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VAN NU AF SLECHTS ÉÉN PAROOL: 

ANTWERPE >%##lloV^ 

OPMARS VOOR FEDERALISME 

Op bladzijde 3 verduidelijkt D. Deconincfe 

wat de mars op Antwerpen betekent; de 

open brief aan commodore Timmermans 

staat op blz. 4; wat V.U.-bommen zijn ver

telt Walter Luyten op blz. 5; Johan van 

Breda is liever wolf in het bos (op blz. 6) 

op blz. 7 gaat onze bijdrage over Zuid-

Afrika verder terwijl op 8 en 9 Staf de Lie 

iets vertelt over een scharenslijper en een 

bijdrage over de Antwepse haven brengt; 

de persspiegel vindt U op blz. 10; op de 

kunst en kultuurbladzijde (U) leest mea 

wie Johannes Bobrowski was en worden er 

weer steentjes aangebracht voor het taai 

gebouw; blz. 12 brengt de T.V. en «Ik volg 

U nie s.; op de drie voorlaatste bladzijden 

vindt U dienstbetoon en bewegingsleven 

terwijl Mr van der Eist op de 16e bladzijde 

handelt over het waarheen met de Vlaams^ 

strijd 

BR WORDT BETOOGD OP 10 NO

VEMBER. BURGEMEESTER CRAEY-

BCCKX VAN ANTWERPEN HEEFT 

WIET WIULEN ONDERDOEN VOOR 

ZIJN COLLEGA COOREMANS VAN 

BRUSSEL EN HEEFT EVENEENS 

EEN DRIETAL WEKEN MOETEN 

NADENKEN EER HIJ DE BETOGING 

KON TOELATEN. 

HOOPTE HIJ ZO DE PROPAGANDA 

ERVOOR WAT TE HINDEREN OM 

JOS VAN EYNDE GENOEGEN TE 

DOEN ? ERG DEMOKRATISCH IS 

ZULKE HOUDING IN ELK GEVAL 

NIET. HET ZAL HEN DAARBIJ NIET 

VEEL HELPEN I 

De taktiek van de CV.F.-pers 
en van Mon Denne om verwamng 
ts zaaien heeft ondertussen niet veel 
uitgehaald. De afval beperkt zich 
tot Willemsfonds, Vermeylenfonds, 
Vlaams Verzet (Kiebooms) en een 
paar volksdansgroepen. 

Veel is het niet. Wat bewijst dat 
de federalistische idee in de Vlaam
se kultuurverenigingen haar weg 
gemaakt heeft. 

Mon Derine is er eveneens aan 
voor zijn moeite. Nu wie kan die 
jongen nog volgen? Gedurende de 
oorlog stond hij in de nationalisti
sche jeugdbeweging, na de oorlog 
bij de C.V.P.--jongeren. Hij trad 
toe tot de V.V.B, toen die op fede
ralistisch standpunt stond. Nadien 
wilde hij en in de V.V.B, en m het 
Vlaams Aktiekomitee de federalisti
sche stroming bannen. De mop is 
dan nog dat hii beweert dat de Leu
vense professoren vrij zouden zijn. 
Twee vragen aan onze jonge pro
fessor : 

Mogen zij opkomen voor een 
universiteit te Antwerpen? 

Mogen zij kandidaat zijn op een 
Volksunielijst? 

Wie te Leuven professor wordt 
weet dat hij zich beperkingen op
legt. 

Oudere professoren dan Derine 
hebben daarover dikwijls genoeg 
hun beklag gemaakt. Hij moet dus 
geen raddraaier willen spelen^ 

Er aifn in het Aküekomite» wel 
wat strubbelingen geweest — waar 
zijn er geen waar mensen met ka
rakter en temperament samen wer
ken? — maar die strubbelingen gol
den de interne organisatie en niet 
het federalisme, daar die personen, 
waarover het gaat, sinds jaar en dag 
federalist zijn. 

Over die interne zaken kan de 
diskussie of het gesprek voortgezet 
worden na de 10de nove\nber want 
thans begrijpen alle federalisten dat 
de betoging te Antwerpen een gix)ot 
sukses moet worden. 

Het Vlaams Aktiekomitee heeft 
tot het federalisme besloten omdat 
het niet altijd ten achter wil blijven 
bij de franstaligen. Inderdaad door 
het feit dat de Walen massaal fede
ralist werden geeft de regering toe 
aan Wallonië. Alleen een massale 
aanhang voor het federalisme in 
Vlaanderen kan de balans opnieuw 
in evenwicht brengen 

Het feit dat een Mr. Roosens, 
die vorig jaar nog geen federalist 
was, dit ingezien heeft, pleit voor 
hem 

H»êl d0 betogmg voor ket jgdêi 
ralisme zal de voorbode zijn van 
onze heftige strijd tegen de blijven
de minorisering van Vlaanderen 
door een kolonialistische en onde-
mokratische grondswetherziening, 
zoals die door C.V.P. en B.S.P. op 
touw gezet wordt. 

De Volksunie heeft meegedaan 
aan de eerste en aan de tweede op
mars naar Brussel omdat zij ak
koord ging met de konkrete pro
grammapunten, waarvoor betoogd 
werd. 

Nu het program nog beter uitge
werkt is zullen we de betogmg ze
ker steunen. 

Aan onze propagandisten, leden 
en sympatisanten maar één ivacht-
woord : steun ten volle dit nieuwe 
algemeen Vlaams initiatief. 

Wij marsjer en. 
Massaal. 
Geestdriftig. 

Om Vlaanderen, na een bescha
mend verleden sinds 1830, een 
mooie toekomst te bezorgen. 

Wim Jorissen. 

A-DAG 
Vandaag, zaterdag 12 oktober, wan
neer dit blad in uw bus komt, betoogt 
V U.-Antwerpen eens te meer voor 
een reeks eisen die sinds lang de o-
penbare mening in Vlaanderen beroe
ren en wier verwezenlijking een 
rechtstreeks voordeel voor tallozen 
betekent. 

Eens te meer zal een autokaravaan 
uitrukken om het onduldbare getreu
zel omtrent de aanleg van de E-drie 
en de broodnodige oeververbinding te 
Antwerpen, aan de kaak te stellen. 
Andere grieven als de dreigende af
schaffing van het vliegveld Deurne en 
de achteruitstelling te Brussel van 
onze havenbelangen. zullen eveneens 
het onderwerp van de autokaravaan 
en de ermee gepaard gaande meeting 
uitmaken Wie het met bij woorden, 
maar bij daden wil houden, wie het 
eindeloze geknoei op de huidige weg 
Turnhout-ontwerpen-Kortriilc e'- in 
de moliepnp-tunnel beu iS, wie be
gaan is met het lot vaa de Antwerpse 
haven en met dat van het vliegveld 
Deurne, neemt deel aan deze A-dag, 
de dag der Antwemsp helangen • In
lichtingen hierover vindt men veiaer 
in het blad. 

OP
ROEP 

Wij doen een dr ingende oproep tot al onze leden, propagandis ten en slmpati-
zanten om onverwijld de nodige voorbereidingen te treffen voor de komende 
federalistische mars op A n t w e r p e n . V a n a f volgende week publiceren wij de 
lijst met au tokars en karavanen . Vanaf nu moet ononderbroken propaganda ee-
maak t worden , moe t iedereen aangezet worden deel te nemen aan deze groot
se betoging die de a lgemene doorbraak v.d. federalistische idee moet meebrengen 



OE VOLKSUNil 

DROCREDENEN 
Geachte Volksunie, 

De taktiek van de C.V.P. be-
«taat erin, de Volksunie aan te 
vallen op alle terreinen die aan 
Ce invloed der Volksunie bloot 
etaan. Die taktiek gaat ook ge
paard met een geweldige propa
ganda, die echter schijnbaar niet 
geweldig aandoet. Zo bvb. wordt 
het federalisme door de te kwader 
trouw zijnde vodksvertegenwoor-
diger Kieboonis voorgesteld als 
iets vaags, als iets dat de federa
listen zelf met duidelijk kunnen 
aftekenen. Alsof de C.V.P. haar 
unitarisme en haar kulturele au-
tonomie-plannen zelf opnieuw zou 
kunnen omschrijven 1 Het zijn 
woorden om het federalisme in de 
grond te boren. 

Een tweede drogreden is die, dat 
de unitaire staat beter zou toela
ten gebruik te maken van ons 
Vlaams overwicht. Alsof de imi-
taire C.V.P. en vooraJl de Waalse 
en Brusselse vleugels ooit zouden 
toelaten dat Vlaanderen imperiar 
listlsch wordt! 

De C.V.P. Is ook niet oprecht 
wanneer ze een grondwetsherzie
ning vooropstelt. Ze te tegen fede
ralisme (want dit zou de kern van 
de zaak oplossen) maar, wanneer 
het erom te doen is het Vlaams 
bevolkingsoverwicht dat in aantal 
zetels bij een zetelaanpassing zal 
uitgedrukt worden, te niet te doen, 
Js ze er als de kippen bij. 

n een federaie staat zouden de 
Vlamingen zelfbestuur hebben en 
de Walen ook. Dan heeft het geen 
belang dat de kamers uit een ge
lijk aantal zetels bestaan. De ene 
zetelt m Vlaanderen, de andere m 
Wallonië. 

In een unitaire staat is dit an
ders : 4aar wordt met WaaJse ze
tels over Vlaamse belangen ge
stemd Dus wanneer bvb. In de 
senaat een gelijk aantal Walen 

zouden zetelen, die over Vlaamse 
belangen moeten stemmen, dan 
zouden de Vlamingen benadeeld 
zijn, vermits ze met 5 miljoen in
woners maar zoveel senatoren 
krijgen als 3 miljoen Walen en 
Brusselaars. 

De CVP. verwavt opzettelijk 
pariteit in unitaire of federale 
staat. Zo dom zijn de C.V.P.Jei-
ders nu toch niet, dat ze het in
zien dat pariteit in de senaat 
toch nog wat anders is dan pa
riteit in een federale staat. 

R.H. - Antwerpen. 

GEZINSPOLITIEK 
Waarde Redaktie, 

Een zeer belangrijk puntk dat 
deze rampspoedige regering onaan
geroerd laat, is een algemene ge
zinspolitiek, zoals prof. Van Me-
chelen het heel juist aanklaagt. 

