bij de 
grootste Amerikaanse kopermaat
schappij en de belangstelling van de 
UNO voor Katanga leek dus al heel 
verdacht. Alle principes van niet-in-
menging in binnenlandse aangelegen
heden, enkele maanden tevoren nog 
plechtig beklemtoond, worden over 
boord geowrpen en Oe Thant legde 
het verslag van de Internationale 
Rode-Kruiscommissie over de oorlogs
misdaden van UNO-troepen opzij, 
zonder er op te reageren; de zaak 
werd in de doofpot gestopt. 

Tegenover Zutd-Afrika gebruiken 
de V.S.A. dezelfde methode, om de
zelfde redenen. Het Afrikaans natio
nalisme brengt de UNO-machine op 
gang, de internationale persbureaus 
volgen stipt en nauwgezet de richtlij
nen voor een kampagne en daarach
ter marsjeert heel de bende pape
gaaien van de Westerse pers, wier 
politiek inzicht al zo begrensd is als 
hun moed. Wie toch de moed heeft 
een eigen oordeel te hebben, wie wei
gert aan de diffamatie mee te doen, 
wordt uitgekreten voor racist door 
degenen die voor het zwarte racisme 
de weg vrijmaken en die het Afri

kaans Congres huldigen, dat de ras
senhaat opdrijft met leuzen als « kill 
the Dutch people ». 

Zijn de methoden dezelfde, ook de 
redenen zijn het. Want in de V.S.A. 
weet men drommels goed dat een 
machtsoverdracht aan de Bantoes in 
Zuid-Afrika het einde zou betekenen 
van het blanke element en het einde 
van de economische zelfstandigheid. 
Een Zuidafrikaanse Bantoestaat 
waarin het blanke element politiek 

onmondig zou zijn, zou de weg vrij
maken naar het Zuidafrikaanse goud, 
de Zuidafrikaanse diamanten, het 
Zuidafrikaanse koper. Eenmaal reeds 
heeft Engeland om dezelfde redenen 
en onder dezelfde drogredenen de 
Boerenrepubliek aangevallen en de 
blanke bevolking gedecimeerd. 

Dat is dé reden, waarom Verwoerd 
moet verdwijnen en met hem de 
blanke in Zuid-Afrika. 

We achten het nuttig, In een paar 
afleveringen op deze bladzijde « bui-i 
tenland», de geschiedenis van Zuid-i 
Afrika in enkele grote lijnen te schet-* 
sen. 

We menen dat eerlijke voorlichting 
over Zuid-Afrika niet slechts hoeft 
voort te vloeien uit het besef van 
stamverwantschap met de Boeren, 
maar tevens evenzeer uit de joerna-
listieke plicht tot objektiviteit. 

Toen in het jaar 1486 Bartholomeus Diaz de uiterste 
zuidelijke punt van Afrika bereikte en de hoop gewekt 
werd dat, met het omzeilen van deze kaap, ook de weg 
naar Indië open lag voor de Portugeese zeevaart, noemde 
hij dit punt de « Kaap der Goede Hoop ». Portugal be
kommerde zich echter weinig om de Afrikaanse gebie
den : het had andere en meer-belovende bezittingen in 
Oost en West, vooral na de tocht van Vasco da Gama 
naar Indië. 

De Spaanse en Portugese kolonia
le macht slonk echter en de Verenig
de Repubhek der Nederlanden werd 
een der eerste handelsmachten ter 
wereld. In maart 1602 ontstond de Ne-
derlands-Oostindische Compagnie die 
de betrekkingen met Indié verzorgde. 
De reis om de Kaap duurde echter 
zeer lang en teneinde de schepen van 
vers water en proviand te voorzien, 
werd reeds in dat jaar een kuststation 
opgericht, een vijftigtal kilometer 
noordelijk van de Kaap in de nabij
heid van de Tafelberg, waar een gun
stige aanlegplaats was in een baai. 

Vijftig jaar later, in 1652, ging een 
eerste grote groep van 100 Nederlan
ders aan land onder leiding van de 
scheepsarts Jan Anthonie van Rie-
beeck. Weldra volgden anderen, die 

verder landwaarts introkken en die 
zich, in tegenstelling tot de stadsbe
woners, « boeren » noemden. 

De oorspronkelijke Nederlandse be
volking groeide weldra aan. Duitse en 
Deense scheepsbemanningen bleven 
er. Ingevolge de onderdrukking der 
protestantse Hugenoten in Frankrijk, 
trokken een honderdvijftigtal Franse 
families naar het vrije Kaapland in 
de jaren 1688/1689. Zij voerden er de 
wijnbouw in. 

Omstreeks 1750 togen een aantal 
Afrikaanse veeboeren naar het Noor
den. Ze ontmoetten er Kafferstam
men die eveneens op «trek» waren, 
in tegenovergestelde richting. 

De Kaapkolonie stond niet onder 
het rechtstreeks gezag van de rege-
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Jipi',ch-hollandse klokgevcl aan het huis van Simon Van der Stel, 
een der Kaap-goeverneuis uit de lijd der O.I. Compagnie. 

Handtekening van Jan Van Riebeeck 
onder een Kaaps dokument. 

ring der Verenigde Provincies, maar 
wel onder dat van de Oostindische 
Compagnie, die er alle baat bij had 
dat de kolonisten geen al te grote on
afhankelijkheid te haren opzicht© 
verwierven en die met lede ogen da 
uittocht van een gedeelte der bevol
king naar het Noorden zag. , 

In 1786 waren groepen kolonisten 
reeds de grote Karroo-woestijn door
getrokken en hadden de stad Graaf 
Reynert gesticht. De Visrivier werd 
nu de noordelijke grens der Kaap
kolonie. 

Toen in 1795 de Nederlanden bezet 
werden door Frankrijk, riep Engeland 
zich uit tot de hoeder van de belan
gen van het Huis van Oranje en tot 
beschermheer der Hollandse bezittin
gen overzee. Engelse troepen landden 
in Kaapstad en namen bezit van het 
land. Na een korte onderbreking — 
van 1803 tot 1805 — zette Engeland 
opnieuw een sterk expeditiekorps aan 
land en het Hollandse verzet tegen 
deze inval werd neergeslagen in een 
bgslissend gevecht bij de Blauwberg. 

(wordt voortgezet) 
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SCHELDEVERBINDING WAASLAND-KLEIIS BRABAIST WERD 

GEVANGENISPOORT 

Door de sluiting van de Scheldebrug te T e m -

se is er tijdens de jongste dagen heelwat 

herrie onts taan, herrie die de b randende 

noodzaak van sommige grote werken en niet 

in het minst de Scheldeoeververbinding te 

A n t w e r p e n , weer eens scherp in he t licht 

heeft gesteld. Reeds in september 1960 

brachten wij in de — toen n o g povere — 

Volksunie , een bijdrage over het schandaal 

van de brug te Temse . W a n t heel deze zaak', 

die nu weer in volle aktuali teit is, heeft een 

lange voorgeschiedenis die ons inziens dui-

'delijk aan toont over welke « verlichte » en 

voorui tziende staatslieden wij hier beschikken. 

T e smalle 

doorvaar topening 

De eerste brug die te Tem
se werd in gebruik genomen 
was een spoorwegbrug die 
aangelegd werd door de — in
middels verdwenen — spoor
wegmaatschappij Mechelen-
Terneuzen. Zij werd einde 
11870 ingehuldigd en bleef tot 
bij haar vernieling in 1940, 
de enige onmiddellijke ver
binding tussen Klein-Brabant 
en het Waasland. 

In 1947 begon men plannen 
te maken voor een nieuwe 
Scheldebrug (kostprijs 220 
miljoen), ditmaal een die be
stemd zou zijn voor auto- en 
spoorverkeer. Op 19 decem
ber 1955 werd deze nieuwe 
verbindmg plechtig ingehul
digd en hiermee begon voor 
de plaatselijke scheepwerf 'n 
waar drama, dat pas nu — 
met de vernieuwing van de 
Scheldebrug — zal eindigen. 
De scheepswerf die tweedui
zend arbeiders te werk stelt 
en de tweede belangrijkste 
van het land is, had zijn ter
reinen namelijk ten zuiden 
van de brug, dus stroomop
waarts, zodat hij door de 
nieuwe oeververbinding afge
sloten werd van de uitweg 
naar de zee. Dat wil zeggen er 
konden slechts schepen van 
maksimum 18.000 ton door de 
doorvaartopening die een 
breedte had van 30 meter. 

Pro tes ten 

hielpen destijds niet 

Tussen het opstellen van de 
plannen en de inhuldiging 
van de nieuwe brug lag ech
ter een tijd die zeer grote 
veranderingen op scheep
vaartgebied met zich bracht. 
Door de heibel rond het 
Suezkanaal betekende dit dat 
men o.m. grote tankers ging 
bouwen en waar vijftien jaar 
geleden een schip van twin
tigduizend ton al een super
tanker genoemd werd, worden 
er thans dergelijke eenheden 
vervaardigd tot 150.000 ton. 
De scheepswerf te Temse 
wilde bij deze snelle ontwik
keling niet ten achter blijven. 
Reeds bij de eerste geruchten 
over de aanleg van een nieu
we brug werd de verantwoor
delijke instanties gevraagd 
rekening te houden met de 
belangen van het bedrijf. 
Hoewel niemand had voorzien 
dat de evolutie zo snel en zo 
omvangrijk zou gebeuren. 
Naarmate de plannen uitge
werkt werden en naarmate de 
werkzaamheden aan de oe-
ververbmding vorderden 

bleek duidelijk dat men hier 
voor een ware stop zou staan, 
die de scheepswerf in zijn op
gang zou gaan remmen. De 
direktie zond protest op pro
test maar dit bleek niet In 
goede aarde te vallen te Brus-

VOOR SUPERTANKERS 

sel. Er deden zelfs geruchten 
de ronde als zou een konku-
rerende werf de hand hebben 
in het opzet. Wat er ook van 
zij, te Temse kon men na de 
Inhuldiging nog slechts sche
pen van rond de twintigdui
zend ton bouwen, vermits er 
geen grote door de vaargeul 
konden en hoewel men be
stellingen kreeg (en ook kon 
uitvoeren) tot 70.000 ton. 

En inderdaad, de scheeps
werf te Temse heeft aanbie
dingen gekregen voor het 
bouwen van schepen gaande 
van 45.000 tot 55.000 ton en 
die niet konden aangenomen 
worden. Hetzelfde gebeurde 
met bestellingen van droog
dokken, die normaal ter 
plaatse gebouwd worden en 
met slepers weggesleept naar 
de plaats van bestemming. 
Slechts voor Nederland en 
Duitsland heeft de betrokken 
firma enkele van dergelijke 
opdrachten kunnen uitvoe
ren. De drijvende dokken 
dienden dan echter uiteenge-

moest hebben, wilde de boot 
afgeleverd worden op zijn 
normale bestemming. 

Scheepswerf , 

doet zelf mees te werk 

aan n ieuwe brug 

Verleden week maandag 
werd dan vrij onverwacht, de 
brug te Temse gesloten : de 
ministers van Openbare Wer
ken, Verkeerswezen, Ekono-
mische Zaken en Financien 
hebben eindelijk ingezien dat 
het zo niet langer meer kon. 
Wel wat laat — waarom had 
men niet meteen een ruime 
doorvaart kunnen maken ? — 
is men thans begonnen de ou
de wipbrug te slopen en te 
vervangen. Het werk kost al
les bijeen (slopen van de ou
de pijler, plaatsen van de 
nieuwe, plaatsing en bouw 
van nieuwe wipbrug en weg
nemen van de oude) het ron
de sommetje van 60 miljoen 
frank. Normaal zouden die er 
niet nodig geweest zijn, had 

nieuwe brug zelf wordt door 
de scheepswerf gebouwd en 
zal door haar geplaatst wor
den. Te dien einde werd een 
speciaal vaartuig vervaardigd 
waarmee men verleden week 
vrijdag het huidige klapbare 
gedeelte van de brug wegnam. 
Dit gebeurde door de kracht 
van het wassende water die 
de ponton (gemeerd onder 
het te slopen gedeelte) bij het 

. .stijgen „pp^iff en wegbracht. 
De nieuwe wipbrug wordt op 
dezelfde wijze ter plaatse ge
bracht. Zij zal een lengte 
hebben van 50 meter en on
danks deze lengte (twee derde 
meer dan de oude brug) toch 
lichter wegen dan haar voor
gangster. Daardoor wordt het 
ook mogelijk de oude hefin-
richtingen te blijven gebrui
ken hetgeen een zeer grote 
uitsparing betekent. Door 
het aanwenden van zeer licht 
staal en geheel nieuwe lasme-
toden, gepaard aan een 
praktischer tekening van he t 
kunstwerk, heeft de scheeps
werf deze prestatie tot s tand 

BLOKKADEBRUG TE TEMSE W AS OORZAAK VAN TALLOZE 

VERKEKEN KANSEN VOOR VLAAMSE W E R F - SCHEPEN 

GROTER DAN TWINTIGDUIZEND TON KONDEN NIET DOOR 

IJZEREN KEURSLIJF - REEDS IN I 9 6 0 KLOEG DE V.U. DIT 

SCHANDAAL. WAARDOOR TWEEDUIZEND ARBEIDERS 

WERKLOOS KONDEN WORDEN, AAN.. 

nomen geleverd te worden en 
voor het bedrijf te Temse 
verviel de bouw van de zij
wanden en het ineensteken 
van deze ongeveer 80.000 ton 
metende gevaarten, hetgeen 
de opdracht nagenoeg hal
veerde. 

Indien de brug dus bleef 
zoals zij was, dan werd Temse 
gedoemd een kleine scheeps
werf te blijven die niet meer 
opkon tegen de konkurentie 
van binnen- en buitenland en 
die ten lange laatste gedoemd 
zou zijn te verdwijnen. Toen 
nu enkele weken geleden de' 
38.000 ton metende « Eeklo » 
(27,5m breed en 220 m lang) 
van stapel liep betekende dit 
meteen dat de scheepswerf 
een grotere doorvaartruimte 

men een beetje meer vooruit
ziende geweest van regerings
wege en reeds vroeger een 
grotere doorvaartruimte 
voorzien ofwel de brug achter 
de scheepswerf gebouwd. Dit 
laatste plan is weleens ter 
sprake gekomen maar de 
spoorwegen hadden er be
zwaar tegen vermits het ver
leggen van de lijn een grote 
bom duiten zou gekost heb
ben. Intussen vragen wij ons 
af of het verbouwen van de 
brug thans niet méér kost. En 
dan nog wordt de staat hier 
op een goedkope wijze gehol
pen door de firma zelf die 
zich bereid verklaarde het 
studie- en tekenwerk voor de 
nieuwe brug door haar diens
ten te laten uitvoeren. Ook de. 

kunnen brengen. En hierbij 
mag er wel eens op gewezen 
worden met welk een tempo 
een privaat-maatschappij 'n 
dergelijk groot werk tot s tand 
brengt, waar het nog geen 2 
jaar geleden door de kabi
netsraad werd goedgekeurd. 