Waar niet genoeg de nadruk 
kan op gelegd worden, is op een 
der vier prioritaire punten die 
door de Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen naar voor werden ge
bracht. En wel : dubbele kinder
bijslag voor gehandicapte kinde
ren. Waar er met geld gemorst 
woTdt voor grote en onverant-
wooi-de militaire uitgaven, waar er 
voor franskUjons overbodige kas-
tescholen opgericht worden, zou 
een dubbele kinderbijslag aan ou
ders van gehandicapte kinderen 
zeker een eerste en dringende te
gemoetkoming zijn. 

Draagt de maatschappij geen 
grote verantwoordelijkheid tegen
over deze gehandicapte kinderen 
die ook eens volwassen zullen zijn 
en, mits een aangepaste opleiding, 
in vele gevallen nog een bruikbare 
schakel in de gemeenschap kun
nen worden? 

ik koop 
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ALLE VLAMINGEN Te BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bIJ een ervaren vakman 
en laten hel door hem onderhouden. 

MEESTER-UURWERKMAKER 

GROTE lE i lS suns 
Ant. D s w i n l e r t l r o o l . << 
OlffiERGEM (H, 10 • nu HAO 

•'-ORTir'^^ai MM von ybain» veisntQfngwû  

Een exalterende Tlieo ziet daé 
waarseliijnlijk niet in. Maar de 
Volksunie des te meer. Dat zij er 
meer ruchtbaarheid aan geve. De
ze zo menslievende punten van 
haar program moeten bekend ge
maakt worden en verdedigd. 

B.H. - Aalst. 

KON. FILMARCHIEF 
Mijnheren, 

Ondergetekenden wensen U op 
de hoogte te steMen van de vol
gende feiten die betrekking heb
ben op het eksamen voor een kan
didatuur (bibliothecaris, sekreta-
ressen, enz.) in het Koninklijk 
Filmarchief van België. 

Vooreerst kwam men tot de 
vaststelling dat er een tekort was 
aan nederlandstalige eksamen-
formulieren, niettegenstaande de 
inschrijvingen op voorhand afge
sloten waren. Verschillende neder
landstalige kandidaten moesten 
zich, ondanks protest, tevreden 
stellen met een franstalig formu
lier. 

Vervolgens werd de uitleg over 
de proeven uitsluitend in het 
Prans versterkt. Naderhand bleek 
de met de uitleg gelaste persoon 
— waarschijnlijk een staatsambte
naar — het Nederlands volstrekt 
niet machtig te zijn. Na protest 
tegen deze ongehoorde en lompe 
behandeling werden de neder-
landstaligen, die geen Prans ken
den, verzocht zich aan te melden. 
Ondergetekenden — die nochtans 
het Prans machtig zijn — maak
ten er een princiepskwestie van; 
ze legden de rest van de proef af 
in een andere zaal, met behulp 
van een dame die het Nederlands 
tamelijk goed beheerste. 

En tenslotte ontvingen we van
wege de konservator van het ar
chief een schrijven waarin ons de 
tütsifle van het eksamen werd 

Schuimrubbermalrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressorttnatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 

maegedeeid. Het be^»ttelijk « Ne-
dfiFlaadS > van dit schrijven zou 
de konservator zeJfs in het L.O. 
doen zakken! 

H.V. - P. - M. - V.D. . V. 

BELEEFDE 
VOLKSGAZET 

Om te spotten met alles wat fe
deralistisch klinkt, stelt « Volks
gazet » voor, ook o.m. een tweede 
Geel in Wallonië op te richten 
(opdat elk voor « zijn eigen zot
ten » zou kimnen zorgen). Deze 
hoogstaande volksvoorlichters 
blijken vooreerst niet te weten 
dat dit allang bestaat, nl. te Lier-
neux in de provincie Luik (daar 
heeft het van Geel afgekeken sis-
teem echter bijlange niet evenveel 
resultaten opgeleverd). In het bui
tenland is er zo'n grote belangstel
ling voor en navo'glng van deze 
in oorsprong gans Vlaamse meto
de van christen humanisme, dat 
men tot in Amerika toe de ge-
zinsverpleging « Geels sisteem » 
noemt. 

De benaming die « Volksgazet » 
voor geesteszieken gebruikt, pielt 
ook niet voor het peil der politiek-
gearriveerde primairen. Maar ja, 
wat kan men anders van dit stel 
verdedigers der Luik.se Softenon -
vrijspraak verwachten. 

D.S. - Gent. 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

stellen vast dat de samenbuoi» 
deling van alle Vlamingen rond 
het aktieprogramma van het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens belangrijke resultaten 
heeft afgeworpen en op positieve 
wijze haar invloed heeft doen 
gelden op het politieke leven: 

•Orukken de wens uit dat het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens met de aangesloten ver
enigingen zonder respijt zijn wer
king zal voortzetten en zal stand 
houden tegen de willekeur van de 
eenheidspartijen, welke het partij
belang stellen boven het algemeen 
belang; 

Ondei-lijnen in dit opzicht de 
houding van de C.V.P, die haar 
eigen partij-politieke struktuur fe
deraal wil vestigen doch zich met 
alle middelen verzet tegen een fe
derale staatsstruktuur; 

Laken de houding van de 
Vlaamse journalisten in dienst 
van eenheidspartijen en andere 
voorstanders en machten van het 
unitaire België, di« een offensief 
hebben ingezet tegen het Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en Taai-
grens met het doel het Vaams 
gemeenschappelijk verzet te bre
ken en verwarring te stichten on-
der het Vlaamse volk; 

Betuigen zich solidair met het 
Vlaams Aktiekomitee; 

Beslissen deel te nemen aan de 
ontworpen betoging te Antwerpen 
en zich aan te sluiten bij de op
vatting en leuzen zoals door het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens wo'den vooropgesteld. 

MOTIE 
De Vlaamse Kring Schelde-

meeuw, gewest Antwerpen - Waas
land, verenigd in a'gemene leden
vergadering op 4 October 1963 : 
zich inzettend voor het welzijn 
van het Vlaamse volk en de her
overing van onze Vlaamse rech
ten • • •• . -

De redaktie draagt geen verant. 
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be. 
houdt zich het recht van keuze en 
Inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

De nieuwe oos^st is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizeii 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop geplukt. 

Proef nu 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

alleen kannen kan wat kunnen kani 
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 
goedkoop te bouwen. Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - TeL 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antmriw» . Tel. 32.92.18 
Onderberg«B 4S Gent - Tel (09)25.19.23 

http://Luik.se
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ANTWERPEN 

D e burgemees ter van Antweï{>en 

heeft eindelijk toestemTning ver

leend voor de betoging te A n t w e r 

p e n op 10 november . Daa rmede is 

alle twijfel weg nopens d a t u m en 

plaa ts van deze eerste V laamse be

toging na de neder laag van Her -

toginnedal . Eigenlijk is het geen 

p ro tes tmars , maa r een betoging 

voor reoriëntat ie van de Vlaamse 

strijd op bazis van federalisme en 

ekonomische demokrat ie . 

We staan hiermede voor een be
slissende wending in de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd. Voor de eerste maal 
in de geschiedenis wordt die strijd 
gevoerd op een programma van diep
gaande politieke en ekonomische 
struktuurhervormingen, en dit op een 
brede bazis. 

Algemeen werd dit programma 
door de pers en de aangesloten vere
nigingen goedgekeurd. Doch nader
hand zijn hier een stel machtige in
vloeden gaan werken om deze wen
ding ongedaan te maken op uit te hol
len. Gelukkig heeft het Vlaams Ak-
tiekomitee, trots alle manoeuvers, 
stand gehouden en zijn ganse krediet 
in de weegschaal geworpen om de 
zaak met één slag op haar definitief 
platform te stellen. 

Elk uitstel of aifstel zou hier een 
grondige aftakeling en ontwapening 
der Vlaamse krachten hebben bete
kend. Hertoginnedal heeft bewezen 
dat, spijts het unaniem verzet van de 
-meerderheid van het Vlaamse volk, 
de integriteit van zijn grondgebied 
niet is verzekerd, dat geen afdoende 
oplossing voor Brussel kon bekomen 
worden en dat "^en de Vlaamse meer
derheid miskend heeft door de gren
del der pariteit in de centrale dien
sten. 

Het weinige wat de wet ons toe
kent wordt bovendien door de frans-
taligen niet aanvaard en openlijk 
gesaboteerd. Nog verder, uitsluitend 
blijven vechten op het front der taal
wetgeving is de ontmoediging in ei
gen rangen binnenlaten en het ter
rein klaarmaken voor nieuwe neder
lagen. 

Ook de zetelaanpassing heeft geen 
beslissende betekenis als Vlaanderen 
op zijn volksvertegenwoordiging niet 
kan rekenen omdat ze aan unitaris-
(tische banden vastligt en dit zeker 
niet wanneer hiervoor als prijs een 
grondwetsherziening wordt vooropge
steld, die aan onze numerieke macht 
een nieuwe grendel oplegt. 

Tegenover de evolutie naar pariteit, 
de unitaristische wafelijzertechniek, 
die in feite reeds aanvaard is door de 

. . .DE DIEPERE IMPULS DIE DEZE MASSA D E E D MARSJEREN, WAS NIETS ANDERS DAN EEN 

FEDERALISTISCHE IMPULS DIE NU UITDRUKKELIJK MOET B E V E S T I G D WORDEN... 