Alles bijeen vraagt men 
zich bij dergelijke geschiede
nis weer eens af in wat voor 
land wij leven. Waar het mo
gelijk is dat de staat een ke
rnel (al dan niet met voorbe
dachte rade) schiet en een 
privé-firma — slachtoffer 
van deze flater — per slot van 
rekening de kosten helpt t« 
delgen, nadat zij vooraf eersl 
heeft moeten bidden en sme
ken om het zover te krijgen (1 

S.D.L. 
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H e t sluiten van de ScKeldebrug ïe T e m s e , 
heeft, zoals wij zegden nog eens aange toond 
hoe ni jpend het v raags tuk der oeververbin-
idingen geworden is. Een belangrijk deel v a n 
h e t verkeer werd inderdaad afgetapt door 
'deze b rug en ont last te in zekere m a t e de veel 
ite klein geworden tunne l te A n t w e r p e n . 
Voora l daar is het in de huidige omstandig
heden een totaal hopeloze zaak geworden 
w a a r de verkeerspoli t ie — hoe voorbeeldig 
zij ook werk t — prakt isch machteloos tegen
over s taat en waa r de automobil is ten met de 
dag woedender worden . 

VERNIEUWING TEMSE-BRVG 
ONDERSTREEPT NOOD 'AAN 

OEVERVERBINDINGEN 

T u n n e l Ie A n t w e r p e n 

kokhals t 
Reeds in het voorjaar heb

ben wij — ter gelegenheid, 
van de V.U.-betoging voor E-3 
en Scheldeoeververbinding — 
in uitgebreide reportages de 
toestand in de voertuigentun
nel te Antwerpen geschetst. 
De politie-autoriteiten zegden 
ons toen reeds dat de tunnel 
meer dan overbelast was en 
dat de geringste verhoging — 
die reeds in normale omstan
digheden zou tot stand komen 
— fatale gevolgen zou heb
ben. Intussen laten deze ge
volgen zich te Antwerpen ie
dere dag zien. De opeenge
pakte en wachtende auto's 
zowel op de linkeroerer^ als 
aan de stadszij de ' zi '̂n nog 
wat talrijker geworden en de 
voerders moeten nog maar 
wat langer met gekruiste ar
men de doortocht-beurt af
wachten. 

De dag van de sluiting 
(maandag 8 dagen) telde 
men in de tunnel ongeveer 
28.000 wagens wat een ver
meerdering uitmaakte van 
1200. Nu is het wel zo dat ta l 
rijke automobilisten reeds 
voldoende op de hoogte zijn 
van de moeilijkheden die zich 
in de Antwerpse tunnel voor
doen en die verkiezen via 
Dendermonde te rijden, op 
dit ogenblik, de eerste brug 
over de Schelde stroomop
waarts van Antwerpen. 

Elén-derde meer via 

Dendermondle 
Een sasmeester aan de 

Scheld ebrug te Dendermonde 
vertelde ons in dit verband 
da t er een vermeerdering van 

minstens één derde van het 
aantal normaal doorkomende 
voertuigen was vastgesteld. 
Voor talrijke automobilisten 
betekent dit een omweg van 
minstens een vol uur. Betrok
kenen verklaarden ons trou
wens dat het daar niet bij 
blijft want dat zij in de stads
centra van Aalst en Dender
monde ook nog praktisch een 
half uur verliezen. Anderen 
moeten dan weer de omweg 
maken via Zele omdat de weg 
Schoonaarde-Wichelen opge
broken is voor vernieuwings-
werken. Vooral de vracht
voerders zijn het die de 
slachtoffers werden van de 
sluiting te Temse vermits zi] 
op bepaalde uren geen ge
bruik mogen maken van de 

'Antwerpse tunnel. Vlasvoer
ders — voor wie de duikweg 
te Antwerpen steeds verboden 
is — en aannemers van grote 
werken die met zwaar mate
riaal over de Schelde moeten, 
dienen de enorme omweg te 
maken via Dendermonde. 

D6H0EQM0NDe 

VOOR E.3 TE ANTWERPEN. 
EN ELDERS OP DE SCHELDE j 

ontlasten. Een Antwerpse 
schepene heeft de bouw van 
een militaire vlotbrug over de 
stroom voorgesteld. Dit lijkt 
ons een oplossing die eerder 
roet in het eten zou komen 
werpen vermits men dan een 
obstakel van belang in de 
reeds zo drukke stroom zou 

Ook daarvoor betoogt 
de VJJ, morgen te Gent 

Eis voor veerdienst 

weer aktueel 
En in de verwarring zijn op

nieuw stemmen opgegaan 
voor oeververbindingen te 
Antwerpen en zijn omgeving, 
die de tunnel zouden kunnen 

gaan scheppen. Wij achten 
ons gelukkig dat men dezer 
dagen ook weer — en in zeer 
grote mate — is gaan terug
grijpen naar een V.U.-voor-
stel dat wij reeds maanden 
geleden op tafel brachten en 
dat de inrichting van een 
veerdienst beoogde in de Ant
werpse Polder, met name tus
sen Berendrecht en Lillo 
In dit verband zijn wij dezer 
dagen ons licht gaan opste
ken in Nederland en wel te 
Kruiningen, het eerste veer
pont voor wagens stroomaf
waarts op de Schelde. 

Kruiningen : 

1800 wagens per dag 

Ook hier was sinds enkele 
dagen een verhoogde drukte 
waar te nemen. Vooral land-
bouwvrachtwagens maken op 
dit ogenblik veelvuldiger ge
bruik om via het veer Krui
ningen - Perkpolder naar 
Zeeuws-Vlaanderen en ver
der naar ons land te geraken. 
Met drie grote veerboten die 
onderscheidelijk een vermo
gen hebben van 60, 65 en 70 
personenwagens wordt hier

van 's morgens kwart over 
vier tot 's nachts kwart voor 
twaalf overgezet in beide 
richtingen. Op één enkel uur 
doen deze boten ieder drie 
(4,5 km-lange) oversteken, 
wat neerkomt op alles bijeen 
achttienhonderd wagens per 
dag. 

Er is reeds dikwijls de vraag 
gesteld geworden wat het in
richten van een veerdienst op 
de Schelde zoal kan kosten. 
Wij kunnen dat ongeveer 
zeggen : de « Beatrix » die de 
veerdienst te Vlissingen helpt 
verzekeren, een lengte heeft 
van 100 meter en honderd-
twintig personenwagens kan 
overzetten in eenmaal, kostte 
18 miljoen gulden, wat onge
veer 250 miljoen frank uit
maakt. De aanlegplaatsen — 
fuiken noemt men die, van
wege hun trechtervormige 
mondingen — kosten alles in
begrepen (dus ook de instal
laties op de wal) 32 miljoen 
gulden of 450 miljoen F. Deze 
laatste prijs werd berekend 
voor een nog te bouwen, 
gloednieuwe inrichting te 
Kruiningen, waarmee men 
hoopt zes boten tegelijk te la
ten opereren. De Nederlan
ders schrikken er dus niet 
voor terug een berg geld te 
investeren in een gloednieuw 
veerpont. 

Veer in An twerpse polder 

Ons inziens is dit een voor
beeld dat tot lering strekt. 
Vermits men tussen Beren
drecht en Lillo over de nodige 
terreinen beschikt (de polders 
aldaar werden met een zand
laag van zes meter bedekt) en 
men zinnens is langs de 
Schelde verbindingswegen 
aan te leggen, is deze plaats 
uitermate geschikt voor het 
inrichten van een veerdienst, 
temeer daar men aldaar een 
tunnel gaat boawen die onder 
het in aanbouw lijnde ka

naaldok doorloopt. Het veer» 
pont zou niet alleen een ont 
lasting betekenen voor d4| 
Antwerpse tunnel In afwach^* 
ting van een nieuwe oever
verbinding te Antwerpen, di0 
er pas over vijf Jaar zal zijn 
als alles meewil, maar zou bo
vendien ideaal zijn bij he% 
opvangen van het (in de toe
komst nog drukker wordende)] 
verkeer van de zich steeds 
maar in noordelijke richting 
uitbreidende haven. De ver
bindingen met het Waasland, 
met het Gentse nijverheids-
gebied en (voor toerisme^ 
met de zee worden met mins
tens één vol uur verkort en 
de talloze arbeiders uit he% 
Waasland zouden er niet a n 
ders dan baat bij hebben 
waar zij thans uitsluitend 
aangewezen zijn op fiets en 
bromfiets om naar het Ant
werpse via het personenveer-
pont van Doel-Lillo over te 
komen. Een veerpont dat in 
s taat zou zijn ook autobussen 
over te brengen zou een ver
betering van de arbeidsmoge
lijkheden in het Waaslandse 
met zich brengen. 

Bij een dienst, verzekerd 
door twee boten van het tipe 
te Kruiningen in bruik, moet 
het mogelijk zijn te Lillo-
Berendrecht, waar de Schelde 
slechts 1 km breed is, zeker 
vierduizend wagens per dag 
over te zetten. Een gelijkaar. 
dige dienst — dus niet ten 
voorlopige titel — zou kunnen 
ingericht worden te Burcht 
Wij twijfelen er niet aan dat 
de eis voor de inrichting van 
een veerpont voor wagens, die 
naast de andere praktische 
voorstellen van de V.U. tot de 
E-3-slogans behoren op de 
betoging te Gent en de latere 
betoging te Antwerpen, door 
de overgrote massa op entoe-
ziasme zullen onthaald wor
den. 

S.D.L. 
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V E R A N D E R I N G 

V A N F R O N T 

Er zijn in de geschiedenis me
nige voorbeelden van plotse kamp* 
ivijzigingen te danken aan het 
politiek opportunisme of taktiek. 

Aan het monsterverbond tnssen 
katolieken en liberaüen ging de 
monarchie der . Verenigde Neder
landen tenondeV. Nooit echter 
hadden we durven denken dat de 
frontvorming op het vlak unita^ 
rlsme - federalisme tot een ver-
aoening' Leopoldine Libre Belgi-
que met Achiel Zarbon zou hebban 
kunnen leiden. 

LA LIBBE BBLIiianE 
Na een patetische oproep van 

Van Acker over de eenheid van 
alle Belgen waardoor hij van Le 
Soir de titel kreeg van een van 
de laatste politiekers te zijn met 
staatszin, begint zelfs de Ubre 
haar doodsvijand uit de konings
kwestie te loven. 

« Arme vastgeroeste CVP die 
zelfs haar Van Acker niet heeft 
en waar de taalkundige obsessie 
van de Vlaamse vleugel overheerst 
€ terwijl de Waalse en Brusselse 
vleugel ontwricht in verwarring 
en verbittering ». 

Die obsessie van de Vlaamse 
CVP blijkt zich ondertussen toch 
maar verder te keren tegen de ra-
dikale Vlamingen, 

DB GAZET 
Vrije tribuun Kiebooms wordt 

steeds venijniger. Na het Davids-
fonds krijgen de mannen van «de 
kom-teetjes» ervan langs in ver
band met de Antwerpse betoging. 

« Oprichting rijksgebied Brus
sel. Weer een van die luidklinken-
de s'ogans; waarvan men tever
geefs de konkrete inhoud zoekt. 
Het tweede taalontwerp gaat in 
die richting door de aanstelling 
van de vice-gouvemeur, Dit geeft 
blijkbaar geen voMoening aan het 
Komitee. Mogen wij vragen dat 
mens ons zou wiUen verduidelij
ken hoe het dit ziet? Is dit het 
« groot-Brussel » van onder de 
oorlog? 

Iets anders is waar het Komi
tee nu optreedt voor « ekonoml-
sche demokratie waardoor het 
ekonomische leven in dienst of 
onder kontrole van de gemeen
schap wordt gebi-acht ». 

Gaat men marsjeren voor de 
nationalizatie van het bedrijfs
leven De mars in het teken van 
het Vlaams Marxisme? » 

Of met Marx naar het fascisti
sche Groot-Brussel. 

M^^Ühasêand 
Beklemtoont de principes nog

maals volgens dewelke het Davids-
fonds kan en moet handelen. 

« Ondertussen echter werd het 
Davidsfonds erg op de korrel ge
nomen en onder zware druk ge
zet in een bepaalde pers (maar 
ook langs andere wegen) omdat 
het zich zou hebben ingelaten met 
een probleem waar het als kul-
tuurvereniging niets mee te zien 
zou hebben. In onze vorige bij
drage hebben wij hier vo'doende 
aangetoond, menen wij, dat een 

AANDACHT! 

hij Meubelmakerij 
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kultuurverenlging het volste recht 
heeft zich uit te spreken tegen 
een bepaalde staatsstructuur en 
te ijveren voor de omvorming er
van wanneer ze van oordeel is dat 
de' algemene volksbelangen — de 
kulturele inbegrepen — door die 
noodlottige struktuur worden in 
het gedrang gebracht. » 

ons, partijpolitiekers, leven of 
dood afhangt, zult U een onmete-
lijke dienst bewezen hebben. » 

Ondertussen vernamen we in
derdaad dat het Hoofdbestuur van 
het Davidsfonds de Kongresreso-
luties van Mr Roosens vooraf had 
goedgekeurd maar dat Mgr Jans
sen voor zijn berucht epistel aan 
de pers dit hoofdbestuur niet 
raadpleegde voor hij in Oosten
rijk ging bergen beklimmen. 

$/>^hMpum£ D Q LiniQ 
Klaagt scherp de Nieuwe Gids 

aan die aan Mgr Janssens de 
suggestie gaf, gedaan te maken 
met de « Amteriale » richting in 
het Davidsfonds. 

« Wellicht, nu dat wi] en vele 
anderen heel vriendelijk schrijven 
dat de culturele taak van het Da/-
vidsfonds te ernstig is om ze hele
maal in een Amteriaalpolitiek bad 
onder te dompelen, zu't U, zoa's 
U zeer goed schrijft « weten wat 
U te doen staat ». En wij zullen 
er ons om verheugen » (De Nieu
we Gids). 

Duidelijker en cynischer kan het 
niet. Mgr U eist het hoofd van 
uw algemeen sekretaris — de 
gleohte geest van het Davidsfonds 
— hierdoor onthoofdt U tegelij
kertijd het Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens, U zorgt er verder 
voor dat het Davidsfonds zich af
zijdig houdt bij de derde mars op 
Brussel, hierdoor helpt U aan de 
mislukking van die. voor ons par
tijpolitiekers, zeer ongepaste beto
ging. Op onze erkentelijkheid zult 
U dan beslist mogen rekenen Mgr, 
want U zult wellicht het Davids
fonds kapot gemaakt hebben, maar 
aan het unitarisme, waarvan voor 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags 
's avonds beste keuken 

>et duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericlit voor 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden , 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 
• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen*, 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

Geeft geestige kommentaar op 
die CVP-obsessie om overal eks-
tremistische spoken te zien opda
gen. 

« Het willekeurige naam-geven 
heeft nu echter de grens van het 
ridicule overschreden. Wij willen 
van het Davidsfonds geen kwaad 
spreken, maar aangezien het een 
kultuurbeweging voor de brede 
volkslagen wil zijn, is het uiter
aard onderworpen aan de univer
sele wet van de groepsbeweging : 
de snelheid van het konvooi is die 
van het traagste schip. Het Da
vidsfonds neemt van nature de 
laatste trein. Aan deze vereniging 
« extremisme » toeschrijven, klinkt 
even komisch geflatteerd als b.v. 
in de H. Hartbonden « de onder
grondse van het imperialisme » 
zien. 

YOLKSGAZEg 
Zweept de CVP op in dat spel

letje. Weg met de VU-zweep, 
zweept BSP. 

« Daarom is onze vraag gewet
tigd (en zij heeft voor de nabije 
toekomst en voor wat in het Par
lement te gebeuren staat grote 
betekenis) : « wat doet de CVP 
met de federalistische betoging? 
Doet zij mee aan deze nieuwe 
zwendelarij of toont zij eindelijk 
de tanden en zegt zij, zoals wij : 
« marsjeert alleen! »? 

Met andere woorden : met wei-

betekent nog niet dat zij A^aan-
deren trouw dienen, 't is mis
schien ook maar bladvulsel om de 
goedzakkige Vlaming te lijmen. 
Een dagblad kan zich wel door 
zijn naam alleen de verdediger 
van het volk noemen : maar dad 
kan ook weer enkel oogverWlnding 
en massabedrog zijn ter liefde en 
ter minne van de vetbetaalde z». 
tels en banken. » 

de rode vaan 
Kloeg erover dat wij haar niet 

voldoende vermelden. Hier hebt ge 
ze dan met haar achterdocht te
gen onze algemene sdtretaris die 
plots tot een soort fascist wordt 
herleid. 

« Het gedeelte van het Vlaams-
gezinde khentele, dat zich voor 
federalisme uitspreekt — en de 
Jongste maanden bijzonder veld 
wint — maar dit federalisme 
meent te moeten veroveren op 
« Walen en Brusselaars », dat van 
het federalisme verhoopt dat 
Vlaanderen Ingericht zou worden 
naar neokorporatistisch koncept, en 
van enig vergelijk met het Waal
se federalisme vreest dat de demo-
kratische strekking in Vlaanderen 
(politieke en ekonomische demo
kratie) erdoor zou aangewakkerd 
worden, ziet in de voorafgaande, 
onvoorwaardelijke en dus unitaire 
zetelaanpassing evenzeer een mid
del tot versterking van zijn posi
ties. Ook zij zoeken hét machts-
argument. Dat is de stelling van 
Wim Jorlssen, bijvoorbeeld. » 

Volksmacht 
Is al even fascist als Wim Jo

rlssen. In een taal bijna zo kloek 
als voor Hertoginnedal dreigen ze 
zelfs met federalisme. 

« Nu gaan er in Wallonië, zowat 
in alle politieke partijen, stemmen 
op tegen de zetelaanpassing. Deze 
zou niet mogen worden doorge
voerd zonder vooraf aan de Waal
se bevolking waarborgen te geven 
dat zij niet zaï « geminoriseerd » 

i - spiegel 

EEN GROOT STAATSMAN IN BELGIË 

AZIEL ZARBON 

XLIBRE BELGIQUE) 

TOT 3S % VERMINDERING 
Jonge Irauwers profiteert er van ! 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

ke Vlamingen streven de Vlaam
se katholieken voortaan een ak
koord na, dat over het lot van 
het land kan beslissen? Met de 
verdachte (doch meestal gelovige ) 
elementen van de Volksunie? of 
met de veel talrijker (doch veelai 
onkerkelijke) Vlaamse linkerzij
de? » 

Standaard 
Amuseert zich weer fel met on

der mom van « objectieve voor
lichting » aan verdoken stemming
makerij tegen het Aktiekomitee te 
doen. 

« Is het niet zo geweest, dat een 
bepaalde fraktie overtuigd was 
van de opportuniteit van de mars 
en van de federalistische slogan, 
terwijl een andere zich veeleer 
afwijzend toonde? Aanvankelijk 
moet de eerste fraktie het gehaald 
hebben, maar gelet op de reakties 
in het Davidsfonds, in andere ver
enigingen en in de publieke opi
nie, moet zij ingezien hebben dat 
zij zich misrekend had. Die ver
gissing is menselijk. Het komitee 
is dan op zijn eerste beslissing te
rug gekomen, althans gedeeltelijk: 
want met de bezwaren tegen de 
federalistische betoging te Ant
werpen werd evenwel geen re
kening gehouden, zodat ook Jiier 
bepaalde 4-eakties levendig blij
ven. » 

D E VLAAMSE 

O U D S T R I J D E R 

Het blad van de VOS heeft ook 
genoeg van de Standaarddubbel-
zinnigheid. 

« Bladen kunnen wel het AW-
W K in hun kop dragen, maar dat 

worden. Tegen een dergelijke re
denering moeten wij waarschu
wen. Sommige Waalse politieke 
denkers zijn een uiterst gevaar
lijke weg ingeslagen, een weg die 
waarschijnlijk niet zal uitkomen 
waar zij hopen. Het is niet moge
lijk in België 'n hybridisch, 'n 
soort van verbasterd staatsbestel 
In te voeren, dat unitair of fede
ralistisch is naargelang zulks In 
het kraam van de Waalse volks
groep van pas komt. Degenen die 
zich inbeelden dat er ergens een 
eerlijke middenweg te vinden Is 
tussen een unitaire en een fede
rale staat, vergissen zich of wil
len de goegemeente bedotten. » 

LA RELEVE 
Verwerpt ondertussen als kitsch 

het liberale probeersel dat als 
voorstel tot grondwetsherziening 
den volke werd kond gedaan. 

« De P W is natuurlijk met voor 
federalisme, dat haar kracht ter-
zelfdertijd zou verminderen In 
Vlaanderen en Wallonië. 

Maar zij stelt de vorming voor 
van twee gewestelijke kultuurka-
mers die hun leden zouden aan
geduid zien door de provincieraden 
en door de senaat. In de twee 
streken van het land zou deze 
gewestelijke kamer beslissen over 
het gebruik van de fondsen be
stemd voor de kulurele aktivitei-
ten — met uitzondering van het 
onderwijs, het wetenschappelijk 
onderzoek en de betrekkingen met 
het buitenland. 

Met andere woorden deze «zeer 
belangrijke» gewestelijke insteUiiw 
gen zouden zich kunnen bezig hoT*-
den met het organiseren van bie)> 
feesten, processies, schoonheids

wedstrijden, cirkus en vogelpik. » 
Waiter Luyten. 
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— Geen nieuws op het Iculturele front ? 
vroeg ik de dichter toen wij eilleen waren in 
de woonkamer, nadat de kinderen « goeie 
nacht » hadden komen zeggen. 
'— Dat zou jij beter moeten weten dan ik', 
antwoordde hij. Ik lees juist in de krant dat de 
regering van Nordrhein-Westfalen verzocht 
werd een leerstoel in Nederlandse taal en kui
tuur op te richten aan een universiteit. Waar
schijnlijk hebben ze daar een andere mening 
over onze taal dan in Mol, Leuven of 
Brussel.., 

GESPREK MET DE JONGE DICHTER 

— Er is ook sedert korte 
tijd in West-Duitsland een 
vereniging tot verspreiding 
van de Vlaamse literatuur. 
Hermanowski en zijn « Fla-
misches Lektorat > zijn er 
promotors van geweest. 

— Met Hermanowski is 
het een zonderling geval. 
Wat de nian VOOT onze let
terkunde gedaan heeft — en 
daarmee ook voor onze let
terkundigen — kan niet vol
doende gewaardeerd worden. 
Maar ik kan hem niet bij
treden wanneer hij de een
heid der Nederlandse litera
tuur ontkent omwille van 
een verscheidenheid die ten
slotte ook bij andere volke
ren optreed, bij het Duitse 
niet het minst. 

— Nog zo pas verscheen 
van hem bij de Zwitserse 
uitgeverij Francke een over
zicht over de moderne 
Vlaamse letterktöiös;' '" "-^"' 

— Ik wed dat er weer en
kele Belgische officiële af-
gunstelingen zullen gevon
den worden om hem op de 
bekende giftige wijze aan te 
vallen... omdat hij hun werk 
of het werk van hun vrien
den naar andere maatsta
ven dan de binnenlandse, 
politiek-getinte, heeft be
oordeeld. 

— Men heeft beweerd dat 
Hermanowski het «onkruid» 
van Vlaanderen naar Duits
land heeft overgeplant. De 
ATlaamse auteurs die hun 
werk door Hermanowskl's 
toedoen in het Duits ver
taald zagen, zullen er anders 
over oordelen : ten slotte ge
looft geen ernstig mens aan 
dergelijke door nijd ingege
ven onzin. 

— In het « Boek in Vlaan
deren 1962 » wordt een anek
dote verteld van een Duitse 
juffrouw die in een Brussel
se boekhandel naar de Ne
derlandse uitgave vroeg van 
een werk van een Vlaams 
auteur. Het geval is te type
rend voor de Brusselse men
taliteit, dat ik u het niet ver
tellen zou. Of heb je het ook 
gelezen ? 

— Neen, maar ik kan me 
indenken wat er gebeurd is. 

^ Het volgende is ge
beurd. Op de vraag van de 
kliente volgde algemene hi
lariteit van de winkel juf
frouwen. Het Duitse Frau-
lein dacht dat ze, in haar 
niet al te keurig Frans iets 
komisch had gezegd. Maar 
het was niet dat. Want de 
chef die er bij geroepen werd, 
legde haar vriendelijk uit 
dat hij geen Vlaamse boeken 
verkocht omdat men die in 
Brussel toch niet las — en 
dat ér trouwens niemand 
was die Vlaamse auteurs 
kendp 

— vVaarschijnlijk verkeer
de die kultuurbarbaar in de 

mening dat de kennis van 
het Brussels Frans en de 
lektuur van Frangoise Sagan 
volstaan om, als drager der 
< culture latine », de rest 
van de wereld te beschouwen 
als een verzameling primai-
ren. 

— Wij vinden dergelijke 
leeghoofden in hun ver
waandheid belachelijk. Maar 
hoeveel Vlamingen, in Brus
sel en elders, kruipen voor 
zulke holle pretentie niet in 
hun schelp? En dat terwijl 
zij in de meeste gevallen, wat 
intelligentie en kuituur be
treft, niet een trap maar een 
hele ladder hoger staan dat 
die geborneerden 

— Wij moeten het nor
maal vinden dat een voor
aanstaand Frans criticuè nog 
nooit gehoord heeft van een 
bekende Engelse auteur. Wij 
moeten het normaal vinden, 
dat de kermis van de gemid
delde Franse intellektueel 
over buitenlandse literatuur, 
schilderkunst, muziek enz. 
zeer beperkt blijft. Wij zou
den niet mogen lachen om 
de domheid en de bekrom
penheid van die Brusselse 
boekverkoper, en dat in een 
land met een overwegend-
Nederlandse kuituur! Nu, 
spijtig dat die Duitse juf
frouw hem niet gevraagd 
heeft naar de grote namen 
der Belgische Franstalige li
teratuur en schilderkunst, 
namen van «internationale 
bekendheid en xmiversele be
tekenis >. 

— Inderdaad. Maar een 
Vlaams intellektueel zou 
eens zijn onwetendheid moe
ten bekennen met het werk 
van Camus of Sartre, om van 
groteren en vele kleineren 
nog maar te zwiigen. Je zou 
eens wat horen over die 

« Vlaamse boeren ». En het
zelfde geldt voor diegenen 
die heel die Franse blabla 
rond sommige auteurs met 
een nuchtere gereserveerd
heid tot hun ware propor
ties zouden herleiden Ik heb 
zojuist Camus genoemd. Ik 
geef toe, dat hij een groot 
auteur is. Maar tussen dat 
en het onvoorwaaj-delijk ge
loof in zijn filosofische aan
leg is er een groot verschil. 

— Ik herinner me een ar
tikel van Claude Eisen, en
kele jaren geleden in «Ecrits 
de Paris» Eisen was toeval
lig in de gangen van het 
RTF-gebouw toen een inter
view met Camus moest door
gaan over geestelijk leven 
en neuro-psychologie. De in
terviewer was een professor. 
Na enkele minuten kwam de 
man kwaad naar buiten ge
stormd; « Die man kent niets 
van de hele zaak af > riep hij 
en weigerde het interview 
voort te zetten. 

— Dat is het bedrog in de 
moderne literatuur; en het is 
niet eens de schuld der au
teurs. Te veel critici ontdek

ken in het literaire werk 
dingen die zij menen door 
de auteur bedoeld te zijn. Za 
zoeken filosofie waar er in 
de eerste plaats literatuur is. 
Een wijsgeer schrijït een 
filosofisch traktaat en geen 
roman. En als hij het laat
ste doet, telt niet de filoso
fie die hij er eventueel in 
verwerkt, maar wel de in
trinsieke waarde van de ro^ 
man als literair werkstuk. 

— Een slecht filosoof kan 
een goed dichter zijn en om
gekeerd. Wanneer men én 
het ene én het andere ver
langt van de kunstenaar, 
dan moet noodzakelijk vroeg 
of laat zijn onmacht of zijn 
beperking op het ene of an
dere gebied blijken. Tenzij 
in uitzonderlijke gevallen. 

— Ik ben het niet hele
maal met u eens. Maar het 
zou ons te ver lelden als we 
er nog meer moesten op in
gaan. We zullen het voor 
vandaag hierbij maar laten. 

— ,..én meteen hebben we 
dan een onderwerp voor ons 
volgend gesprek 

Steentjes voor 

om TAALGEBOUW 

DE BELGISCHE TAAL III 

Zoals aangekondigd hebben we nog een woordje te zeggen 
over trambestuurders en hun metgezellen de kondukteurs. 
Laten we ons er eerst en vooral over bezinnen dat er een speci
fiek Franse, en een specifiek Nederlandse tram-terminologie 
bestaat. Helaas is er ook een « Belgische » ontstaan, die niets 
anders is dan een stelletje Franse begrippen met Vlaamse 
woorden uitgedrukt. 

Beginnen we met het zo omstreden KONDUKTEUR Dit 
woord (dat rijmt op deur, niet Fr Beurre) is een internatio
nale term afgeleid van Latijn CON-DVCTOR d.i. be-geleider. 
In het Engels hebben we conductor, in het Zweeds konduktör, 
in het Duits Kondukteur. In al deze talen wordt het in dezelfde 
betekenis gebruikt als in het Nederlands : nl. begeleidend 
beambte die plaatsbewijzen aflevert op trein, tram, bus enz. 
In het Frans daarentegen betekent conducteur (gevormd bij 
conduire « besturen ») : bestuurder op trein of tram. De twee
talige bordjes op de Brusselse trams tot aanwerving van 
personeel zouden moeten luiden : ON DEMANDE DES RECE-
VEURS I KONDUKTEURS GEVRAAGD, en : ON DEMANDE 
DES CONDUCTEURS / BESTUURDERS GEVRAAGD. Volkomen 
verkeerd is het in de betekenis van kondukteur de term ONT
VANGER te gebruiken. 