10 NOYEMB 
grote partijen €n in de xegeringspo-
ütiek, aan de administratie werd op
gelegd en die men ook in de grond
wet wil inschrijven, s taat slechts een 
alternatief : zoveel mogelijk autono
mie, zelfbestuur en beslissingsrecht 
voor de twee gemeenschappen. Zo
niet worden we definitief afgegren
deld van elke verdere opgang en 
vastgespijkerd in een minderheids
positie. In het nationaal komitee van 
de C.V.P. en in de regering hebben 
we reeds bewijzen genoeg om te zien 
hoe de pariteit de Vlaamse meerder
heid afbouwt en vervolgens met be
hulp van een paar franskiljonse over
lopers tot minderheid maakt. Men 
dient terzake een duidelijk onder
scheid te maken tussen werkelijk 
federalisme, dat streeft naar een 
Vlaamse en Waalse gezagsvorming 
en de zogenaamde federalisatie die 
alleen maar aanstuurt op pariteit, de
centralisatie en deconcentratie en 
daarmee een versterking van de een
heidsstaat beoogt, waardoor het ech
te probleem van de Vlaams-Waalse 
autonomie wordt ontgaan en Vlaan-
derens proportionele groei wordt in
gedijkt. 
De volledige normale ontplooiing van 

ons volk en ons aandeel te Brussel en 
in de staat, is alleen door zelfbestuur 
mogelijk en dit onderstelt een gron
dige verschuiving van de machtsver
houdingen In dit land, waartegen een 
taalwetgeving noch decentralisatie 
zijn opgewassen. De ontvoogding van 
het Vlaamse volk ten opzichte van de 
taaldruk is slechts mogelijk wanneer 
die ontvoogding gepaard gaat met een 
sociaal-ekonomische en politieke ont

voogding. Een federalisme dat be
perkt blijft tot kulturele en taalkun
dige aspekten, blijft louter roman
tisch gedroom. Alleen wanneer een 
staatshervorming wordt nagestreefd 
die ook de ekonomische demokratie 
wil verwezenlijken door een groter 
aandeel van de Vlaamse bazis, kan 
men . de unitaire franskiljonse 
machtsgreep afwentelen en de weg 
voor een normale ontplooiing van ons 
volk vrijmaken. 

Op die bazis juist wordt te Antwer
pen verzameld en betoogd op 10 no
vember a s . Wanneer die kogel door 
de kerk is in het eigen Vlaamse mid
den, is ook de baan vrij voor de de
finitieve derde opmars naar Brussel. 
Het komt erop aan dat men voele dat 
er in Vlaanderen een brede stroming 
voor diepgaande federale hervormin
gen aanwezig is. Pas dan zullen ook 
de Vlamingen, in afwachting, hun 
taaleisen met federalistische chanta
ge kunnen kracht bijzetten. Op zijn 
beurt zal dit het Waals federalisme 
aanwakkeren en zullen we in een 
nieuw stadium van ontwikkeling 
treden. 

Met spijt stellen we vast dat som
mige krachten of personen, die zich 
federalististen noemen, het federalis
me alleen met de mond belijden en 
niet in de werkelijkheid wanneer het 
erop aankomt. 

Welke ook de reden daarvoor weze: 
ingeboren konservatisme, gebrek 
aan moed, dreiging met broodroof, 
persoonlijke naijver, behaaglijke in
stitutionalisering van de Vlaamse 
strijd, mindere geschiktheid van be
paalde verenigingen om aan een fe

derale aktie mede te werken, of wat 
ook... Wij kunnen niets anders dan 
het Vlaams Aktiekomitee gelukwen
sen dat het zijn kapitaal en krediet 
niet laat afbrokkelen in detailgekib-
bel maar het zich ten volle inzet voor 
het enige beslissende platform. Wij 
kunnen hen zeggen dat zij over de 
hoofden heen van sommige weifelen
de kringen van - vooraanstaanden, 
kunnen rekenen op de brede massa 
van de Vlaamse bazis, waaruit de be
togers voor de eerste en de tweede 
opmars naar Brussel zijn gekomen. 
De diepere impuls die deze deed mar-
sjeren, was niets anders dan een fe
deralistische impuls die nu uitdruk
kelijk moet bevestigd worden als be
slissende onderstroom van de 
Vlaamse ontvoogding. 

Als Volksuniërs is het onze plicht 
met de inzet van al onze krachten het 
Vlaams Komitee te steunen, en te 
werken om die betoging te doen sla
gen, ook wanneer wij daaraan de 
naam van de Volksunie niet kunnen 
verbinden, zowel bij de propaganda 
als bij de optocht zelf. En ook wan
neer wij niet ten volle akkoord zijn 
met het vooropgestelde programma of 
sommige eigen aktiviteiten moeten 
laten varen... 

Het is niet de eerste maal en ook 
niet de laatste maal dat het ons ge
geven is de Vlaamse beweging in alle 
bescheidenheid en zelfverloochening 
en zonder enige uiterlijke waardering, 
een beslissende stap vooruit te helpen. 

Laten wij dadelijk de hand aan de 
ploeg slaan : 10 november is niet ver 
meer af 1 

D. Deconinck. 
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Ere-kommodore 

te OOSTENDE 

Ere-Kommodore, 

Vous avez bien mérité de la patrie. In de roemrijke galerij 
van onze nationale grootheden neemt gij voortaan een plaats 
in, en niet de geringste I Laat de Noorderduivel zijn De -
Ruyters, zijn Trompen en zijn Van Speyck, laat het perjiede 
'Albion zijn h'elson en laat Frankrijk zijn Vlaamse Jan Bart : 
ook aan België's zoute kusten is thans een man opgestaan 
waarover het maritieme nageslacht bewonderend zal spreken 
tussen boeg en kombuis 

Ergens toch was er een hiaal in de rij van onze nationale 
grootheden. Sinds 1S3 jaar houdt ons dierbaar vaderland niet 
op, de wereld te verbazen door een onovertroffen reeks van 
merkwaardige en heldhaftige krijg<<daden te land en in de 
lucht. Het onderwijzend korps en allen die belast zijn met 
de vaderlandse opvoeding onzer jeugd voelden hel echter aan 
als een verschrikkelijke leemte dat ons dandoek nog niet de 
getuige geweest was van heroXsch patriotisme ter zee. 

Gi] zijt, ere-kommodore, net op tijd gekomen om deze 
leemte te vullen. En het getuigt voor uw helder doorzicht en 
voor uw gezond verstand dat gij de rijpe en pensioengerech
tigde leeftijd hebt afgewacht om de bladzijden van uw krijgs-
roem te vullen met een onvergetelijke daad van onvervalste 
vaderlandsliefde. 

Niet in de bevlieging van een dolle jeugd, ere-kommodore, 
niet in de aandoenlijke onrijpheid van een jeugdig gemoed 
maar in het stevig overleg en de volle verantwoordelijkheids
zin van de gedegen rentenierende ouderdom zijt gij opgestaan 
om • zoals gijzelf het zegt - het benarde vaderland ter hulp 
te snellen van de zeezijde uit met rotte tomaten en onfrisse 
eieren r 

Vw door de Krijgsschool melodisch gevormde geest hebt 
gij ter beschikking gesteld van hen, die eindelijk I - het 
zoutloze woord wilden vervangen door de koene daad en die 
bereid waren, de vijanden van het vaderland tegemoet te 
treden met de spatiende argumenten van bedorven ooft en 
eieren, met de klinkende argumenten van magnesiumbom-
men. Eindelijk dan toch is er iemand opgestaan om, met het 
gezag van zijn gewezen stafcheffunktie, het vaderlands « no 
paseran » in het Frans te vertalen en krijgshaftig uit te 
galmen. 

Niet alleen heldhaftig, ere-kommodore, maar ook buiten
gewoon doordacht en overwogen was uw optreden. Toen gij 
hadt vernomen dat de nering van onze nijvere kustbevolking 
bedreigd werd door een flamingantische invazie, hebt gij 
gezworen dat het niet waar zou zijn en dat gij niets onverlet 
toudt laten om aan uw dierbare stad Oostende terug de naam 
ie geven waarmee zi] eens schitterde over heel het noordelijk 
halfrond : de koningin der badsteden. 

In uw opzet zijt gij, ere-kommodore, volkomen geslaagd. 
Nergens ter wereld, in geen enkele badstad, zal de V.V.V. de 
nieuwsgierige toerist kunnen verwijzen naar een munitiedepot 
in het jachlclubgeboaw Nergens ter wereld - behalve in 
Oostende en daar alleen dank zij u - kan men de trouwe 
Baedecker-volgeling verwijzen naar een gepensioneerde zeeheld 
wiens grootste wapenfeiten gesteld werden na zijn op-rust-
ttelling 

Uw daad'is van aard om aan de u zo dierbare badstad 
Oostende nieuwe en ongekende luister bij te zetten. Zij, die 
aan de zilte geur van haar vissershaven en stokviskramen 
de toch bij uitstek marilieme reuk van teer hebben 'gevoegd, 
verzinken in hel niet bi] uw schitterende prestatie : Oostende 
gemaakt te hebben lol een jachthaven waar men tussen de 
gepelde garnaal af en toe een bom kan vinden. 

Ik ben 'er van overtuigd dat uw dankbare medeburgers, 
lichtelijk verbaasd en verbolgen door de ongepaste belang-
stelling voor hun stad. de feiten zullen weten te interpreteren: 
gij gaat vrij-uit, ere-kommodore, gij zijt en blijft een onver
getelijke attraktie voor Oostende-Thermaal. 

Ere-kommodore, ik groet u met de eerbied en de onder
danigheid die past bij uw heldhaftig optreden. 

ëio Gent*. 

epefMOtm 
DE « RECHTEN 

VAN DE MENS yf 

Met veel hoera-gebrul heb
ben de franstalige kranten 
meegedeeld dat de Kommis
sie voor de Rechten van de 
Mens te Straatsburg de klacht 
van enkele Belgische franco-
fonen gedeeltelijk ontvanke
lijk heeft verklaard. 

Het geldt hier de klacht 
van 23 inwoners uit Beersel 
en Alsemberg, vijf inwoners 
uit Kraainem, 65 inwoners uit 
het Antwerpse en 92 inwo
ners uit Gent en Antwerpen 
samen. In het geheel dus 185 
< verdrukte > francofonen. 

In hoofdzaak was de klacht 
gericht tegen het feit dat de 
franstaligen in die gemeenten 
over geen frans onderwijs be
schikken, wat volgens hen in 
tegenstelling zou zijn met de 
« Rechten van de Mens ». 

WELKE UITSPRAAK ? 

De uitspraak over deze 
klacht zal nog geruime tijd 
op zich laten wachten en o.i. 
kan de Kommissie uiteinde
lijk niet anders dan ze ver
werpen. Wat niet wil zeggen, 
dat ze ook verworpen zal 
worden ! 

Want wie is geroepen om 
terzake te oordelen ? Italië, 
dat in Zuid-Tirol het Duits op 
bloedige wijze onderdrukt. 
Frankrijk, dat hooghartig 
voorbijgaat aan de taaleisen 
van Frans-Vlamingen en Bre
toenen, om te zwijgen van de 
overige randvolkeren. Luxem
burg, dat een voorbeeld is van 
verbastering en ontaarding. 
Duitsland, dat het probleem 
met wijds gebaar zal weg
wuiven gelijk het zoveel weg
gewuifd heeft «in Europees 
verband » 

Blijft alleen Nederland. 
Maar wie zou durven staat 
maken op onze Dietse broe
ders in deze aangelegenheid? 

In ieder geval : wellicht 
breekt binnen afzienbare tijd 
het ogenblik aan waarop wij 
als Vlamingen eens duidelijk 
de puntjes op een paar Euro
pese i's moeten zetten. 

AANPASSING 

De regering heeft er zich 
praktisch toe verbonden, het 
beginsel der aanpassing van 
de fiskale barema's aan de 
index door te voeren en de 
barema's te herzien wanneer 
het indexcijfer 114 zou over
schreden hebben. Immers is 
het niet logisch dat, wanneer 
wedden, lonen en pensioe
nen ingevolge indexverho
ging worden aangepast om 
hun werkelijke koopkracht 
niet te verliezen, daardoor 
hogere belastingen zouden 
dienen betaald! 

Indien de regering het nog 
niet zou weten : sedert 7 
maanden is het indexcijfer 
boven 114 gekomen... 

Wanneer wij dan nog we
ten dat met die index ge
knoeid wordt (het is de 
slechtste van de ganse Eu
ropese gemeenschap), is het 
meteen klaar dat Honoré 
twee keer wordt gepluimd : 
een keer omdat de index 
vals is en een tweede keer 
omdat zijn belastingen niet 
aangepast worden... 

DE ZOVEELSTE... 

De metaalfabriek Umal ié 
Burcht Is sinds enkele dagen 
begonnen met de ontmante
ling van het bedrijf en de 
overbrenging ervan naar 
Wallonië. Naar verluidt wer
den reeds machines voor een 
waarde van 30 miljoen F naar 
de nieuwe fabriek in de Bo-
rinage overgebracht. Mins
tens vier van de vijf afdelin
gen te Burcht zouden moeten 
verhuizen; het schijnt echter 
vast te staan dat Umal te 
Burcht volledig zal verdwij
nen en dat uiteindelijk alles 
overgebracht wordt naar de 
Borinage. 

Bij de werknemers van 
Umal te Burcht is daardoor 
grote beroering ontstaan. 

...VERHUIS 

Men is met de overheveling 
van Umal zeer handig te
werk gegaan. In 1960 reeds 
werd de « Société Industrielle 

öu BoiSnage > opgericht, Dé« 
ze nieuwe naam Is niets an^ 
ders dan de oude Umal. Maaï 
dank zij de nieuwe naam koa 
men, als < nieuwe > industrie^ 
genieten van de ruime s taa t s -
hulp voor vestiging in Wal-» 
lonië. 

Van dit sluw kapitalistisch 
manoeuver, dat vergemakke
lijkt werd door de schuldige 
medeplichtigheid van onze 
Borinage-gezinde regeerders, 
zijn opnieuw tientallen en 
tientallen Vlaamse arbeiders 
en bedienden de slachtoffers. 

Na Aleurop, de glasfabrie-
ken van Mol, de brouwerijen 
Caulier en Imperial, de ban
denfabriek Pirelli, is het 
thans de beurt aan Umal om 
in de Borinage werk te gaan 
verschaffen aan Italianen en 
Turken, nadat men de Vla-
migen naar de stempellokalen 
heeft gestuurd. 

En op dergelijk smerig 
werk hebben de heren Major 
en Spinoy zich nog niet zo 
heel lang geleden op eea 
A.B.V.V.-kongres beroemd ! 

De Antwerpse gemeente
raad heeft verleden week in 
geheime zitting een reeks 
tuchtmaatregelen uitgespro
ken tegen de havenkomman-
dant, drie kapiteins van de 
haven en enkele sluismees-
ters. omdat deze hoge bedra
gen (gaande van 300 000 F 
tot 1 miloen per jaar) als 
fooi zouden ontvangen heb
ben uit handen van mari
tieme firma's. 

De getroffen maatrege
len, kwamen als een donder
slag bij heldere hemel Het 
was inderdaad voor niemand 
een geheim, dat in de Ant
werpse haven sinds jaren 
miltoenen en miljoenen aan 
fooien werden uitgereikt; 
zowat iedereen die betrokken 
was bij de goede gang van 
zaken, putte voor zijn spaar
pot en zijn drinkgeld uit de
ze geldstroom. Op te merken 
valt echter dat — hoewel de 

Antwerpse haven 1Q het bui
tenland door deze praktijken 
in een kwalijke naam kwam 
te staan — de fooiengewoon
te totaal ingeburgerd was en 
dat zij zelfs als een verwor
venheid werd beschouwd. 
Van overheidswege had men 
wel wat vlugger de nodige 
onderrichtingen dienaan
gaande kunnen geven, daar 
waar de tallozen die min 
of meer in de zaak betrok
ken zijn thans als halve boe
ven worden verweten, voor 
iets dat als een normale 
gang van de zaken in de ha
ven werd beschouwd. 

Alles bijeen berokkende 
het fooienstelsel — en ande
re misbruiken aan de haven 
— Antwerpen nie^ alleen een 
slechte naam, maar boven
dien werden de belangen zelf 
van de haven en die van de 
kleine man, die er zijn kost 
verdient, hierdoor erg ge
schaad. 



DE VOLKSUNIE 

5 
UNITARISTISCHB 

JUSTITIE 

Naar we vernamen werd 
n a de aanslag te Aalst op ons 
VU-lokaal door de bende van 
Stassart wel een huiszoeking 
verricht bij deze laatste en 
werd toen ook de valse num
merplaat gevonden, die voor 
zijn wagen gebruikt werd die. 
bewuste nacht. 

Het geval werd echter in 
de doofpot gestopt. 

De verantwoordelijken 
hiervoor vonden het blijk
baar niet erg dat er wat 
« Vlaams gebroed » kon om
komen door die bomaansla
gen van de franstalige ter
roristen. 

Mooie justitiezeden in de-
se unltaristische staat waar 
aUe « Belgen » gelijk zijn 
voor de wet. 

Wie is de schuldige voor 
dat duister doofpotverhaal? 

Dat hij de moed hebbe in 
he t volle daglicht te treden. 

Een parlMnentaire vraag 
zal misschien door de minis-
tears k, la Vermeylen wel ont
weken worden, maar zou in 
elk geval de moeite waard 
Eijn. 

1936-1963 
De getallen lijken op el

kaar, de plannen ook. In 
1936 na de daverende neder
laag van de katolieke partij 
werd de toenmalige CVP van 
verwoed bekamper van de 
federalistische gedachte 
plots de lippendiener van dat 
zelfde federalisme. 

De oorzaak was duidelijk, 
de Vlaams - nationalisten 
hadden hun zetels verdub
beld. JDQOI: j^e oorlog her
ademde de OVP. 1963 : am
per twee jaar na de Vlaams-
naüonale doorbraak, nu het 
federalistische getij opnieuw 
onweerstaanbaar stijgt lekt 
he t brouwsel uit dat voor
zitter Paul Van den Boey-
nan t s zou willen klaarsto
men om naieve flamingan
ten zand in de ogen te 
strooien. Een half Waals 
paard en een halve Vlaam
se gans in de worst draaien 
en dat dan opdienen voor na 
de verkiezingen als federali
sering van de partij onder 
de naam ganzenpartij. V.d.B. 
van die boer geen eieren zei 
Pallieterke. 

VI.AAMSE 

KRUIPDIEREN 

Jarenlang Ig he t beeld ge
bruikt van de Vlaamse trek-
os die in 133 jarig geduld 
de Belgische unitaire kra
kende wagen voorttrok. Het 
vertoon dat werd opgevoerd 
op de bijeenkomst van het 
bureau van B.S.P. is werke
lijk beschamend voor Vlaan
deren. De Walen die sinds 
lang hun eigen weg gaan 
worden nu bezworen af te 
zien van hun petitionnement 
in de kampagne voor fede
ralisme. Tot daar zou men 
de socialistische gedachten-
gang nog kunnen volgen 
vanuit hun partijlijn. Als we 
echter lezen dat het voltal
lige bureau (min twee -
Waalse stemmen) verzekert 
dat er geen zetelaanpassing 
mag komen zonder plechtige 
waarborgen tegen de Waal
se mlnorizatie wordt nog 
eens duidelijk tot welke rol 
van kruipdieren de Vlaamse 
socialisten gevallen zijn in 
hun partij . Hoelang is het 
geleden dat Van Bynde 

schimpend zegde aan onze 
volksvertegenwoordigers dat 
ze zich niet druk moesten 
maken over de zetelaanpas
sing ze zouden ze hebben 
voor de verkiezing. Nu het 
probleem verlegd wordt van 
niet - vertegenwoordiging 
van 500.000 Vlamingen naar 
niet representativiteit van 
1/3 der Vlaamse gekozenen 
zal iedereen wel de formi
dabele humor van het ge
val doorzien. 

EN VLAAMS, GEKWIJL 

Een volk heeft de kranten 
die het verdient, maar het 
kan ook m.aar zijn wat zijn 
kranten zijn. « Faun blaas je 
niet op, je doet denken aan 
de machteloosheid van de 
opgeblazen kikker » schreef 
rond de jaren dertig Jong-
Dietsland over de Standaard 
's barrikadeproza zonder in
houd. 

Na haar machteloos ge-
kwijl in de julidagen, zonder 
het federalistisch alternatief 
te durven stellen Na haar 
dubbelzinnig verwarring 
scheppen rond het Vlaamse 
antwoord : de federalisti
sche betoging te Antwerpen, 
toont ze haar « pas-op vin
gertje •» tegen de franstalige 
arrogantie die in het bijzijn 
van Boudewijn en Fabiola 
dinsdag te Brussel in het 
Paleis van Schone Kimsten 
Piet Vermeylen uitjouwde 
omdat hij ook enkel luttele 
woorden Nederlands sprak, 
en die in Overijse weer nieu
we Vlaamse gebieden opeist. 

In het eerste geval zegt de 
Standaard « waarlijk de Vla
mingen betonen in dit land 
zeer veel lankmoedigheid » 
in het tweede wordt het : 
« Minister Gilson moet zich 
goed In het oor knopen dat 
het hele probleem wel eens 
opnieuw zou kunnen gesteld 
worden van meetaf. Wie te 
veel wil komt vaak bedrogen 
uit ». 