Een ontvanger is iemand die belastingen ontvangt, bvb. de 
Ontvanger der Belastingen, der Registratie. V^at is dan een 
KAARTJESKNIPPER ? In de eerste plaats is het de benaming 
van het toestelletje waarmee de kontroleur - die je in een 
station op je weg naar de perrons (niet kaaien I) ontmoet -
je plaats- of perronkaartje knipt, in de tweede plaats is het de 
naam voor genoemde kontroleur zelf. Bij de uitgang van een 
station tref je de zgn. KAARTJESVANGER aan, zo genoemd 
vanwege de herhaalde vangbeweging die hij uitvoeren moet' 
om de plaatsbewijzen beet te.krijgen van de massa naar buiten 
stromende treinreizigers. 

Sommige Vlamingen - het is merkwaardig hoe puristisch 
wij steeds te werk gaan met vreemde woorden, en hoe weinig 
wij dat doen met gallicismen en ander onkruid - willen van 
de tramkondukteur per se een kaartjeskmpper maken, hoewel 
zijn taak erin bestaat biljetten (niet ticketten :) a) te leveren 
of ze van een scheurtje te voorzien. In de volk'imond wordt een 
kontroleur op de trein wel een « kaartjesknipper » genoemd 
maar als ojficigle beroepsnaam is dit woora ongebruikelijk. 

Een ander Belgisch vertaalwoord is VOERDER Bekijk dit 
woord nog éénmaal goed - en ban het dan voorgoed uit je 
geheugen l Het bestaat eenvoudig niet in onze taal. Hij die 

voert is een VOERMAN, en een voerman tref je alleen op karren 
aan. Belachelijk is de term « GELEIDER » ; alleen iemand die 
een persoon uitgeleide doet of die hoffelijkheidshalve een dam^ 
vergezelt is een geleider. Men kan alleen IEMAND geleiden, 
nooit IETS, dus ^zeker geen tram I Deze wordt immers 
« bestuurd » en dus is de persoon die dat doet een TRAMBE
STUURDER. Een bus daarentegen wordt bestuurd door een 
BUSCHAUFFEUR. Dit zijn nu eenmaal vastliggende beroeps
namen. Wie echter een automobiel niet beroepshalve m.aar 
voor eigen gehruik bestuurt is een AUTOBESTUURDER Het 
bordje naast de grote weg « Chauffeurs, opgelet I » spreekt 
dus alleen tot taxi-, bus-, en vrachtwagenbestuurders, maar 
niet tot de gewone man achter het stuur Ook chauffeur is 
een internationale term : Eng. chauffeur, Duits id., Zweeds 
chaufför enz. Er is dus geen reden om die te weren. 

Geen gezond denkend mens zal het in z'n hoofd halen te 
vertellen dat hij per tram een REIS heeft gemaakt. Maar de 
ambtenarij stoort zich niet aan gezond denkende taalgebrui
kers : zij vertaalt VOYAGE DE TRAM met tramreis, en gebruikt 
verder reisbiljet, tramreiziger, reiskaart, heen- en terugreis. 
Met de tram maken we een RIT, geen reis. We spreken dan ook 
van TRAMRIT, heen- en TERUGRIT, SO-RITTENKAART Avis 
aux voyageurs geven wij weer met Bericht aan het Geacht 
Publiek 

Destijds ontstond heel wat trammelant over de woorden 
overstapje en enkele reis Het is weer typisch Belgisch dat men 
tot elke prijs een vertaling heeft willen zoeken van CORRES' 
PONDENCE en DIRECT : verbinding, aansluiting enerzijds; 
rechtstreeks, rechtdoor (I), doorgaand anderzijds. Sommigen 
gaven het op en spreken van korrespondentie en direkt. Dil 
alles is volkomen zinloos als je bedenkt dat onze taal sindt 
jaar en dag die begrippen op eigen wijze weergeeft : m de 
tram vraag je EEN of TVi^EE ENKEL, ofwel EEN of TVVEB 
PLAATSEN, ofwel EENMAAL, TWEEMAAL ; moet ie van tram 
veranderen dan vraag je N OVERSTAPJE. De biljetten die je 
dan krijgt heten ENKEL BIUET of OVERSTAPBIUET In het 
station vraag 'je éénmaal of'tweemaal BRUSSEL ENKEL of 
BRUSSEL RETOUR. Je krijgt dan een enkel biljet (kaartje) of 
een RETOURKAARTJE. Brussel-gaan-en-keren is onzin, en 
heen- en terugreis is nodeloos omslachtig. Bezwaren tegen 
RETOUR ? Ook in andere talen is het woord gebruikelijk : 
Duits das Retourbiljet, Zweeds Retourbiljett (Tur- och Retur-
biljett). Eng. return-ticket. Let erop dat wij het woord TICKET 
alleen gebruiken in de zin van plaatsbewijs op schip of vlieg
tuig. Wij ontleenden die term uit het Engels en dus is het 
meervoud TICKETS met de klemtoon op de eerste lettergreep. 

Tenslotte iets over TREM-TRAM. De Woordenlijst der 
hederlandse taal stelt beide schrijfwijzen evenwaardig naast 
elkaar. Doch dH zegt niets over de uitspraak : trem oj tram 
wordt vrijwel uitsluitend als TREM uitgesproken, terwijl de 
nog schaars gehoorde a-uitspraak steeds meer terrein verliest. 
En dit is begrijpelijk, toant je a-uitspraak zou je toehoorder 
kunnen doen veronderstellen dat je niet eens behoorlijk EngeU 
kentl 

U.J. Bouwman, 
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'^ « EEN TEGEN ALLEN » is, 
iKoar onze mening, een -goede spel-
^rinule. 

' Daar is op de allereersle plaats , 
het spannings-elcment : vinden 
•te het, vinden ze het niet ? Het 
§i deze maal niet enkel een kwes
tie van geheugen, maar vooral 
van vele andere zaken : zoeken, 
passen, smaken, enz. Die ver-
tcheidenheid brengt leven in de 
abrauwerij en zal er voor zorgen 
\jiat het progiamma niet na vijf 
uitzendingen zal gaan vervelen. 
Daarenboven werd ook het span-
^ipings-element op lange termijn 
\ifUet vergeten. En op de derde 
mlaxits is er dan het spektakulaire: 
'ipen ganse stad zoekt naar de op-
^Skingen ! Tel daarbij nog het 
'fantal kilometers tussen de stu
dio's en. het betrakken stadhuis. 
Ook dat is een niet te onderschat
ten element in het kijkspel. We 
herhalen het : K Eén tegen allen » 
^ een goede spel-jormalie I 
I JVu hangt natuurlijk nog wel 
*en en ander af van de manier 

'^paarop Tony Corsari het zaakje 
'tn de toekomst onder handen gaat 
\nemen. Over zijn prezentaiie van 
iforige week zaterdag gaan 'ute 

Mets zeggen. We nemen aan dut 
'tedereen nog wat ingereden 
moest worden En, we moeien het 

toegeven, de eerste uitzending 
vlotte reeds tamelijk. We ver
hopen dus het allerbeste voor de 
toekomst. 

0 Om nog even op die zater
dagavond van daareven terug ie 
komen : wat zou de Vlaamse TV 
ervan denken ojn, tijdens liet 
sliow-gei' 'Ie van zo een spel-
programniü, telkens toch minstens 
een Vlaams liedje te brengen ? 

Want talenkennis kan iemand 
vci biengen in de wereld van van
daag. Maar gemis aan een elemen
tair beetje Vlaamse fierheid heeft 
ons reeds meer dan ver genoeg 
gebraclit, zouden ive zo menen ! 

9 Wie « DB FILOSOOF \ lY 
'T SASHUIS n geprogrammeerd 
heeft, weten tvc niet. We hopen 
in elk gernl dat het op andere 
dan Meraire gronden gebeurd is, 
want in dal*geval moeien we be-
sh';t gaan twijfelen aan de smaak 
van de BRT-programmaiors. 

Voor de rest was het een onder
houdend ding. Indien we alle 
liicraire eisen opzij zetten, kunnen 
We zelfs van een vrij geslaagde 
avond spreken. Het werk iian 
Maiirii'; Sabbe is inderdaad niet 
van alle kwaliteiten verstoken en 
inzake de schildering van volh';-
fignren bv. waren er zelfs mooie 
momenten te beleven. 

Over de regie van Maurits Bal-
foort kunnen we niet onverdeeld 
geestdriftig zijn. haar onze mening 
zaten er meer beeld mogelijk
heden in de sasmeesler (Roger 
Coorens) en in figuren als vrouw 
Dicrickx (Gella Allaert) en Cas-
teels (Luc Philips). Anderzijds 
was op verdienstelijke wijze ge
bruik gemaakt van de ruimtelijke 
mogelijkfeden van het « Sashuis n. 
Dat bracht de balans dan terug 
wat in eveniuiclit. 

DEZE WEEh 
OP UW SCHER 

ZONDAG 
9 50 tot 1100 : Rechtstreekse repor
tage van de openingsplechtigheid 
van het Concilie m het Vatikaan te 
Bome — 14 30 : Tennis : Reportage 
Tan de wedstrijden om de Davis-
beker Groot-Brittannië - V S A 
(2e en 3e dag) — 15 45 : Vier van 
de Moana — 17.15 tot 17 40 • Klem, 
klem, kleutertje — 18 25 ; Bobby : 
film voor de jeugd — 19 55 : Sport-
bltslagen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Showtiipe — 2135 : De 
geschiedenis van een danseres : 
Be afl — 22 00 : Sportweekend : 
Rportaktualiteiten in woord en 
beeld — 22 30 : Tweede nieuwsuit-
«endmg 

• MAANDAG 
18 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Eopklicht op de kulturele aktuall-
teit — 19 50 : De Weerman — 
1^55 : Sport m ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
De vrouw met twee gezichten 
(Miroir è deux faces) Psycholo
gische film van André Cayatte met 
Michèle Morgan, Bourvil en Ivan 
Pesny. (Franse versie met Neder
landse onderschriften - voor volwas-
gnen) — 21 50 : Panorama — 
a 20 : Tweede nieuwsuitzending 

• DINSDAG 
19 00 • Gastprogramma — 19 30 • 
Mozaïek : magazine over de vnie-
tijdbesteding — 19 55 : Sport m 
't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
ao 20 : Reisroutes : Lapland — 
21 00 : Charles Aznavour zmgt. 
Galavoorstelling gegeven In het 
Theater Dommo op 2 juni — 21 50 : 
vergeet niet te lezen — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
15 00 tot 17 00 : Jeugdtelevisie met 
Bob Davidse uit het Jeugdtheater 
te Antwerpen Opvoering van 
«Pe te r Pan » — 19 00 : Teletaalles : 
Nederlands — 19 30 : Penelope : 
fle uitzending voor de vrouw — 
Ifi 50 : De Weerman — 19 55 • 
Sport m 't kort — 20 00 • TV-

nieaws — 20 20 : Speelfilm • Min-
nelust (The marrying kind), een 
komedie van George Cukor met 
Judy HoDlday en Aldo Ray. (Engel
se versie met tweetalige onder
schriften) — 21 50 : De glimlach 
der Etrusken De nieuwe archeolo
gische opgravingsmethoden van ir 
Lerici — 22 30 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Ripcord • De jager (36e afl ) — 
19 55 : Sport In 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Wereldreiziger 
met de camera • Reportage m de 
jungle — 21 10 : Mensen voor mor
gen : een programma over het 
gevangeniswezen — 21 50 Tweede 
nieuwsuitzendmg — 22 00 : De 
vlucht van Arlequin en Colombme 
of « De bedrooge doctoor » Een 
19e-eeuwse Harleklnade opgevoerd 
In de Leidse Schouwburg. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie — 
19 00 . Teletaalles : Frans — 19 25 : 
Tienerklanken — 19 50 : De Weer
man — 19 55 : Sport m ' t kort — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 : « Blaf
fen r«gen de maan » : toneelspel In 
drie bedrijven door Dimitri Frenkel 
2215 • Wereldkampioenschappen 
cyclobal en kunstrijden — 23 15 : 
Tweede nieuwsuitzendmg. 

• ZATERDAG 
10 00 • Teletaalles • Frans — 10 25 : 
Natuurkunde : Krachten — 10 50 : 
Teletaalles : Nederland — 17 00 tot 
17 45 : Jeugdprogramma : Klem, 
klem, kleutertje - Tijd voor u I — 
19 00 : Religieus programma — 
19 30 : Autorama • het magazine 
voor de automobilisten — 19 55 : 
Sport in ' t kort — 20 00 • TV-
nieuws — 20 20 : Eén tegen allen 
— 2135 : Echo — 22 05 : Dick 
Powell stelt voor : Grafschrift voor 
Mr X (28e afl > — 22 55 : Tweede 
nieuwsuitzending — 23 05 tot 00 15: 
Rechtstreekse reportage van een ge
deelte van de wereldkampioenschap
pen drieband gehouden te Neuss. 

MEUBELEN E D D Y 
Nu ook te Antwerpen en Oostende GROTE KEUS slaap
en eetkamers, salons, amerikaanse keukens, matrassen en 
alle aanverwante artikelen. Fantasiewaren. Prijzen bul
ten alle konkurrentie. 
Antwerpen : Beffijnenstraat 27-29 - Provinciestraat 205 
Oostende : Spoorwegstraat 31 (400 m2) - Koningstraat 26 
Leden en lezers van de Volksunie genieten 15% korting 
op de getekende priizen (uitsluitend op vertoon van lid-
maatschapskaart). Reiskosten worden terugbetaald. Open 
alle dagen van 9 tot 21 u. 30. Levering door geheel 't land. 

Het spel van de akleurs lag over 
het algemeen niet op zeer hoog 
peil. We gaan niet direlü spreken 
lan kollege-toneel, al moesten we 
er wel enkele keren aan denken 
tijdens de uitzending. 

0 Een zeer genuanceerde kri
tiek zal nodig zijn om, Jef Cassiers 
te geven wat hem toekomt. 

Kennelijk gemaakt om aan het 
buitenland te worden aangeboden, 
wou u TIP TIP TRIP » het vooral 
hebben van de beelden en de ge
baren. Soms is dat gelukt. Het 
icersle deel bv., waar « Het Man
neke )) de spot drijft met de 
loeristen die in een minimum 
van-^ttjd een maksimum willen 
zien, is zelfs heel goed gelukt 
Maar soms is de poging deerlijk 

mishilil. We verwijzen hier dan 
vooral naar het hele strand-gedeel
te. Met veel goede wil konden we 
raden wat Jef Cassiers hier alle
maal op de korrel nam Maar over 
het algemeen was de indiuk nogal 
rommelig en de beelden waren 
daarenboven niet zeer mooi geno
men Ook moeten we voorbelioud 
maken voor sommige « geeslig-
heden », die alleen maar vulgair 
te noemen waren. Men ontkomt 
met altijd aan de indi uk dat heel 
wat zaken, 'die men « voor vol-
ivassenen » pleegt te kwoteien, 
alleen maar gemaakt zijn door en 
bestemd zijn voor uhalf-wassenenn 1 

^ Deze week dinsdag was er 
niet alleen de laatste sliow van de 
Noord-Nederlandse Dorus, maar bij 

enze Waalse broeders van de RTB 
was er ook het beroemde « NEUP 
MILLIONS », met deze keer o a^ 
een reportage over de Volksunie. 
Een overzicht geven van wat het 
programma over de Vlaams-natio-
nale partij wist te vertellen, ^aan 
we niet doen. Vermelden ive alleen 
dat de uitzending sloot met sen 
interview met D. Deconinck en 
Wim Jorissen. En vermelden we 
ook nog dat de CVP-er Kiebooms 
tijdens de uitzending wist te ver
tellen dat de Volksunie omzeggens 
uitsluitend bestaat uit oud-VNV-
ers, oud-getroffenen van de re
pressie plus nog enkele jongeren. 
We zullen hem volgend jaar de 
verkiezingsuitslagen opsturen ... l 

Jvb. 