Qf voor de 3.000ste keer 
< Houd ons tegen ». 

SCHADEVERGOEDING 

Als We sommige Vlaamse 
autobestuurders hoogdun-
kend door de « ordestrijd
krachten » van Piers van 
Oostende en van de Stan
daard zagen voortjagen toen 
ze hun schade wilden laten 
opnemen bij de incidenten 
van de NAK tegen de auto
karavaan is het begrijpelijk 
dat naar slechte Vlaamse 
traditie die mensen moppe
rend in hun hok kruipen en 
hun eigen wonden likken. 

De Vlamingen zijn dit in 
de loop van de Belgische ge
schiedenis zo gewoon ge
raakt. Het moord en brand 
schreeuwen van de franstali-
gen rond de zaak van de 
Voerstreek en het Frans on
derwijs in Vlaanderen wordt 
blijkbaar tot in Straatsburg 
gehoord. Het wordt meer 
dan tijd dat de Vlamingen 
zich niet langer zo maar la
ten afschepen. Piers zei met 
zijn liefste filmster glimlach 
dat slechts twee Vlaamse au
tobestuurders hadden klacht 
ingediend. Zouden al de an
dere, met het getuigenis van 
inzittenden in hun auto hun 
zaak niet kunnen voorleg
gen? 

Dat kan dan best langs de 
inrichtende W B gekoncen-
treerd die de zaken bij de 
stad Oostende kan aanhan
gig maken. In geval van wei
gering Is ook die CVP-ko-

mediant Piers ontmaskert. 
Een Vlaamse auto is een 
franskiljonse gevel waard. 

WAAROM NIET ? 

In Pourquoi-Pas stond een 
brief van Mgr Deschamps 
waarom de zonen van de 
franskiljons van Lenvpn 
(voorlopig?) niet binnen 
mogen m de Kastfcac-o.cn 
die te Leuven werden opge
richt voor het veredeld ras 
Van professorenkindjes. Luis
ter en houd U vast. We cite
ren letterlijk 

1) De franstalige kinderen 
van Leuven toelaten die geen 
enkele band hebben met de 
universiteit zou een onaan
vaardbare achteruitstelling 
zijn voor de franstaligen van 
andere Vlaamse steden die 
niet « het geluk » hebben in 
de nabijheid te leven van 
een tweetalige universiteit. 

2) De niet - katolieke 
franstaligen vooral degenen 
die Leuven bewonen zouden 
eveneens het recht hebben 
te spreken van een overdre
ven privilegie voor de kato

lieke franstaligen van Leu
ven. 

3) (Samengevat) Wij wor
den voor een deel betaald 
door de staat en het is het 
ministerie dat de kontrole 
doet. 

In heel dit antwoord, niets 
principieels. Nooit gehoord 
Monseigneur van die Paus, 
een zekere Plus XII die zeg
de dat in wij kelingen zich 
moeten aanpassen geleide
lijk en dat elk volk recht 
heeft op de integriteit van 
2ajn grondgebied. Maar ja 
lijk Streuvels en Teirlinck 
behoort hij natuurlijk tot 
de verachtelijke « bloed en 
bodem nationalisten ». 

KAT EN KANDELEER 

Er wordt zeer erg gefluis
terd dat de koorknapen van 
« Universitas s> opnieuw nau
we financiële banden heb
ben aangeknoopt met hun 
rektorale hiërarchie te Leu
ven. Schulden betaald en 
dergelijke beweren stoute 
tongen. Is het daarom da t 

die « vrijzinnige katolieken 
plots zo gestroomlijnd doen. 
Iri de liJn van het beste 
Nieuwe Gldsproza van na de 
oorlog gaan ze de « wordt 
braaf » slogan hanteren, als 
aanloop tot de « wordt rijk > 
leuze van Tony Herbert en 
Frans Van Cauwelaert. 

Oordeel zelf : Wat betreft 
het komende akademisch 
jaar : wij hopen enkel dat 
de samenwerking tussen de 
verschUlende studentenor-
ganizaties onderling, alsook 
het noodzakelijk kontakt 
met de akademische over
heid, niet zullen verstoord 
worden door de sekundaire 
politieke meningsverschillen 
met de daarbij behorende 
protestnota's, moties en ma
nifestaties van een betwist
bare folkloristische inslag >. 

Wij meenden dat in de 
meeste landen de studenten 
aan de top stonden van de 
nationale ontvoogdingsstrijd. 
Laten we hopen dat het 
K.V.H.V. de oude verbonds
traditie voortzet en zich op 
zijn beurt niet laat lijmen 
met wat smeer van de rec-
torale kandeleer. 

VOLKSUNIEBOMMEN 

D» • • • * * • • ik» Meehelse bloembommen. 
Op de foto derde van links Frans Gielis die ondanks een stevig alibi nog steeds 
in de gevangenis wordt gehouden. Links naast hem Iwein Va« de Voorde, 
bloemkoloniteur van ket fort TBB Walem. 

WILLEKEURIGE AANHOUDINGEN 
De Gazet van. Anliverpen maakte onder vette 

titels gewag van wat weleens de enormiteit van 
het Belgisch gerecht voor d« laatste jaren zou 
kunnen worden. In haar terreuraktte waarbij te 
in het wilde weg een aantal mensen uit Vlaamse 
kringen uanhield rond de teeraktie te Oostende 
werden in het Meehelse de Volksunieleden Frans 
Gielis en Iwein Van de Voorde aangehouden na 
een huiszoeking waar bij de eerste een pot verf 
op zolder werd gevonden, bij de tweede onder aan 
de auto een spoor van teer. Als we van wille
keurige terreuraanhoudingen spreken, staan we 
niet alleen. Een rijkswachtskommandant uit het 
arr. Mechelen zei zelf niet te begrijpen dat de 
mensen van die teeraktie werden aangehouden 
voor wat hij noemde in hun taal slechts een delikt 
van derde rang te zijn. Hij zelf gaf toe dat men 
blijkbaar de zaken Stassart en teer door elkaar 
wil slaan. Of het gerecht en Volksgazet die 
dezelfde -praktijken huldigen. De Jos spreekt soms 
van klassegerecht. Rass eng er echt zou beter zijn. 

ONLOOCHEiyBARB ALIBIS. 
Het is duidelijk dat de heren rondslaan, bij 

voorkeur bij onze m,ensen die in verband met de 
Franse sermoenen voor de rechtbank werden 
gebracht. Zo werden in de julidagen naar onze 
redukteur Walter Luyten rijkswachters afgestuurd 
voor een huiszoeking in verband met a het spel 
van de kolon » zoals ze het in sappig-vlaams uit
drukten. Duidelijk heeft men nu weer deze mensen 
genomen. Hoewel Van de Voorde een SO-tal 
getuigen heeft dat hij op een vergadering van de 
arr. raad te Mechelen was en dat Gielis zich voor 
talrijke getuigen tot zeer laat tn zijn herberg 
Opsinjoorke te Mechelen bevond, wat (d deze 
mensen onder eed konden bevestigen, heeft men 
dagen gewacht om de alibis na t» gaan. Toen M 

de eerste maal voor de raadkamer kwamen wat 
nog geen enkele van de getuigen ondervraagd, dit 
is nu bijna drie weken geleden. Onderlussen werd 
Gielis' beroep verworpen ... zijn alibi is nog niet 
nagegaan. 

Van de VooiHe werd dinsdag vrijgelaten ... 
bij de heren van het hof van beroep was er weU 
lieht nog iets van eerlijke schaamte ; als te in 
het dossier het fantastische dokument hadden 
gezien dat tegen Van de Voorde werd ingebracht. 

BWEMBOMMEN 
Wij vertellen geen fantasieën. In de pers-

spiegH leest ge de bloemige beschrijving van de 
Gazet van Antwerpen. De fijne neuzen van d« 
BOB hadden bij de huiszoeking bij Iwein de hand 
gelegd op een geheimzinnig dokument. Een weg
schema bij het fort van Walem, rvaar op een 
hoeve in de buurt, zoon van de Voorde voor zijn 
moeder 35 bloemkolen moest gaan halen. Sinds 
de bommen van Stassart en de « tomaten » van 
bommodore Timmermans hebben de Belgische 
veiligheidsdiensten blijkbaar een groenten- en 
fruitkompleks gekregen. Waarom eenvoudig als 
moeilijk ook gaat. De Belgische jachthonden roken 
de kruitdamp van de-grote dagen. Zuid-Tirol en 
Frans-Canada zouden kinderspel zijn. Iwein van 
de Voorde voos van plan met zijn bloemkolen het 
reeds lang afgedankte fort van Walem in de lucht 
te doen vliegen I Het toppunt is dat die heren die 
stelling een hele tijd volhielden. Voor wanneer 
een razia op de Meehelse Tuinbouwveilingen t 
Wij lazen nog geen protest in de Volksgazet het 
blad van de verdrukte kleine man, dat wel veel 
plaats overhad om die arme Nederlander bij te 
springen die met alle schijn tegen zich een maand 
onrechtvaardig werd aangehouden omwille van 
verdwenen postzakken. 

WX. 



KI EIERS LIJSTEN 
Wij willen de aandacht van al onze kiezers en 

toekomstige kiezers vestigen op het feit dat de ter
mijn voor het nazicht van hun inschrijving op de 
kiezerslijsten eindigt op 20 november 1963. 

Niemand kan stemmen tijdens de periode, gaande 
van 1 mei 1964 tot 30 april 1966, indien hij niet inge
schreven is op de kiezerslijsten die op 20 november 
a.s. afgesloten worden. 

Elke kiezer kan ten gemeentehuize zijn inschrij
ving op de kiezerslijsten nazien. Tot dergelijk na
zicht worden vooral diegenen aangezet die onlangs 
van woonplaats veranderden. Om ingeschreven te 
zijn op de lijsten van zijn huidige woonplaats, moet 
men er, op datum van 1.2.63 ten minste zes maan
den woonachtig zijn, zoniet blijft men ingeschreven 
op de lijsten van die gemeente waar men ten min
ste zes maanden ononderbroken heeft gewoond tus
sen 2.7.62 en 1.7.63. 

UITGESLOTEN 
Sommige Vlaamse kranten 

hebben het zo ver gedreven 
dat ze durfden schrijven dat 

, liet Algemeen Nederlands 
I Zangverbond tegen een fe-
I deralistische betoging te 
I Antwerpen zou gekant zijn. 

En dat terwijl het A.N.Z. 
sinds jaren te Antwerpen 
zelf federalistische zang-

• feesten inricht! Dat het) 
,A.N.Z. het federalisme zou 
prijsgeven zal trouwens ie
dereen uitgesloten achten 
die de sfeer van de jaarlijk
se Vlaams Nationale zang
feesten kent! 

IfLVANTI 

Deze eerder slecht geko-
B«in naam prijkt op het 
maandblad van de Vlaamse 
Federatie der Socialistische 
Studenten. Naast enkele 
Jonge en frisse klanken, ook 
op Vlaams gebied, brengt 
het bazisartikelen die willen 
aansporen tot bezinning over 
een socialistische Ideologie. 

Waar wij inderdaad vast
stellen dat noch de B.S.P. 
noch het A.B.V.V. een ideo
logie bezitten en eerder kon-
fortabel aangepast werden 
aan onze kapitalistische 
maatschappij, is het verheu
gend te noemen dat eerlijke 
jongeren een diepere grond 
zoeken voor hun aktie. 

Alleen vinden we het PT^'--
tig dat zij menen zo Sviak 
en ouderwets marxistisch te 
moeten zijn. Wees modern 
genoeg, jongens, om ballast 
uit te gooien! 

DROOGSCHEERDER 
Een artikel van Mon De-

rine « Mars of geen mars > 
heeft de ronde gedaan van 
de langsom meer gestroom-
Ujnde CVP. pers. Wij heb
ben bij Mon Derine, een we
reldvreemde jongeman, een 
nieuwe hoedanigheid ont
dekt, nl. die van droog-
scheerder. De man bezit in
derdaad een eigenaardige 
humor. Hij brengt onthul
lingen schrijft hij omdat er 

toch reed« lekken bestonden. 
Wie boorde m (Ue leMceivf 
De ziekelijk eergierlge jon
geman zelf! 

De wereld behoort aan de 
durvers, Mon. 

Wat nu te doen volgens 
ons jong-Vlaams orakel, dat 
eerst de Vlaamse Volksbewe
ging nadien het Vlaams Ak-
tiekomitee in minimalistisch 
drijfzand wilde doen stik
ken? Met velen rond een ta
fel gaan zitten om de zaken 
te bespreken, de volgende 
veldslag voor te bereiden en 
te winnen. 

Dank zij de C.V.P. en een 
nieuw Hertoginnedal waar
schijnlijk. 

HUICHELAARS 

. Het loont de moeite, de 
Volksgazet verontwaardigd te 
zien schrijven over teer- en 
bommenmetodes. Men zou 
van haar terzake meer be
scheidenheid verwachten, T-. 
de geschiedenis van het 
cialisme ontbreken anders 
noch teer, noch bommen. 

En van gewelddaden ge
sproken, daar wemelt zelfs 
hun geschiedenis sinds de 
jongste wereldoorlog nog van! 

WEERGALOZE 
AANMATIGING 

Dat de franstaligen met de 
dag knettergekker worden be
wijst de onzin die rektor 
Maurice Leroy van de Brus
selse universiteit uitgekraamd 
heeft tijdens de plechtige o-
peningszltting van de Brus
selse universiteit op 3 dezer. 

Hij was er tegen dat de 
Vlaamse studenten hun af
zonderlijke organisaties had
den omdat ze zich zo afsloten 
van de universele Franse 
kuituur. Het Frans zou trou
wens naast het Engels nog de 
wereldtaal zijn ! 

Alsof niet iedereen kan 
vaststellen dat het Frans dit 
niet meer is. Het Spaans en 

hef RusslscH t^in tKans veel 
meer vereldtaal dan h0f 
Frans om van het Engels niet 
te spreken dat het Frans o-
veral overklast heeft. 

Welke Jonge mensen leren 
nog Frans als tweede taal ? 

Zelfs nergens In Europa 
meer buiten Vlaanderen L 
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Sn wat die wereldkultuuv 
betreft <Ue is nog bitter wei» i 
nlg In het Frans. I 

Met Engels, Spaans en Rus-« • 
sisch komt men heel wat ver-» 
der. Alleen sommige fransta-» 
lige navelaanbidders als eeif 
professor Leroy schijnen dal 
niet te weten. 

HOL VAT 

In «De nieuwe Gazet > 
schreef Omer Van Audenho-
ven dat de opkomst op de 
laatste betoging van de «eks-
tremisten» niet dat was. 

Waar we eens moeten bij 
grinniken. 

Wie de L.V.V.-optocht te 
Gent gezien heeft en nadien 
die van de Volksunie weet 
dat wij zoveel volk hadden als 
het L.V.V. 

Nu was onze betoging pro
vinciaal met een beperkte af-
vaarriio-incr ui t anriore Dvovin-

cies terwijl de L.V.V.-betoging 
maandenlang aangekondigd 
werd als een betoging van de 
vijf Vlaamse provincies. 

Daarbij kregen alle L.V.V.-» 
deelnemers gratis bussen tet 
beschikking. Zo ver hebben 
wij het nog niet gebracht! 

Als Omer nu vindt dat wij 
niet veel volk hadden dan 
weet hij meteen dat hij er 
weinig had. 

Aan hem de keus ! 
Maar ja, holle vaten maken 

graag veel lawaai. 

Provinciale V.U.-betoging: evenveel volk als L.V.V. 

^mÊÊÊsmmmmÊtmMm 

De poging van de CVP om na het einde 
van de tweede wereldoorlog beslag te leggen 
op de Vlaamse Beweging, is op verschil
lende terreinen mislukt. Het tot Nationaal 
Zangfeest omgedoopte Vlaamse Nationaal 
tangjeest heeft niet veel jaren stand 
gehouden. Zelfs de poging van het ACV en 
de KA-groepen om een eigen « Dag van 
het Vlaamse Lied » uit de grond te stam
pen, is op een jammerlijke en vernederende 
*isser uitgelopen. De mislukte poging van 

derde zondag van augustus, over de IJzer-
vlakte waait 1 

Maar deze twee heroveringen ten spijt, 
zijn er heel wat redenen om zich ongerust 
te maken over de toekomst van de Vlaamse 
Beweging. Want laten wij er dan al in 
geslaagd zijn het zingend en bedevarend 
Vlaanderen voor ons te winnen, de jaren
lange psichologische oorlogsvoering vanuit 
de Tweekerkenstraat, vanuit de CVP-gezin-
de kranten-redakties en vanuit zoveel 

LIEVER WOLF IN HET BOS 

de CVP-kringen om de jaarlijkse IJzerbede-
vaait in hun greep te krijgen en te houden, 
fs een minder speklakulaire geschiedenis 
geworden. Maar ook hier is het de CVP 
niet gelukt een naar wezen en traditie 
Vlaams-nationale plechtigheid onder kon-
trole te houden. Dat prof. Fransen tijdens 
de Bedevaart van dit jaar openlijk de 
houding van de CVP-parlementairen inzake 
de wetten Gilson zou afkeuren, welke 
Marcel Vandewiele, welke Karel van Cauwe-
laert, welke Jef Deschuyfeleer had het ooit 
kunnen of durven voorzien, de lange jaren 
dat hun aanwezigheid in het Bedevaart-
komitee zovelen voor de borst stootte ? 

Hel bloed kruipt echter waar het niet 
gaan kan. Het Vlaams nationalisme heeft 
het Zangfeest heroverd en bepaalt terug 
mede de wind die elk jaar opnieuw, de 

Gildenhuizen, Volkskringen en patronages 
in Vlaanderen heeft niet nagelaten huar 
stempel te drukken op de Vlaamse Bewe
ging van de laatste jaren. De steeds maar 
hernieuwde aanvallen tegen het nationa
lisme dat eng, kortzichtig en fanatiek werd 
genoemd, hebben hun uitwerking nicl 
helemaal gemist. Het steeds maar opnieuw 
benadrukken van het sociaal-ekonomische, 
dat als een ontdekking VTn de na-oorlogsi 
Vlaamse Beweging wordt voorgesteld en 
daarenboven uitgespeeld wordt tegen het 
iióór-oorlogse nationalisme, dat zogezegd 
voor alles geen oog zou gehad hébben, het 
heeft zijn sporen nagelaten in het denken 
van de flamingant anno 1963. 

De valse voorstelling van het nationalis-
nM, de b«sehnldiging ah zon het vroegere 
nalionali'ime het ekonomische «n het 

iociate verwaarloosd hebben, beide zaken 
zijn onjuist. Maar ook zo hebben ze er voor 
gezorgd dat vandaag, 1963, heel wat fla
minganten - bewust of onbewust - met de 
mening rondlopen dat het ekonomische 
zoniet belangrijker, dan in elk geval even 
belangrijker zou zijn als het politieke. Ooit 
zo hebben % er voor gezorgd dat men het 
zuiver politiek nationalisme als een eerder 
romantische aangelegenheid is gaan bekij
ken, terwijl men vandaag nog slechts het 
sociale en het ekonomische als real-poli-
tieke facetten van de Vlaamse Beweging 
wil aanvaarden. 

De propaganda-psichologen van de CVP, 
de BSP en de PVV zijn er in geslaagd een 
hoog nationaal inkomen belangrijker te 
laten schijnen dan het bestaan van een 
sterk ontwikkeld nationaal bewustzijn. 
Hun propaganda, dag aan dag, regel na 
regel, is er in gelukt de hang naar centen 
in de plaats te laten treden van de wil tot 
Vlaamse machtsvorming Ze hebben er heel 
wat flaminganten - terug : bewust of 
onbewust - toe overhaald hun Vlaamse 
vrijheid te verkopen voor een Belgische 
boterham. Op grond van het'zeer betwist
baar aksioma dal een ekonomisch zelfstan
dig Vlaanderen onleefbaar zou zijn en tegen 
de achtergrond van het psichologisch kli
maat dat we zoeven hebben geschilderd, 
heeft men de Vlaming van 1963 ertoe kun
nen brengen vrede te nemen met het feit 
dat over zijn welvaart beslist wordt vanuit 
Brussel en door Belgisch-unitaire instel
lingen. 