D W A R S E K R A N T 

V O O R 

D W A R S E 
Jaargang 

M E N S E N 
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^Giim 
STAFCHEFS NEMEN SAMEN ONTSLAG 
EN OFFEREN ZICH VOOR HET LAND 

Brussel, B.B. (Bijzonder Belgiabericht). Naar 
uit welingelichte kringen op het Daillypïein 
wordt vernomen, handhaven de drie stafchefs van 
het Be'gisch leger hun besluit, om ontslag te ne
men uit hun funkties. Zij hebben de Minister van 
Landsverdediging verzocht om hun verplaatsing 
naar de aktleve legereenheden in de veroverde 

WJNTERHULP 
In het vcoruitzicht 

van de barre winter, die 
de d' ie stafchefs zullen 
moeten doorbrengen bi] 
de veldeenheden op de 
Ijzige hoogv'.akten van 
Eifel en Hunsruck, heb
ben enkele Belgen (],) . 
het initiatief genomen 

voor een sneLr ,en afe 
doende hulpaktie. ^ 

De « Ligue pour 'Ie res
pect de la vie », die reeds 
grote vermaardheid ver
wierf bij de duivenvangst 
aan het Justitiepaleis^ 
zal vanaf volgende v/eek 
aan de Beurs een inzame
ling doen van Bols en 
Pernod die met speciale 
tankwagens naa r het 
kamp van Vogelsang zal 
worden gebracht. 

De Bols zal de velban
nen stafchefs verwar
men; de Pernod dient 
vooral om hen te herin
neren aan de heroïsche 
tijd toen het hoger offi
cierenkorps van ons le
ger de strijd tegen de 
Hltleriaanse horden leid
de vanop de blauwe kus
ten der Middellandse Zee. 

Oorwarmers, wollen 
sokken en borstlappen 
kunnen te allen tijde af
gegeven worden bij de 

gebieden tussen Eifel en Rijn. 
Dit ontslag heeft grote beroering gewekt in de 

vaderlandsMevende kringen, die ten sterkste be
treuren dat aldus opnieuw drie voortrel fe'i.jke 
vaderlanders verbannen worden naar de onher
bergzame oorden aan de andere kant der Hoge 
Venen. 

maatschappij <? Veewey-
de ». 

Het mag niet gezegd 
worden dat de Belg (1) 

die — na eeuwen slaver
nij — uit het graf is ge
kropen, zich zo maar 
neerlegt bij de afschuwe-

FOURONCULOSE 

De mensen van Teuven tot Voeren 
zijn nu -wel wat over hun toeren : 
« La lutte continue ! », 
maar hoe moet dat nu ? 
Wie zal er die lutte gaan voeren ? 

Stefaan 

lijke dwangmaatregelen 
van een f lammgantisch 
minister. « Aj is ons land
je nog Zo klein, het kan 
met zonder stafchefs 
zijn », moet in deze ban
ge dagen de har tekreet 
zijn van allen, Vlamin
gen en Walen, wier borst 
nog zwelt van vaderland
se trots 

Hierboven brengen we 
een belinogram dat we 
zopas ontvingen, waarop 
men de stafchefs de eer
ste sneeu'wval m he t 
hooggebergte rondom 
Aken ziet trotseren. 

(1) Dien 
dig. 

n a a m 
1 

waar-

H E T R E C H T 

Z E G E V I E R T 

Vanuit Leuven wotdt ons 
bericht, dat zopas een beslissen
de nederlaag werd toegebracht 
aan de flamingantische splitsers 
van onze duurbare universiteit. 

Onder de druk van onweer
legbare bewijzen heeft de aka-
demische overheid er moeten 
in toestemmen, de achterklein,-
zoon van Piosper Lemahieu op 
te nemen in de franstalige 
universitaire kakschool. 

De heer Prosper Lemahieu 
diende destijds onder Leopold II 
in Kongo, tijdens de heldhaf

tige veldtocht tegen Tipo-Tip. 
Daar anderzijds één der stu

denten aan de universiteit, de 
genaamde Alexander, onbe
twistbaar een afstammeling is 
van Leopold II, is het duidelijk 
dat de achterkleinzoon Lema
hieu door nauwe banden aan 
onze Alma Mater is verbonden. 

Men heeft dhr Lemahieu ir. 
dan ook niet kunnen beletten, 
zijn studentencarrière - die HJC 
jaar zal duren - aan de Leuven
se universiteit te beginnen. 

B R I E V E N B U S 

A. Genot te Luik — Het ver
slag Sauvy is op cichzeU ver
dienstelijk, mtaar kan u slechts 

in beperkte mate uit uw tijde
lijke moeilijkheden helpen. 
Raadpleeg eveneens : « How 
to get children without pain ». 

A. Gilson te Brussel — Het 
Is vals te veronderstellen, dat 
de taalgrens samenvalt met 
het prehistorische kolenwoud. 
De Limburgse antraciet en de 
Luikse mussekoppen zijn van 
een en dezelfde Belgische oor
sprong. De benaming « Belgi
sche liool » is dus volkomen op 
haar plaats. 

De Boodt te Turnhout — V 
hebt natuurli jk gelijk : het is 
belach'ëlijk te beweren dat de 
Vlamingen te Mol verdrukt 
worden. Zij zijn er integendeel 
vrij, hun pint in alle herber
gen te bestellen in het plaatM-
Ujk dialect. 
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F VOLKSUNIE ^ 
BETOCiNC 

Betoging te Gent 
'VOLKSUNIE' 
BETOCINC 

de provinciale betoging 
op 29 september te gent 
moet een mijlpaal wor
den in de geschiedenis van 
de oostvlaamse volksunie 

AALST 

Het arrondls. Aalst neemt In 
groten getale deel aan de Volks-
uniebetogine te Gent op 39 sep
tember. 

Medewerking wordt gevraagd 
«an alle aTdelmgen en kernen om 
«oveel mogelijk deelnemeiï In te 
Bchrljven Bussen bespreken : 30 
F per plaats. Vertrek arrond. 
karavaan : 14 uur Aalst, Markt 

Kentekens zijn te verkrijgen bij 
allo afdelingsbesturen alsook ker
nen. 

ANTWERPEN 

Betoging te Gent, met mede
werking van de muziekkapel, ven
deliers, vaandeldragers en orde-
wacht. 

Verzameling 'van alle Voertuigen 
«1 deelnemers uit het arrondisse
ment te 13 uur op de Plantijn Mo-
retuslei (ter hoogte van de Pro
vinciestraat). 

Wie niet over vervoer beschikt 
laat zich inschrijven voor de au-
tokars. Prijs 45 P. De afdelingen 
zorgen er voor dat de afdelings
vaandels en de nodige spandoeken 
aanwezig zijn. Stipt vesrtrek 13 uur 
30. 

ANTWERPEN LINKEROEVER 

Inschrijven bij : 
René De Bel, Scheldelaan 21, 

Antwerpen - Strand. 
Relmond De Bouvre, Thonet-

laan 110, Antwerpen l* O. (tel. 
33-43-46). 

BRVGGE 

1) Busreis : een busreis, die het 
de Insehrijvers tevens zal mogelijk 
n a k e n de Gentse Jaarbeurs te be-
Eoeken, wordt ingelegd vanuit 
Knt^ke over Blankenberge ö i 
Brugge. 

Vertrek uit Kncdcke te 9 uur aan 
het lokaal « Vlaams Huls > Blisa-
t>ethl. nr 108; prijg per persoon : 
to F, inschrijving « Vlaams huis». 

Vertrek uit Blankenberge te 9 
Mur 30 aan het lokaal f Breughel » 

Oproep voor de Volksunie — 
Betoging te Gent op 29 sep
tember. 

Aan onze vrienden in de pro
vincie Antwerpen! 

Wij roepen al onze kaderle
den, sympatisanten en mede
werkers uit heel onze provincie 
op tot een aktieve en massale 
deelname aan de Volksunie -
betoging te Gent op 29 sep

tember 
Wij nodigen U uit In ons 

blad de richtlijnen daaromtrent 
te lezen en strikt op te volgen 

Onze provincie nam m het 
verleden steeds aktief deel aan 
alle grote manifestaties buiten 
de provincie : IJzeroedevaarten. 
herdenkingen en vieringen in 
alle delen van net Vlaamse 
land, tot zelfs in de Voerstreek! 

Ditmaal luidt het parooi : op 
29 september allen naar Gent! 

Rudl van der Paal. prov 
voorzitter. 

Etienne Slosse. prov. sekretar 
rte. 

De Smet de Naeyerlaan 141; prijs 
per persoon : 45 F, inschrijving m 
het lokaal « Breughel » ten laatste 
op 28 sept. 

Vertrek uit Brugge te 10 uur 
langs de Kon..Albertlaan ('t Zand) 
prijs per plaats : 45 P; inschrij
ving ten laatste op 28 september in 
het Idkaal < Vlissinghe », Blekers-
straat 2, Brugge. 

Deze busreis staat onder de ver-
antwoordelijkheid van dhr J. Van 
Parijs, leperstraat 7, Blankenberge. 

2) Autokaravaan : de autokarar 
vaan, ^< îarbij alle automobUisten 
per afdeling zullen aansluiten, 
woi-dt gevormd te Brugge om 13 
uur 45 aan de Kruispoort; de tocht 
gaat over Maldegem en Eeklo naar 
Gent. 

De automobilisten zullen door de 
besturen van de afdelingen voor 
deelname worden uitgenodigd. 

BRUSSEL 

Geen enkele wagenbezitter uit 
het Rijksgebied Brussel of uit het 
arrondissement HaUe - Vilvoorde 
mag ontbreken. De karavaan 
wordt gevormd te 13 uui (en niet 
te 13 uur 15) achter de Vlaamse 
Schouwburg (Lakenstraat) en zal 
voor de andere Brabantse deelne
mers aansluiting mogelijk maken 
te Asse op het gemeenteplein te 
13 uur 45 en te Aalst op de Markt 
te 14 uur. 

Geen enkele wagen mag thuis 
blijven of iialfgevuld m de kara
vaan rijden. Personen die met de 
autokar meewillen gelieven na 18 
uur nummer 25.50.94 op te bellen 

De afdelingsbesturen gelieven 
Bo vlug mogelijk af te r e e n e n 
voor hun kentekens door storting 
op Postrekening 4084.97 van Torfs 
Jan, Brussel 3. 

DENDER WONDE 

Bussen zullen vertrekken te 
Dendennonde (Markt), te Ham-
me en te Wetteren (Markt). 

Deelnemers uit andere plaatsen 
worden afgehaald. Eenheidsprijs 
voor de bus : 30 F; het kenteken: 
10 F. 

Verzameling te Dendermonde 
om 3 uur (en niet om 2 uur zo
als vromer werd meegedeeld), dit 
ten einde de karavaan van Me-
chelen toe te laten aan te slui
ten. 

Natuurlijk trekken onze auto
bezitters met de eigen wagen mee 
(er wordt onder bewaking gepar
keerd) en zorgen zij voor bevlag-
ging. 

Voor de bussen worden inschrij
vingen ingewacht op volgende 
adressen : 

J De Koker, Processiestr. 77, 
St. Gillis. 

W. Holderbeke, Scheldekaai 5, 
Wetteren. 

I* De Sutter, Rivierstraat 24, 
Laarne. 

Th. De Kegel, Kalken. 
De Martelaere, stw. op Gent, 

Overmeire. 
R Van der Poten, Visstraat, 

Denderlaelle. 
J Wageman, Achterhofstrraat, 

Hamme. 
H. De Pus Bvedestraat 51, Ou-

degem 
A. Moens, Dljkstr 18, Grember-

gen. 
K. Tas, Moleken, Wichelen. 
J. Van Bockstael. Dendermond-

se stw., Schellebrile. 

O. Van Boven, Sdhoolstrraat, 
Schoofnaarde. 

2iOrg voor verslering der wa
gens I 

DENDERLEEUW 

Zondag 29 september met de 
autocar naar Gent. 

Vertrek aan het lokaad De KUA 
te 13 uur 45 stipt. 

Inschrijvingsprijs 30 P. 
Niemand ontbreke. Overtuig 

vrienden en kennissen van de 
noodzakelijkheid aanwezig te slja 
op deze manifestatie. 

DIKSMCIDE 
Bus naar betoging te Gent. 
Vertrek uit St. IdesbaUl om 13 

uur. 
De Panne 12 uur 10. 
AdüllEerke 13 mtr 20. 
Veuime 12 uur 30. 
DlkSBiiHlde 13 VKB 50. 
VladsOo 13 uur. 
Koekelare (Kapel) 13 veea Ut. 
I<ditegem 13 uur 20. 
Inschrijven bij : 
Leo Devreese, Vloama huls, 

Diksmoide. 
Leon Cüaeys, Merkem. 
Jules Haesebaert, Adinkerke. 
Maur. D^eyser, Ichtegem. 
Ose Tryhau, Vüadsla 
Prijs 60 F. 

EKEREN 
De afdeling Ekeren legt een 

autobus in. De prijs is vastgesteld 
op 50 F per persoon. Vertrek rond 
13 uur 30. 

Schrijft zo spoedig mogelijk in 
op een der volgende adressen : 

Plet Janssens, De Beukelaer-
laan 7. 

Leo Van Boven, Groot HagcJr 
kruis 134. 

Piet Volant, Wllly Staeslel 79 
(Mariaburg). 

Frans Van Dijck. Jozef Mcx-
straat 13 (Donk). 

Plet Mulder, Hoogpadlaan W 

HASSELT 
Verschillende privaatwagens zuUen 
aan de betoging deelnemen Wie 
wil meereizen, gelieve zijn naam 
tijdig op te geven aan Renaat 
Vanheusden. Er zal dan gezorgd 
worden voor verplaatslngsmoge-
hjkheid. Zij die over een wagen 
It^schikken, worden gevraagd deel-
nftners op te laden. 

WÜ Ir. Vanheusden hiervan ver
wittigen. 

IDDERGEM 

De bus vertrekt aan het café 
Roxy te 14 uur. 

Inschrijving bij de kemafge-
vaardlgde. Prijs 30 F. 

Kern Iddergem moet present 
zijn te Gent! 
lEPEB 

Zondag, 39 dezer, nemen we dus 
deel aan de VoQksunlebetogtng te 
Gent. De autobus vertrekt te IS 
uur 30 stipt aan het < Belfort * te 
Poperinge. Iedereen weze op post. 