Dat is nu stilaan aan het veranderen. 
Veel te traag weliswaar, maar het veran
dert. Steeds meer Vlamingen geraken ervan 
overtuigd dut de ekonomische achterstand 
wortelt in de politieke onmacht, dat hel 
voor een volk belangrijker is politieke 
rnacht te veroveren dan morgen misschien 
nog een boterham meer te kunnen eten. 
Langzaam maar zeker dringt ook in de 

Vlaamse massa het bewustzijn door dat een 
politiek zelfstandig volk misschien rijk kan 
worden, maar dat een politiek onmondig 
Vlaanderen nooit echte welvaart 2al 
kennen. 

Vlaanderen moet inderdaad het politiek 
nationalisme her-waarderen. Vlaanderen 
moet terug naar de opvatting dat niet 
Vlaanderen zal krijgen wat met het bestaan 
van België verenigbaar is, maar dat Belgi» 
zal krijgen toat met de belangen van 
Vlaanderen in overeenstemming te brengen 
is. Vlaanderen moet terug naar de overtui
ging dat het ekonomische zich richt naar 
een sterke politieke macht en dat het dus 
heel wat belangrijker is te zorgen voor een 
sterk nationaal bewustzijn, dan voor een 
hoge welvaart met het statuut van onder
geschiktheid aan de Brusselse en Belgische 
machten l 

Om het nu eens heel scherp uit te druk
ken : wij moeien er toe komen de politieke 
zelfstandigheid met aanvankelijk minder 
welvaart te verkiezen boven een hoger 
nationaal inkomen in afhankelijkheid. Wij 
moeten ernaar streven de politieke macht 
in handen te krijgen : voor de welvaart 
zorgen we dan zelf wel I Wanneer we ons 
eigen lot in eigen hand zullen hebben, zal 
ons dat ten andere heel wat lichter vallen 
dan in de huidige stand van zaken, waarbij 
over ons lot beslist wordt in funktie van 
wat voor Brussel en Wallonië noodzake
lijk is 1 

Een man vecht voor zijn onafhankelijk
heid l Een volk voert er oorlog voor I En 
laat dat laatste dan slechts een boutade 
zijn, onze eis voor zelfbestuur klinkt er 
niet minder scherp om I Vlaanderen moet 
op zijn zelfstandigheid, moet op zijn vrij
heid staan Om het met een woord van 
Wies Moens te zeggen . « Liever wolf in het 
bos, dan vette hond, kelen aan de hah I ». 

Johan van Breda. 
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D e ontdekKïng v a n 3 i aman ïen Te KïmHerley o p 'de grens Tussen Oranje-

Vri j s taa t en Kaapland , lolcte t ienduizenden avontur iers aan , waaron-

!der het Engelse e lement het sterkst ver tegenwoordigd was . 

Enge l and betwis t te he t e igendomsrecht van de Vrijstaat op de dia-

man tve lden en de Jonge republiek zag zich in 1876 verplicht een 

'Overeenkomst te a anvaa rden waarbij de vindplaatsen, mits een on

bedu idende vergoeding, in Engelse handen overgingen. De Engelse 

'domineeszoon Cecil Rhodes , die van een Brits koloniaal rijk van de 

K a a p tot Kaïro d roomde , st ichtte reeds vijf jear later de De Beers ' 

C o m p a n y , die alle d iamantu i tba t ingen samenbracht . 

Van Kimherley tot de 2de Vrijheidsoorlog 

fr« ^W 1 ""•!' rr^ffwrnn"- -̂  f n i •mr fjumn f fjurniraranp™ 

1?' 
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In 1876-geraakte Transvaal («Zuid-
Af rikaanse republiek » was de offici
ële naam) eveneens in moeilijkheden 
door de in het Noorden binnenvallen
de Kaffers. Zij werden weliswaar ver
dreven, maar de verwarring in het 
land was zo groot en de economische 
toestand zo slecht, dat de nieuwe pre-
zident T.F Burgers de schatkist leeg 
vond bij zijn aansteUing. Engeland, 
dat nu de vrije hand had gekregen in 
Europa, wou deze gelegenheid benut
ten. Men beweerde dat Burgers geen 
gezag meer had en verzamelde enke-

Bij Bionkhorstspruit in de nabij
heid van Heidelberg, tussen Pretoria 
en Natal bevochten vierduizend Boe
ren de eerste overwinning toen het 
Engels garnizoen van Li]denburg op
trok om zich bi] dat van Pretoria te 
voegen. De situatie was allesbehalve 
rooskleurig voor de Engelsen. Uit 
Kaapland konden zi] geen troepen 
wegtrekken omdat de Boeren ook 
daar onrustig werden In Engeland 
zelf was geen voldoende strijdmacht 
aanwezig; alleen in Indie beschikte 
men over een groot leger. 

Voortrekkerswagens bijeen, klaar voor de grote trek. 

Ie honderden handtekeningen voor de 
annexatie. Op basis van deze petitie 
verklaarde de Engelse vertegenwoor
diger Sir Shepstone op 12 april 1877 
de Zuid-Afrikaanse Republiek tot 
Engelse kolonie. Engelse troepen trok
ken Pretoria binnen. 

Afgezanten van de Z.A.R. — waar
onder Paul Kruger — trokken her
haaldelijk naar Londen om de an
nexatie te betwisten en de werkelijke 
toestand uit te leggen. Hun protest 
was vergeefs. Een nieuwe Kafferinval 
verschafte Engeland dan nog een re
den om nog meer troepen naarTrans-
vaal te zenden Niettegenstaande de 
beloften van zelfbestuur, lieten de 
Engelsen hun macht voelen en dre
ven de Boeren tot vertwijfeling. 
Daarom besloot men dan ook de re
publiek terug op te richten 

Duizenden Boeren kwamen bijeen 
op 13 december 1880 in de Paarde-
kraalvlakte bij Krügersdorp. Men be
sloot de voorlopige regeringsmacht 
toe te vertrouwen aan een triumvi
raat : Martinus Pretorius, Pieter 
Joubert en Paul Kruger. 

Drie dagen later, op Dingaansdag, 
zwoeren duizenden Boeren te strijden 
tot de onafhankelijkheid hersteld 
was. Elke weerbare man lei, tot teken 
van zijn belofte, een steen neer op de 
heuvel en de steenhoop groeide tot 
een monument voor de vrijheidswil 
der Boeren. 

Dan kwam de zege der Boeren op 
de Amajoebaberg. Op 28 januari had
den een duizendtal Boeren een strijd
macht van 4.500 Engelsen terugge
slagen bij Laingsnek. De Engelsen 
gaven het niet op, maar beklommen 
in de nacht van 26 februari de Ama
joebaberg. Van daar uit konden zij 
de Boeren onmiddellijk bedreigen. Bij 
dageraad zagen de Boeren hun hope
loze toestand Zij zouden ofwel een 
moeizame vlucht moeten beginnen 
ofwel een even moeizame stormloop 
doen. Zij besloten te vechten en be
klommen langs drie zijden de steile 
bergflanken, joegen de Engelsen op 
de vlucht en brachten hen zware ver
liezen toe. 

De zege op de Amajoebaberg be
sliste over de eerste Vrijheidsoorlog. 
In Engeland maakte deze overwin
ning een geweldige indruk. De open
bare opinie was verdeeld : de enen 
wilden te allen prijze de strijd voort
zetten en een machtig leger oprich
ten, de anderen verkozen vrede door 
overeenkomst. De eerste-mimster 
Gladstone koos de vredespartij : op 
3 augustus 1881 werd de Vrede van 
Pretoria gesloten. 

De Z A.R. erkende Engelands ge
zag, voor zover het internationale be
trekkingen betrof, en men aanvaard
de dat een Engelse minister-resident 
in Pretoria zou verblijven. Engeland 
van zijn kant zou de inlijving van 1877 

Paul Kruger, president van de Zuid-Afrikaanse republiek 
(Transvaal) vanaf 1883 tot aan de tweede Vrijheidsoorlog. 

als nietig beschouwen en de volledige 
binnenlandse onafhankehjkheid der 
Z.A.R. erkennen. 

In 1883 — na het einde van het 
driemanschap — werd Paul Kruger 
prezident. In 1884 deed hij dan zijn 
grote reis in Europa, nadat hij in En
geland de Conventie van Londen had 
gesloten waarbij de bepalingen van 
de Vrede van Pretoria nog werden ge
milderd Bij zijn Europa-reis werd 
Kruger overal geestdriftig begroet : 
in Rotterdam, Amsterdam, Antwer
pen, Brussel, Parijs, Madrid, Lissa
bon, Berlijn — waar hij Bismarck 
ontmoette. Zijn reis had niet alleen 
een politiek doel : hij wou ook tech
nici voor het regeringsappara^t, fi
nanciële hulp voor zijn door oorlog 
verarmd land, handelsverdragen en 
een overeenkomst met Portugal voor 
de bouw van een spoorlijn Pretoria-
Lourenco-Marquez. 

Na 1884 scheen alles rustig en het 
leek of de Z.A.R. zou zich kunnen 
herstellen van de vele oorlogswonden. 
Vooral het onderwijs genoot bizonde-
re belangstelling Op amper tien jaar 
tijd vermeerderde de schoolbevolking 
met 14.000 kinderen. Men mag niet 
vergeten dat de afstanden er zeer 
groot en het land slechts weinig be
volkt was en dat bv. in België de 
leerplicht toen nog niet ingevoerd 

was. Op de wereldtentoonstelling van 
1900 in Parijs won de jonge Boeren-
republiek zowel de prijs voor het la
ger als voor het middelbaar onder
wijs. 

Zoals de ontdekking van de dia-
mantvelden rond Kimberley Enge
lands hebzucht had gewekt en de oor
zaak van de eerste Vrijheidsoorlog 
werd, zo was de ontdekking van goud 
de onrechtstreekse oorzaak van da 
tweede Vrijheidsoorlog. 

Reeds in 1850 had een voormalig 
goudzoeker. Piet Marais, goudhou-
dend gesteente gevonden. De rege
ring hield de zaak geheim en liet Ma
rais onder ede beloven niets te vertel
len. Men vreesde terecht Engelands 
hebzucht. 