KORTRIJK 
Voor de deelname aan de beto

ging te Gent, verzamelen de per
sonenwagens van Kortrijk - arr. — 
van af 13 uiir 30 in de Statiestraat 
te Desselgem (rechtover het To
rentje). 

Vertrek te 14 uur om aan te slui
ten te Deinze, om 14 uur 30, met 
het arr. Oudenaarde. 

Zorg voOT versiering der wagens 
met vlaggen enz. 

LEDE 

Afdeling Lede neemt natuurlijk 
deel aan de betoging te Gent en 
heeft daartoe een bus ingelegd. 
Inschrijvingen in het lokaal « Rei-
naert ». 

LEUVEN 
29 sept. te Gent. Vertrek te 13 

uur aan lokaait Oristal, Parijs
straat. Wij hopen zoveel rnoga-
lijk wagens ter beschikking te krij
gen. Iedereen doet een inspanning. 

MECHELEN - LIER 
Autobussen worden Ingelegd 

voor de Betering te Gent op 29 
september. Vertrek uit Lier (Gro
te Markt) te 13 uur 30, uit Me-
chelen (Woiiemaikt) 14 uui Wij 
sluiten aan te 14 uui 45 Dij de 
groep Dendennonde. Inschrijving 
Op Sinjoorke — Mechelen. Den 
Hoom — Lier, en op volgende 
adressen : 

Berlaar : WaJter Luyten. Le-
grellestraat 32. 

Heist - op - den - Berg : Jos 
Hermans, Biek<»^traat 3. 

Klein Brabant : Frans Van de 
Moortel, E. Verhaerenstraat 14, 
St. Amands. 

Leo Huwels, Kattestraat, Op-
puurs. 

WiUebroek : Pierre De Smedt, 
Capt. Trippstr. 53. 

Nijlen : Lode Van Dessel, Zand-
vekenveiden 8. 

Kessel : Lode Vervoort, Lierse 
steenweg 79. 

Beerzel : Frans Van Dessel, 
Veldensfcraat 3. 

Kat-Waver : Iwein Van de 
Voorde, Netestraat 3. 

Duffel : Ludo Sels, Muggenberg 
33. 

Koningshooikt : Frans Van 
Bauwel, Misstraat 

Wi^evorst : Van den Bosch, 
Dorpstraet 38. 

MEKKSEM 
Men kan inschrijven w o r de 

reis naar Gent per autocar in Tyl, 
Bredabaan 308, en bij kernleden. 
Prijs 4S F. 

Het vertrek is rood d« middag. 

HOLENBEEK 
Voitkauniebetoglng te Gent te 

septend)»:. 
Wij gaan met personenwag»ks 

naar Gent. Verzamelen <Hn 13 uur 
16 aan het Gerechtshof, Canada-
pSein. Niet - auto - bezitters wor
den «• stellig ook verwacht. Ze 
kunnen mederijden mits deelname 
to de v«Toerkosten. 

OUDENAARDE 
Vertrek van de karavaan op de 

markt te Oudenaarde t« 14 uw. 
Reis naar Gent via Deinze. 

Onze leden en slmpatizanten 
worden vriendelijk verzocht zo 
talrijk mogelijk deel te nemen. 
Wie een leeuwenvlag bezit, bren-
ge haar meet 

De kentekens zijn reeds bij de 
bestuursleden te verkrijgen. 

OUDENAARDE - RONSE (arr.) 

Massale deelneming aan betoging 
te Gent op 29 september e.k. 

Vorming van de karavaan (eigen 
wagens) te Deinze omstreeks 14 
uur. Bijeenkomst op de Grote 
steenweg (richting Gent — vlak 
voorbij de lichtsignalen). 

Elke deelnemer - bezitter van 
een wagen zorge voor de volledige 
bezetting er van. Propaganda
materiaal sal ter plaatse slj0, 
maar men brenge leeuwenvlaggen 
mede. 

Bijk<»nende inUchtingea i 
O. Eeckhoudt (tel. 31.349). 
J. Van den Abeële (tel. 81.03<M. 
Dr. OUbert Ad. aL334}. 
J. Oosyns (tel. 38.161). 

POPERINGE 
Op 29 september nemen wij 

deel aan d« grootse Volksunie
betoging te Gent. Wij hopen 
dat niemand zal <»itbreken. 

Laat U cnmiiddellijk in-
schriiven voor de reis in « Het 
Belfort > te Poperinge. 

ROESELARE - TIELX 
Betoging te Gent. 

Degene die nog niet hebben In
geschreven voor de betc^ng in 
Gent kunnen dit nog doen bij 
Bernard Depoorter te Emelgem 
telefoon 306.91. 

Prijs per persoon voo* de bus 
35 P. 

SCHOTEN 
Voor de VO - betoging te Gen» 

op 29.9 zal om 12 uur 30 een au
tokaravaan met de mikrowagea 
vertrekken <^ de Marktplein. 

De belangstellenden kunnen ken
tekens en inlichtingen bekomen 
bij de bestuursleden en prop* -̂
gandisten. 

ST. GILLIS EN GREMBERGEN 

Wie met de autobus mee wü 
naar Gent voor de grote V.U. -
betoging op 29-9-63 kan zich van 
heden af laten Inschrijven. De 
prijs van de bus is 30 F zonder 
kenteken, met kenteken 40 F; 

De inschrijvingen worden ver
wacht op het afd. s ^ r bi} 
Moens Alfons, Dijkstraat nr 1> 
Orembergen of p«r telefoon 063 • 
219.35. 

ST. IDESBALD - ADINKERKE 
Wij nemen massaal deel aan da 

Volksuniebetoging te Gent op 39 
september. 

B8ke Volksuniegezinde krijgt oï>» 
dracht propaganda te maken voov 
deae betoging. 

De prijs bedraagt SO F. 
Inschrijivingen en Inlichtingen 

bij volgende adressen : 
Jef D«nan, Noordduinweg te S I 

Idesbald. 
R. Oatrysse, Zeepennelaan 9. 
J. Haezebaert, Ganzebekeveldsüi, 

Adlnkerke. 

ST. NIKLAAS 
Er werden een aantal autobus

sen Ingelegd. 
Plaats van vertrek : Grot» 

Markt. Prijs : 40 F. Veitrekuur t 
14 uur. 

Inschrijvingsadressen : 
Mr. J. Verniers, WaJbvirgstraa* 

21, St^Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibekesraat 121, 

St-Nlklaas. 
Albert Aendenlxiom, Kazema-

straat 79, St-Niklaas. 
Hugo Pletera Minderbroeder-

straat 47. St-Niklaas. 
Alfons DUollander, Voorhout, 

straat 43, Stekene. 
Andre Braem, Bisschop Trlest-

laan 44, Beveren-Waas. 

TURNHOUT 

Turnhout organiseert de deel
name van gans het arrondisse
ment bij middel van private wa
gens. Vertrek uit Turnhout, Ram-
sel en Geel te 13 uur. Deelnemers 
uit het omliggende worden Indien 
nodig, op him verzoek opgehaald. 

Inschritvingen c^ volgende 
adressen en telefoonnimiimers : 

Noorder - Kempen : Paul Van 
ISycit, A. Van Dijckstraat 38, Turn
hout. Tea (014) 437.65. 

Zulder - Kempen : Juul M e » 
iMiberghs, Stationsstraat 30, Ram-
ma Tel. (016) 893.40. 

Midden - Kempen : Jo Belmans, 
Waterstraat 81. Geel. Tea. (filin: 
585.35. 

UKKEL 
De afdeling Vorst - ükkei neemf 

deel aan de Vlaams - Nationale 
betoging te Gent op 29 september. 
Onze autokaravaan vertrekt te 
13 uur 16 achter de KVS. Voor 
deelnemers zonder eigen wagen 
wordt gezorgd. 

InUchtlngen bij de heer Van-
ttiournout, Engelandstraat 430 te 
Ukkel. tel. 74.69.05. 

WILRIJK 
Wij nemen deel aan de betoging 

te Gent. 
Vertrek op de Bist to 13 uur 

45. 

ANTWERPEN 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 1963 : 

Massale autokaravaan naar de gfrootse VU. - betoging te 
Gent! 

Nemen deel uit Antwerpen : 
Muziekkapel van de V M C , Vendellersgroep, Vier mikro-

wagens. Groep voorstellend « De dood der U ministers », twee 
bijzondere wagens, Alle afdelingen, zonder een uitzondering. 

Verzamelen vanaf 13 uur Plantijn en Moetuslei (Provin-
ciestr.). 

Vertrek : stipt 13 uur 30, Herkenningstekens : 10 F. Auto-
kars : 45 P per persoon, inschrijvingen bij de plaatselijke be
sturen of arr, sekretariaat. Grote steenweg 165, Berchem. 

Leeuwenvaandel op de voertuigen. Afdelingsvaandels span
doeken, draagborden, leeuwenvaandels worden mede genomen 
voor de optocht. Aansluiting met arrondissement Sint Niklaas 
te 14 uur 15 (Ster). 
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ANTWERPEN 

OPGELET 

Alle manifestaties (o.in. Inhul
diging V.M.O. lokaa<l enz...) voor
zien voor zaterdag in arr. Antwer
pen, worden mtgesteld omwille 
van de voorbereidingsakties in 
verband met de betoging te Gent. 
ANTWERPEN 

Jong Vlaamse Studentengemeen-
echap J.V.S.G. zaterdag 5 oktober 
1963. 

Grote propagandatocht door
heen het Antwerpse in het teken 
van de Nationale betoging op 3 
november te Antwerpen. 

Bijeenkomst : 14 uur 30 St. 
Janspleln. 

Automobilisten rijden mee. 

BRABANT 

DILBEEK 
Het feit dat deze gemeente, sa

men met Strombeek-Bever, verlost 
werd van het Franse juk werd 
door de Volksunie op 21 septem
ber met een schitterend bal ge
vierd. Er was veel volk, goede 
Btemming en de kroon werd op het 
werk gezet toen volksvertegen
woordiger De Ooninck de afde-
lingsvlag overhandigde aan de 
plaatselijke voorzitter, Achiel Van 
Mal deren. 

Dat zal nog een Volksunievlag 
meer zijn, die op 29 september 
kleur en leven brengt m de grote 
Gentse betoging. 

LEUVEN 
Woensdag 16 oktober 1963. Met 
de Volksunie - Leuven naar de 
Wienereisrevue. Inschrijvingen in 
lokaal Cristal. 

Prijs 60 P voor reis en toegangs-

ZOEKERTJ 
Welke V M O of VU - vrouw 

heeft nog wat te veel In linnen
kast voor VT. 160 m gr Schrijven 
Julke Gallols. Zllversmidstraat 
21. Antwerpen. 

76 

Zoek werkende venoot zeer goed 
op de hoogte van herenkonfektie 
om samen een West - Vlaams be
drijf (In nabijheid kuststreek) op 
te richten Schrijven kantoor blad. 

82 

Gevraagd : in gans het land 
vrije reizigers, voor de verkoop 
van de bekende Duitse Neoplastic 
autopoltsh. aan drogisten en gar 
ragen. Ruime verdiensten. Gelie
ve sektor aan te geven. 

Schrijven : Neoplasia, Eugeen 
Dlerckxlaan 21, Schilde. 

84 

WiJ zoeken in gans het land, 
personen voor de verkoop aan aUe 
autobezitters, van de bekende 
Neoplastic autopolish. Als hoofd 
of als bijverdienste. Geen enkel 
risico. Ruime verdiensten Schr. : 
Neoplastic, Eugeen Dlerckxlaan 
21. Schilde. 

85 
Meisje gevraagd, 5 dagenweek, 

post slapen, aanbieden na 6 uur, 
Riemstrraat 40, Schilde. 

86 
Dringend deftige diensters voor 

Weens café te Rymenam gevraagd 
Telefoon 516.36. 

87 
Gevraagd voor het Gentse dina-

misch element om immobilien 
zaak op te bouwen en uit te brei
den. Onnodig aanbieden mdlen 
niet op hoogte van de taak Schrij
ven met curr. vltae kantoor blad 
letters P.G. 

8! 
Te nuur 1ste verdieping 2 of ' 

plaatsen met WC, water, gas ei 
elekt. 750 F. Guldensporenstraai 
57, Borgevhout. 

kaar t inbegrepen. Een nieuwe ge
legenheid om samen voor een 
heel schappelijke prijs een avond 
vermaak te hebben. 

KANTON IMOLENBEEK 
Op 30 september kantonale ver-

gadermg. 
Alle bestuursleden der afdelin

gen worden verzocht aanwezig te 
zijn. 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 
nodigen alle vrienden uit op 
hun 2de groot bal op zaterdag 
5 October in de zalen « Cheva
lier Marin » Gemeenteplein 18. 

PEPINGEN 
Op zondag 13 oktober wordt Pe

pingen de 75ste gemeente van ons 
arrondissement, waar ons blad zal 
verkocht worden. Heel waarschijn
lijk zal het in die gemeente zijn 
da t onze onversaagde propagan
disten In het 6000ste gezin de 
waarheid binnenbrengen. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uiur 45 a a n de kerk 
van Pepingen. 

SCHEPDAAL 
Met nog veel lood in de benen 

ingevolge het bal in Dilbeek van 
de nacht tevoren, trokken de pro
pagandisten op zondag 22 septem
ber toch naar de gemeente van 
Dokter Valkeniers, onze arrondis
sementsvoorzitter, en bereikten 
weer het hoge en zo veelbeteke
nend gemiddelde bij de verkoop 
van ons blad. 

LIMBURG 

BERINGEN 

Het afdelingsbestuur vergaderde 
in aanwezigheid van de prov. 
secv. Clem Colemont. Er werd bi
zonder veel aandacht gewijd aan 
de werving van nieuwe leden en 
abonnementen. Bovendien zal, 
wegens de toenemende gi-oei van 
de afdeling, kortelings overgegaan 
worden tot het splitsen in twee 
nieuwe afdelingen namelijk in Be
ringen en in Koersel. 

GEETBETS 
De werttocht van verleden zon

dag werd een buitengewoon sus-
ces. Belangrijke kontakten werden 
gelegd. Het kanton Zoutleeuw 
komt weer op gang. 

LANAKEN 
De plaatselijke propagandaploeg 

heeft een plaktocht gehouden en 
vu-bladen uitgedeeld aan de kerk 
van Lanaken. 

BELANGRIJKE FIl MA 
vraagt zelfstandig reiziger 
liefst in bezit van wagen 
om bestaand klienteel te 
bezoeken. 
Schrijven kant. blad B.E. 

HASSELT 
Onze medewerker Wim Segier 

t rad in het huwelijk met mej . 
Magda Slangen. Vanwege afdeling 
Hasselt en de andere besturen 
bieden we belden*de beste geluk
wensen aan. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

De jaarlijkse zielemis voor wij
len Leo Vindevogel en echtgenote 
vindt dit jaar p 'aa ts op zondag 29 
september te 11 uur 30 in de kerk 
van de E.P. Domlnikanen, Hal
s t raat te Gent. 

ZWIJNDRECHT-BÜRCHT 

Doe uw plicht! Ook op sociaal 
gebied moeten wij zelfstandig 
s taan. 

Sluit aan bij de Vlaamse Zie
kenkas. 

Plaatselijk secretariaat bij Piet 
Severins, Poldeistr. 118, Zwijn-
drecht. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Rouwmis voor overleden V.Ü.-
leden. 

Zondag 6 okt. a s . te 10 uur 30 
wordt in de St. Antonius-kerk te 
Blankenberge een H. Mis opgedra
gen ter nagedachtenis van de 
overleden VU.-leden en -sympathi
santen. 

Uw aanwezigheid zal de fami
lies van de overleden makkers tot 
steun zijn. 

BRUGGE 

Avondteest. 
Onze afd. geeft onder de bena

ming « Herfstbal » een gi-andioos 
avondfeest op zaterdag 12 okt, a s . 
te 21 uui' in de schenkzaal van de 
Stadschouwburg te Brugge. 

Orkest : Bert Wills. Zang : Ed 
dy Reno. 

Ingangsprijs : 50 P (voor de 
V.U.-leden : 40 F ) ; kaar ten te ver
krijgen bij de bestuursleden en m 
de gekende loka'en. 

DIKSMUIDE 

Zitdag Dr Leo Wouters. 
De zitdag van Dr Leo Wouters 

vmdt plaats op maandag 7 oct m 
't Vlaams Huis vanaf 18 uur tot 
20 uur. 

lEPER 

De leden van « de Volksunie » 
die tot op heden nog hun lidgeld 
voor 1963 niet betaald hebben ge
lieven dit zohaast mogelijk te 
doen bi] de sekretaris. Nieuwe le
den voor 1964 worden reeds aan
vaard. Ieder Vlaams nationalist 
heeft tot plicht lid te worden van 
de Volksunie, en een abonnement 
te nemen op ons weekblad de 

«Volksunie ». Laat U onverwijld 
inschrijven bij de sekretaris of een 
der bestuursleden. 

OOK GIJ 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door uw 
kapitalen of tijdelijk-beschikbare gelden te plaatsen bij 
een Vlaams-nationale Fmanciëringsmaatschappij waar
van beheerders, kommissarissen en personeel mensen zijn 
van onze opinie Wij beschikken over referenties uit alle 
Vlaams-nationale klingen. 
Vorige maand, augustus, konden we twee en dertig van 
ons eigen mensen, arbeiders, middenstaders en industri
ëlen voor een totaal bedrag van 3 150 000 F niet helpen 
daar er onvoldoende kapitalen beschikbaar waren. 
Wij vormen een Naamloze Vennootschap, wettelijk er
kend door Min Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw fondsen staan bij ons even veilig en met evenveel 
waarborg als bi] enig soortgelijke tinanciële instelling. 
üw geld zal bi.1 ons meer intrest opbrengen. 
Ook depositos op zeer korte termijn zijn sterk renderend. 
Een kaartje van U en een beheerder bezorgt U de nodige 
inlichtingen ten huize, of kom zelf naar 

P R O V I N C I A A L L E E N - E N K R E D I E T C E N T R R M N . V . 

Burgemeester Lippensplein 5 Gent - Rood Punt 
Tel (09) 23 43.50 

Onze burelen zijn open op zondag 29 september e.k. 

NIEUWPOORT 

Op zaterdag 5 October om 20 
uur 30 wordt in de zaal van « De 
Beiaard », Markt, Nieuwpoort, he t 
jaarlijks bai van de plaatselijke 
Vlaamse vriendenkring gehouden. 

Deelname in de kosten 30 P 
Het fi>al wordt verzorgd door het 

orkest « De Jacqueline's » (7 
man) . Aangename verrassingen 
zijn voorzien. 

Alle danslustigen worden vrien
delijk uitgenodigd. 

Hou die datum vrij. 

POPERINGE 
Op zaterdag, 28 september, te 

20 uur worden alle leden en s;m-
patizanten van de Volksunie op
geroepen om deel te nemen aan 

de bijeenkomst in « Het Be'fort » 
te Poperinge. 

Dagorde : allerlei mededelmgen. 
Gezellig samenzijn, met zang en 
muziek. Bieravond. Verrassingen. 

RUMBEKE 

Werftochten. 

Onze propagandisten hebben 
weer eens -prachtig werk geleverd 
met resultaat : 91 nummers wer
den in een deel van Rumbeke aan 
de man gebracht. 

OVERLIJDEN 

Te Antwerpen overleed op 17 
september mevr. Anna M a n a 
Buytaert . Wij bieden de familie 
hiermee onze blijken van kriste-
lijke deelneming aan. 

WELLE IN HET NIEUWS 

D e o n v e r m o e i b a r e V . U . - a f d e l i n g W e l l e h e e f t v e r l e d e n z a t e r 
d a g , m e t d e i n r i c h t i n g v a n t w e e s p o r t i e v e t o p - e v e n e m e n t e n , 
e e n s t e m e e r b e w e z e n d a t n i e t s h a a r o n m o g e l i j k i s . 
V o o r d e g r o t e d u i v e n v l u c h t w e r d e n m e e r d a n 700 d u i v e n i n 
g e s c h r e v e n . 

Rond de overwinnaar R. Dewolf bemerken we o.m. : Kamiel Bert, 
ondervoorzitter « Het Ronkend Wieltje »; Frans Bosselo, bezie
ler van de sportdag; J a n Michiels afgevaardigde B . W B ; Miei Muy-
laert van he t «Ronkend Wieltje» dhr Laetens; de simpatieke 
Sis Van de Velde; onze redakteur T. van Overstraeten; volksverte
genwoordiger Van Leemputten en senator Dlependaele. 

Liefhebbers uit gans de streek 
en V.U.-abonnementen van elders 
hebben er aan gehouden, deel te 
nemen aan deze vlucht die uitge
groeid IS tot een reusachtig suc
ces. Het zijn vooral de heren Ab-
be'oos, Benoni Snel, Kamiel Hey-
man en Oscar Seghers die van de
ze vlucht maakten wat zij was. 

Kort nada t zaterdagmiddag de 
duiven vielen, vertrok de Grote 
Prijs Weekblad De Volksunie voor 
Liefhebbers, waarvoor 24 renners 
opgekomen waren. Deze liefheb-
berswedstrijd dooi-kruiste gans het 
zuiden van Oost-Vlaanderen, volg
de een eind de taalgrens en 
keerde dan naar Welle tei-ug waar, 
temidden van een reusachtige be
langstelling, de aankomst plaats 
greep. 

Inmiddels had reeds de s tar t en 
de aankomst plaats gehad van de 
Ereprijs Nervia - Wellstraler voor 
Beginnelingen, waarbij 44 renners 
hardnekkig om de prijzen streden 

Onder de talloze aanwezigen be
merkten w» • volksvertegenwoordi

gers Van Leemputten en Wouters, 
evena's senator Dlependaele. 

Aan de mannen van de V.U.-
Welle met hun dinamische voor
m a n PVans Bosselo, aan de be
stuursleden van het « Ronkend 
Wieltje » en aan allen die van 
deze V.U.-sportdag een hoogdag 
maakten, onze hartelijke dank. 

De dag werd besloten met een 
kleine receptie, waarbij de gast
vrijheid van de Wellenaren Ieder
een veroverde. 
DE UITSLAGEN : 

Liefhebbers : 1. Dewolf Roger 
(Aalst), 120 km in 3 uur 05; 2. 
Coppens; 3. Gyssels; 4. Ritsevelt; 
5. Marcus; 6. Cooman; 7. Wou
ters; 8. De Mey; 9. Lievens; 10. 
Van Calenbergh; 11. Pieters; 12. 
Beeckman; 13. Renneboog; 14. Van 
Prae t ; 15. Sonck. 

Nieuwelingen : 1. Bostyn G. 
(Bachte-M.-Leerne), 68 km In 1 
uur 50; 2. Cooman; 3. Buckack: 4. 
Decock; 5. Hertvelt; 6. Van Bo
ven; 7. Oloetens; 8. De Houwere; 
9. Guns; 10. Van Roy. 
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VOLKSUNIEKONGBES 1963 
Het Hoofdbestuur heeft de nieuwe statuten goedgekeura 

welke betrekking hebben op het partijkongres. Zij zullen voor 
de eerste maaJ worden gevolgd bij het kongres van 9-10 novem
ber 1963 te Mechelen. 
Enkele voorname punten : 
— elke afdeling zaJ minstens 14 dagen bij voorbaat de teksten 

der referaten toegezjnden krijgen, samen met het stemre-
glement en de mandaten waarover zij zullen beschikken. 
Ook de arrondissementele besturen en de hoofdbestuursle
den krijgen deze bescheiden; 

— de afdeUngen moeten een algemene ledenvergadering hou
den voor het kongres, hieraan gewijd. Zij stellen hun hou
ding vast en duiden hun stemgerechtigde afgevaardigden 
aan. 

— de sektievergaderingen en de slotzitting zijn enkel toe
gankelijk voor leden op vertoon van hun lidkaart, en voor 
uitgenodigden op vertoon van hun uitnodiging. 

Voor 1963 zijn de tema's : 
1) Brussel Bijksgpebied. 
2) Werk In eigen streek. 
3) De VU en de Zelfstandigen. 
Samen met de referaten zullen de nieuwe statuten aan de 

afdelingen worden gestuurd. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
FoUtiebe studie-avond : (elke>^ 

eerste dinsdag der maand). 
Dinsdag 1 oktober om 20 uur 30 

In lokaal Peter Benoit. 
Mr. Schlltz : De aktuele poli

tieke toestand. 
Wtm Roelants : de vakbeweging 

tot de tweede wereldoorlog. 
Na de toespraken gelegenheid 

tot gedachtenwisseling. 
Alle V.U.-leden welkom. 
Simpatizanten ook, mits voor-

•tel aan het l>estuar. 

Wi] nodigen alle Vlaamsgezin
den van het Antwerpse uit deze 
Inhuttdiging Icracht bi] te zetten 
door hun aanwezigheid. 

Spreekbeurt door 'n leidende fi
guur van de VolksiKiie, nog nader 
te bepalen. 

ANTWERPEN ZDID-KIEI< 

Offlcléte inhuldiging lokaaL 

Op zondag, 6 oktober 1963 te 20 
oUiF grijpt de officiede tnhuildlging 
plaats van het Voiksunlelokaal : 
café Breugea ^ Hoek Pacifikatie-
Btr. en Edw. Peckerstr. 

Aanbevolen 
Huizen 

bezoek aan Vlaams Huls 
o D e Vr iendschap » 

Kerkstr. 9. (bl] Gr. Markt) 

GEEL 
Het werkjaar werd traditioneel 

ingezet met een vrij talrijk bijge
woonde vergaidermg in de zaal 
« Toerist », Markt te Geel, tijdens 
dewelke een nieuw bestuur werd 
samengesteld. Als voorzitter werd 
verkozen : dhr Henri de Graaf; 
secretaris werd dhr Ludo Daems 
terwija dhr Jan De Graaf als ver
antwoordelijke werd aangesteld 
voor de plaatselijke propaganda. 

De verkiezing van een kanto
naal verantwoordelijke werd uit-
gesteOd voor de duur van drie we
ken. 

Het verdere programma bevat
te een omvang^jke bespreking 
van de a.s. mars op Antwerpen, 
alsook de ledenwerving. 

MERKSEM 
Bal. 

Er zijn twee zaken waarvoor wi] 
al onze leden en slmpatisanten 
dringend oproepen : het bal van 
Groeninghe op zaterdag 28 sept. 

'•«fêwsfete 20 uur üj de zaal Sfinx~ Breda-
baan 712 - 714 en de gtbte V(^ks-
uniebetoging, de dag nadien, zon
dag 29 sept. te Gent. 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
V l a a m s Hui s 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü tn 
afspanning 

« DE KROON » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al nw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge. T 050/41637 

Hoek de Swertlaan en 
de Smet de Naeyerlaan. 141 
VoL pens. - Vrij augustus 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
ElisabethL I0£ - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie cDe Olifant > 
in bet Vlaams Buis 

o PETER BENOIT D 
Frankr i jk le i 8 Antwerpen 

PUURS 
Voor de Vlaamse Vriendenkring 

Klem - Braijont behandelt Pater 
Brauns S.J. het onderwerp 
c Vlaamse en maatschappelijke 
vraagstukken onder Bijbelse be
lichting B, dit op zaterdag 19 ok
tober te 20 uur In de zaal a De 
Hert » Puurs - Kalfort - Brug. 

KESSEL 
Op 12 oktober wordt te Kessel 

ovei^egaan tot de bestuursverkle-
zing die Kessex een volwaardige 
Volksunieafdeling zal oezorgen. 

Het feestkomlteir loopt met 
pllannen om dit te doen uttdel-
nen tot een grote feestavond met 
fanfaregeschal, meeting door Wim 
Jorissen en volksvertegenwoardiger 
Mattheyssens, en gevolgd door een 
gezellig samenzijn In zaal Alca
zar. 

De slmpatisanten uit de streek 
worden hartelijk uitgenodigd. 

Voor nw modern In ter ieur : 

EURO-DOMl 
Kruldtulnlaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

Elektrische apparaten 
KORTING tot 40% bij 

E L A G R O 
de Damhouderestraat 23 

Antwerp. T. 387468-379257 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuid laan 

211 ivi Lemonn ie r l aan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSÜS 
• 

a lgemene handelsople id ing 

Schoolgeld : m a x i m u m 

8.01)0,- F per j a a r of 

3 m a a l 3.000.- F 

m e t r ech t op Kindergeld. 
* 

Oe school waar Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

* 

Beter en voordeliger 

TURNHOUT 

Kolportages in de kantons Mol . 
Westerlo - Herentals. 

Met Ingang van het nieuwe 
uiterst belangrijke werkjaar 1963-
1964 worden de kolportages in ons 
arrondissement verdubbeld, zodat 
op dezelfde dagen m het Noorden 
(kantons Turnhout - Hoogstraten-
Ai-endonk) en in het Zuiden (kan
tons Mol - Westerlo - Herentals) 
zal worden gewerkt. Dubbel ren
dement, maar ook dubbel werk; 
dus : alle hulp is meer dan wel
kom! 

Voor het zuidelijk gedeelte werd 
het werkschema reeds bepaald als 
volgt : 

29 september : Westerlo. 
6 oktober : Vorst. 
13 oktober : Grobbendonk. 
20 oktober : Tongerlo - OeveL 
3 november : Hulshout. 
10 november : Olen - centrum. 
17 november : Kasterlee - Lioh-

taart. 
24 november : Herenthout -

Bouwel. 
1 december : Meerhout. 
8 december : Ramsel. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee - LiHe. 
Alle kandidaat - propagandisten, 

die geen rondzendbrief mochten 
ontvangen hebben, worden langs 
deze weg verzocht him keuze te 
doen — zou tweemaal per maand 
teveel zijn? — en de uitgekozen 
data mee te delen aan Jo Bel-
mans. Waterstraat 31, tel. (014) 
58.535 te Geel. 

El- is hiertoe geen enkele bi-
zondere gave vereist. Begin tel
kens te 10 uur, einde rond 12 uur 
15. Wij zorgen voor de verplaat
sing. U zorgt voor de geestdrift, 
en voor zoveel mogelijk helpende 
handen. 

WILRIJK 

Deze week drie nieuwe abonen-
ten en twee leden. 

Wie werkt er mede aan ons op
zet? 

Sociaal dienstbetoon. Steeds tot 
Uw dienst. 

Adres : Juul MoretuSlel 310, Wil
rijk. Tel. 38.42.81. 

'VOLKSUNIE' 
BETOOINC 

L I M B U R G 

De afdelingen die nog Udmaat-
schapskaarten te hernieuwen heb
ben, worden verzocht dit zo spoe
dig mogelijk te doen. Hiervoor 
dienen ze gebruik te maken van 
voorlopige kaarten. Mogen we 
erop rekenen? 

GENK 

De voorilchtingsavond ingericht 
door Vriendenband - Genk met 
spreekbeurt door E.P. dr M. 
Brauns In de zaaa Rembrandt, 
werd een onverhoopt succes. 

De ruime zaal was volledig be
zet door entoeaiaste Vlaams-
gezinden uit Genk en het omlig
gende. 

Drie volle uren werd met de 
meeste aandacht geluisterd naar 
E.P. Brauns die klaar en duide
lijk uiteenzette, hoe een volwaar
dig christendom ook een volwaar
dig Vlaming-zijn Insluit. Herhaal
de malen werd hij minutenlang 
toegejuicht om zijn rake en 
scherpe diagnose van de Vlaam
se knelpunten. 

HERDEREN 

De secretaris van de afdeling 
heeft er eens werk van gemaakt 
om de lidmaatschapskaarten te 
hernieuwen en meteen ook nieu
we leden in te schrijven. Niet 
minder dan 20 leden op een week 
in deze afdeling! 

KORTESSEM - WELLEN 
Voo'- de eerste maal werd in de

ze gemeenten een uitdeling van 
Volksuniebladen gedaan aan de 
kerken, door de propa^andaploeg 
van Hasseilt. 

De bladen werden zeer gretig 
aanvaard. 

PEER 

De kulturele vereniging « Vrien
denband afdeling Peer » zaa op 
zaterdag 12 October a.s. haar eer
ste dansfeest inrichten in de 
prachtige zaal « Esmeralda ». 

Het onvervangbare orkest Gebr. 
Mmten biedt alle waarborgen om 
de avond volledig te doen slagen. 
Uitnodigingen zijn vereist en kun
nen gevraagd worden aan de prov. 
secr. Urbaan Debruyn, Grote Baan 
287, Kuringen. 

MEEUWEN 

Verleden zondag sprak E.P. 
Brauns in de gemeentezaal te 
Meeuwen. Fonske Geyssels, die de 
propaganda verzorgde, mocht bo
gen op een succes : niet minder 
dan 170 toehoorders volgden met 
aandacht de spreekbeurt. Drs De-
graeve stelde de pater voor als 
een van Vlaanderens grootste fi
guren uit de naoorlogse periode. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERMONDE 
Werftoclit. 

Aan de leden van het Dender-
mondse wordt ter kennis gebracht 
dat de volgende kolportages piaata 
vinden : op zondag 6 oktober te 
Waasmimster en op 13 oktober te 
Baasrode. Er worden derliailve veel 
propagandisten gevraagd, vertrek 
gewoon uur op volgend adres : 
Dijkstraat 18 Grembergen, tel. ; 
21.925. 
Fropaganda^avond. 

AUe leden en sympathisanten 
van de afd. Grembergen en St. 
GUlis, ook uit de omliggende ge
meenten, houden volgende datum 
vrij : 19 oktober om 20 uur stipt. Te 
Dendermonde grote algemene pro-
pagandaavond met als spreker de 
heer De Roo, Prov. voorzitter Oosb-
Vleanderen. 

w y verwachten ü aJIlen, 

ZWIJNDBEChT 

Algemeen Vlaajns Vakverbond. 
Arbeldersv bedlenden en ambte

naren : vanaf heden oprichting ge
westelijk secretariaat Linker-oever 
en omstreken. 

Breng uw geld niet naax de par
tijpolitieke kleursyndikaten, sluit 
onmiddellijk aan bij de Vlaamse 
sociaie organisaties. 

Alle inlichtingen bij Jan De C3a-
luwe. Pastoor Ctoplaan 58, Zwijn-
drecht. 

WEST-VLAANDEREN 

ZEEBRUGGE - LISSEWEGE 
De voorbereidingen voor het 

stichten van een afdeling In de 
gemeenten Zeebnigge - Llssewege, 
zijn thans In een beslissend sta
dium getreden. De afd. Blanken
berge, die als « meter » over de 
nieuwe afdeling zal waken, legt de 
laatste kontakten en hoopt op 5 
okt. het nieuw bestuur te doen sa
menstellen. Medewerkers kunnen 
zich voorlopig nog richten tot dhr 
J. van Parijs, Xeperstr. 7, Blanken
berge. 

OOSTENDE 
Ons ledenaantal is sedert vej> 

leden jaar reeds verdriedubbeld 
en ona abonnementenaantal werd 
ook gevoelig opgevoerd. Meer dan 
12.000 pamfletten werden de laat
ste maanden in Oostende en om
geving verspreid. Het is nu de be
doeling een colportageploeg in on
ze afdeling op te richten. FUnke 
elementen die de V.U. - idee wil
len helpen uitdragen, zijn aJtijd 
welkom om onze propagandaplo^ 
uit te breiden. 

Teneinde de arrondissementele 
en plaatselijke V.U. - kassen te 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone h a n d t e k e n i n g 

en onder de s t r iks te 
gehe imhouding . zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbe ta l ing In 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

spijzen worden er steunkaarten 
verkocht. Aarzel niet wanneer er 
u worden aangeboden. Helpt ons 
de verkiezingen nu voorbeieiden. 

Naast de ijver van onze propa
gandisten is de financiële mobili-
sati« een der pijlers waai op onze 
werking moet steunen. Stort op 
P.R. van de Kredietbank nr 1462 70 
met vermelding : Volksunie nr. 
236-4617. Door storting van 50 P 
op hogergenoemde rekening wordt 
u lid. 

Geboorte. 
Bij Piet Vranken is het vierde 

kindje geboren : Peter. Ludo, Jo
ris en Veerle zijn er blij mee. Wil 
ook. 

7OLKJUNIE' 

BRIEFWISSELINGCLUB 
voor de jongeren van 15 tot 
21 j . alle hobby's. Schrijf ; 

Ardaen Pierre, 
Amsterdamstr.55 Oostende 

OOK U KUNT IN HET 
HUWELIJK treden. Talrij
ke kandidaten. Schrijven 

Fubliciteitskantoor 
Ardaen Pierre, 

Amsterdamstr.55 Oostende 

OVERVLOED 
SCHAADT NIET ! 

• 
WIN MIUOENEN 

met een biljet van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Trekking op 14 oktober 
te leper 

Per Biljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

Laat uw GELD OPBREN
GEN Beleg uw geld aan 
8% Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land Alle inlich
tingen kantoor blad. PLK 

G.BERGERS 

Z o c h t voor U uit : 

De schoonste 
t ie renregenmante ls 

de beste 
nerenconfekt ie 

en m a a k t voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe ti jdie uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunne l ) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 
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SOCIALISTISCHE KOLONISATORS 
f l E T is echt vermakelijk het 

schouwspel van de nederlandstalige C.V.P.-pers 
te aanschouwen, wanneer men geregeld ook de 
Volksgazet leest. 

Als een uitstekend onderwijzer, deelt Jos van 
Eynde goede en kwade aantekeningen uit. De 
— vroeger achterlijke — leerling Leynen heeft 
echter buitengewone vorderingen gemaakt. Hij 
zit thans al op de eerste bank en dient Jos als 
modelleerling ! De achtenswaardige Hasseltse 
senator heeft klaarblijkelijk geen hoop meer op 
een toekomstige C.V.P.-P.V.V.-regering en doet 
thans uitermate zijn best om van Jos een mi
nisterzetel te krijgen na de volgende verkiezin
gen. Is lüj misschien minder bekwaam dan 
Meyers, Vreven, Custers of Bertrand ? Dat moe
ten de Limburgers niet denken. Kameraad Hui-
brecht Leynen is dus op de socialistische bus 
ges^jrongen. Wij wensen het de toekomstige Lim
burgse excellentie toe dat deze bus niet omge
kanteld wordt. 

J |OS van Eynde doet manhafti
ge pogingen de C.V.P.-pers te bewegen, haar 
troepen weg te houden van de Antwerpse beto
ging op 3 november. De C.V.P.-pers is wel ge
willig om te luisteren, ware het niet dat ze goed 
weet dat ze toch niet zal kunnen beletten dat 
velen, uit haar lezerskring, er zullen zijn, met of 
zonder hun aansporing. Ze is het nog niet ver
geten dat ze ook de tweede opmars naar Brussel 
niet steunde tot de laatste week voor de beto
ging. Toen echter de berichten van overal bin
nenliepen met de melding « veel volk», is ze de 
overwinning ter hulp gesneld. 

Wat ons betreft, mag de C.V.P.-pers gerust die 
betoging afraden. Het zou meer klaarheid schep
pen en iedereen zou duidelijk zien hoeveel volk 
gemobiliseerd wordt zonder de nederlandstalige 
6.V.P.-pers. 

N-|IET alleen op het gebied van 
de betoging te Antwerpen, leidt Jos van Eynde 
de dans, ook op het gebied van de sabotage van 
de nieuwe taalwetten weet hij de C.V.P.-pers 
zoet te houden. Tenzij voor de Brusselse ge
meenteraad — het schepenkollege is daar C.V.P.-
P.V.V. — moeten we in de Volksgazet nog het 

eerste woord kritiek horen over de regelrechte 
(aansporingen tot) sabotage'van de taalwetten 
te Brussel, Zaventem, Mol en Antwerpen. De 
Waalse en Brusselse partijgenoten, terzake bond
genoten van La libre Belgique, jnogen niet ont
stemd worden. 

Idem voor de grondwetsherziening. De Volks
gazet is akkoord dat Vlaanderen 10 zetels bij-
krijgt, maar wil dat 30 zetels uitgeschakeld wor
den wat stemrecht betreft. Voor het ogenblik 
tellen 500.000 Vlaamse kiezers niet mee. In de 
toekomst zullen de vertegenwoordigers in. de 
Kamer van 1.500.000 kiezers (drie maal zoveel !) 
niet meetellen ! Als dat geen pracht van een op
lossing is ! Wat is demokratie ook weer ? Ook 
hier probeert hij de Vlaamse C.V.P. in slaap te 
wiegen. 

En erg moeilijk is dat niet. Zij doet immers 
niets liever dan slapen. 

door 

wim jorissen 

H ET spel van Jos van Eynde is 
klaar. In Wallonië en te Brussel moet de B.S.P. 
zich handhaven of winnen. Daarom moeten alle 
toegevingen gedaan worden aan de fanatisch-
imperialistische opinie van de franstalige bevol
king in dit land. 

De toegevingen moeten van de Vlamingen ko
men. Daardoor zal de Vlaamse C.V.P. de slagen 
krijgen bij de verkiezingen en wordt de B.S.P. 
de grootste partij. 

Erg lastig is die redenering niet. Maar klaar
blijkelijk toch te lastig voor de Vlaamse C.V.P.-
ers, die er rustig intrappen. 

N: IET dat wij er wat om geven 
dat de Vlaamse C.V.P. haar eigen graf delft. In
tegendeel ! Maar wat ons wel bekommert is het 
feit dat de ontplooiingsmogelijkheden van vijf 
en half miljoen Vlamingen afgesneden worden 
door een grondwetsherziening, die een beestach
tige verkrachting zal zijn van het algemeen 

stemrecht en van de demokratie doodeenvoudig. 
Voor ons gaan de Vlaamse volksbelangen niet 

alleen vóór de B.S.P.-partijbelangen maar zelfs 
vóór die van de Volksunie. Omdat wij nog niet 
zo verdorven zijn dan dat wij weten dat de poli
tiek er moet zijn voor het volk en niet omge
keerd. 

IJ wensen ons hierbij echter In 
het bijzonder tot de jongere socialisten te rich
ten die aarzelen tussen trouw aan hun partij en 
trouw aan hun beginselen. Partijknechtschap is 
een uitzichtloze zaak van het ogenblik dat de 
leiding de eigen beginselen vergeet of erger nog, 
vertrappelt. De enige uitweg is dan nog dat de 
leiding, die het ideeënerfgoed verkwanselt, haar 
aanhang ziet slinken zodat ruime kringen in de 
partij de noodzakelijkheid inzien de leiding te 
veranderen om het wezenlijke te redden. 

De beginselen gaan voor een trouwloze par
tijleiding. 

Waar ter wereld ondersteunt de socialistische 
partij de kolonisatie ? 

Waar ter wereld ondersteunt de socialistische 
partij de taal- en kultuurracistische aanmati
ging van grootkapitaal en rijke burgerij ? 

Wij althans kennen slechts één voorbeeld ; 
Vlaanderen. 

h S het dan nog niet voldoende 
dat we van B.S.P.-zljde nooit protest hoorden 
tegen lagere lonen, hogere werkloosheid en meer 
pendelarbeid in Vlaanderen ? 

Is het dan nog niet voldoende dat op het kon-
gres van het A.B.V.V. in december vorig jaar de 
heer Major verklaarde : mijn vriend Spinoy en 
ik hebben alles gedaan voor industrie in Wal
lonië, zelfs teri koste van Vlaanderen. 

Voert Wallonië ja dan neen arbeiders in en 
voert Vlaanderen er uit ? 

Zullen de jonge Vlaamse socialisten thans de 
medeplichtigen worden van een bestendiging 
van de kolonisatie van Vlaanderen door groot
kapitaal en franstalige burgerij, door een schan
dalige ondemokratische grondwetsherziening ? 

Op een ogenblik dat de andere Vlaamse Jon
geren eindelijk vlam vatten voor de echte so
ciale ideeën ? 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
«DE VOLKSUNIE» dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 03/736659 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 02/11.82.16 

Wol voor alle breiwerk - in alle kleuren en kwa
liteiten te verkrijgen bij 

Breiwolhandel 

Huis ANNEMI 
Draakstr. 15 Antwerpen - T. 30.32.03 
• 
Zeer grote keus in « Scheepjeswol » 
Breiwol 4 points - Duez - P.J. Paris 
Pyrenees. 
• 
G E Z I N S Z K 6 I L 8 

Bouwgronden 

te Mortsel. Edegem. Schelle, Aartselaar, Blankenberge. 
ZelUk, Turnhout. Neerglabbeek. Hove. Kalmthout! 
alsmede In tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt D (ot d« maatschappij 

«OmMfANHlRnttll 
Grote Ste«nweg>. 159. Berchem (Antwerpen) XeL 30.69.S7 

Geen verpUcbtlng tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogellJUieden. 

http://30.69.S7