Het was in het jaar 1886 dat het 
nieuws van ontdekking der rijkste 
goudaders ter wereld bekend werd in 
het buitenland. Een Engelse boeren
knecht van Potchefstroom die werk
te op de hoeve van een Boerenwedu-
we stootte zich, terwijl hij over het 
veld wandelde, aan een steen. HIJ 
raapte hem op en zag dat hij goud 
bevatte. Het nieuws verspreidde zich 
als een lopend vuurtje. De Boeren-
weduwe verkocht haar boerderij voor 
£ 6000, wat een fantastisch bedrag 
was voor die tijd 

(Wordt voortgezet) 

Voortrekkerswagen v«n Louis 1>MuwAt. Het «BderaMl^tii meer dan honderd jaar 
oud en wordt bswaard i« d* universiteit ran Pretoria. 

^ 
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stielman - zigeuner die 
verdwijnt: 

Hij heet Lowe, Lowe Dubois en hij is afkom

stig van H a m m e aan de D u r m e , tegen Den-

dermonde . 't W a s ook in die streek dat wij 

hem ontdekten, een van de weinige scharen-

slijpers die er nog overgebleven zijn. Wi j 

moesten door de hof gaan om de achterkeet 

van zijn schriel huizeke te bereiken. Er k w a m 

ons een reuk van opgewarmde koffie en 

paardenmes t tegengewaaid op het ogenblik 

'dat wij bijna verslonden werden door een 

barbaars aan het blaffen geraakte bandhond . 

B innen hoorden wij gebrom en gesakker : 

Lowe Dubois , van beroep scharenslijper, bak t 

een ei, een « paardenoog », maar het is open

gesprongen en bovendien heeft hij geweldig 

veel last van het spit. Vandaa r ook die ge

sprekken met Onze-Lieve-Heer . 

:•• ,̂ :̂;:.:*''' liiilji iilililijiSilli 

SCHARENSLIJPEEl 
Lowe Dubois, een oud-wor-

dende man met een grijze 
verschoten haarbos, met klis
sen die van zijn kop naar be
neden hangen als het loof 
van een verregende bos peeën. 
Een man met een stem die 
moe praat alsof de woorden 
er niet uit willen, een man 
die met bitterheid spreekt als 
hij het over de tegenwoordi
ge tijd heeft. 

ketels van allerlei slag heeft 
Lowe opgelapt in die lange 
Jaren waarin hij door het 
ganse land trok, een nooit 
eindigende tocht van tiendui
zenden kilometers. Ten lange 
laatste kreeg hij het van de 
spiritusdampen (want het ke-
tellappen geschiedt met be
hulp VBX\ een spiritusvuurtje) 
op de adem en hij moest de 
kwijnende stiel opgeven. Het 

stuk van Noord-Duitsland af. 
's Nachts sliepen ze in schu
ren bij de boeren en overdag 
trokken zij van de ene plaats 
naar de andere, terwijl de een 
de « molen » en de steen be
diende, ging de andere aan
bellen om scharen en messen 
op te halen. 

Toen Lowe de stiel volledig 
doorhad en al de knepen van 
het vak kende, stak hij een 

Ketels lappen 

Lowe leerde zijn stiel van 
zijn vader die ketellapper 
was Jarenlang trok hij van 
dorp tot dorp om kapotte 
pannen, ketels en potten bij
een te halen en deze dan te ' 
herstellen met solduursel. 
Zijn gerief voerde hij mee op 
een kruiwagen. Later wist hij 
zich een woonv/agen en een 
paard aan te schaffen. Veer
tien kinderen heeft hij groot
gebracht in de moeilijkste 
omstandigheden. Duizenden 

gebeurde nochtans met de 
dood in het hart want jaren-
lajig had Lowe zijn beroep 
met goesting uitgeoefend. 

e E>e Scheiresliep » 

Lowe werd scharenslijper. 
Weer trok hij van dorp tot 
dorp in gezelschap van een 
oudere vakman om het slij
pen aan te leren. De vakman 
was een Hollander uit Breda, 
die er met een kruiwagen op 
uit trok. Zodoende reisde Lo
we gans Nederland en een 

eigen kar in mekaar en kwam 
terug naar de streek van Den-
dermonde. Vandaaruit begon 
weer een grote zwerftocht on
der meer naar Zuid-Vlaande
ren in Frankrijk. Vaak ging 
het hem met voor de wind : 
het scharenslijpen is geen 
gouden zaak. 

Het scharenslijpen beperkt 
zich nochtans niet — zoals de 
naam het zegt — tot het slij
pen van scharen. Talloze snij-
werktuigen kunnen door een 
handige stielman gewet wor
den ; messen van allerlei 

grootte, zeisen, zagen, beitels, 
kapmessen en hakbijleo. Lowe 
was in staat gewone messen 
zo «op te zetten » dat men 
er zich gemakkelijk mee kon 
scheren. Zijn beste klanten 
waren (en zijn) dan ook de 
dorpskappers, de boeren, de 
boswachters, de tuiniers en de 
bouwvaklieden. Tot de zon
derlingste dingen die men 
hem ooit te slijpen aanbood 
behoren een stel vogelpikpij-
len, een voorvaderse sabel, 'n 
vishaak van groot kaliber, een 
slagpin van een geweer en 'n 
oude hellebaard. Lowe heeft 
het er steeds goed afgebracht 
en slechts zeer zelden een 
aanbieding moeten weigeren. 

S i e l heeft afgedaan. 

Lowe is nu de zeventig 
voorbij. Hij heeft zijn vrouw 
verloren en zijn kinderen zijn 
getrouwd. Geen enkele die de 
stiel voortzet. «Er is niets 
meer aan verdiend ». De men
sen hebben vandaag haast 
geen geslepen messen of scha
ren meer nodig zo lijkt het 
wel. De boeren — altijd de 
beste klanten — hebben he
den moderne maaimachines 
waar vroeger alles met zeis en 
pik diende te gebeuren. Bi,i de 
beenhouwers en de bakkers 
wordt alles met machines ge
sneden, wie bezigt er nog 
een broodmes ? En bij het 
elen gebruiken de mensen 

.messen met zaagtanden . 
Toch trekt Lowe nog alle 

dagen — voor zover dit moge
lijk is — langs de wegen. Hij 
heeft zich sinds lang 'n paard 
aangeschaft en legt daarmee 

dagelijks nog vijftig kilome
ter af. Langs de lange, eenza
me kasseiwegen — want de 
scharenslieper zoekt zoveel 
mogelijk de drukke verkeers-
aders te vermijden — gaat 
het naar de verafgelegen 
boerderijen waar de man nog 
steeds welkom is en als een 
regelmatige gast begroet 
wordt. 

Lowe trekt nog naar Zee
land, naar Zeeuws-Vlaande-
ren en naar de kanten van 
Bergen-op-Zoom in Noord-
Brabant. 

En hij rammelt er op ^os 
met een ouwe zeis, dat de 
gensters uit zijn slijpsteen 
springen. Zijn eentonig lied 
galmt door de s t raat : «Schei-
rensliepeee.. Scheirenslie-
peeej ! ». 

Maar de mensen blijven 
weg, Lowe verdient de boter 
werkelijk niet op zijn brood. 
De enige belangstelling komt 
nog van de schooljongens die 
als dol achter de kar aanren
nen en al eens met stenen 
naar het paard werpen. 

Lowe is versleten, er zijn 
dagen dat hij niet buitenge-
raakt van de jicht en vooral 
van de « korte asem », van de 
astma die hem soms dwingt 
een volle week binnenhuis te 
blijven, net als toen wij hem 
bezochten. Zijn kar staat dan 
eenzaam in een veldwegel 
naast het huis. « Zie » zegde 
Lowe terwijl wij afscheid na
men en hij naar de slijpsteen 
en het polierwiel wees « hier 
zou ik' nu nog zoveel goei 
werk mee kunnen verrichten, 
maar de mensen gunnen het 
me niet». S.D.L. 
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ANTWERPEN 

HAVEN-TROEF IN VLAAMSE HANDEN 

Wij hebben destijds in een repor tagereeks 
een uitgebreid beeld gebracht over de haven 
van A n t w e r p e n . Intussen is er meer dan een 
jaar voorbi jgegaan en is er in die reusachtige 
wereld van schepen, k ranen en dokken weer 
hee lwat veranderd . Niet alleen de bedrijvig
heid is er op vooru i tgegaan . De grootste zee-
sluis ter wereld, die te Berendrech t -Zand-
vliet in a a n b o u w is, krijgt sti laan vorm, 
n i euwe dokken werden ui tgegraven en reeds 
in gebruik genomen , de graafwerken aan het 
he t kanaaldok vorderen s n e l . . . 

Naar goede gewoonte heb
ben de Antwerpse havendiri-
genten hun jaarlijkse balans 
voorgelegd aan de joernalis-
ten. En laat het nu — on
danks de zwaarwichtige cij
fers in de dokumentatie — 
niet al goud zijn wat blinkt, 
wij willen in deze bijdrage 
toch even een beknopt beeld 
geven van wat de Antwerpse 
haven op dit ogenblik is. 

Dagelijks 5 0 zeeschepen 

Waar er in 1962 juist ge
teld 17.966 zeeschepen met 
een gezamelijke tonnemaat 
van 50.009.105 BNT de haven 
van Antwerpen binnenliepen, 
betekent dit een gemiddelde 
van 50 zeeschepen per dag. 
Dit is een verdubbeling tegen
over 1937, het vooroorlogse 
rekordjaar en een vermeer
dering met 121 % tegenover 
1950, het eerste normale ha
ven jaar na de oorlog. In de 
landenrarigschikking komt 
West-Duitsland als eerste 
over de lijn met 16,6 t.h., 
daarop volgen Groot-Brit-
tanië met 15,9 t h . , Nederland 
met 13,2 t.h., Noorwegen met 
11,9 t.h., Zweden met 8,5 t.h. 
•en Frankrijk met 6,2 t.h. 
België zelf bengelt helemaal 
aan het staartje met 5 t.h. 
Wat deze ellendige plaats be
tekent voor een haven heb
ben wij vroeger reeds breed
voerig uiteengezet, maar het 
is allerminst een pluim voor 
de scheepvaart - en haven-
politiek van het centrale ge
zag in Brussel. 

Li jnhaven 
Antwerpen kan bogen op 

talrijke regelmatige lijn
diensten : er zijn niet minder 
dan 300 lijnen die samen 
13.000 afvaarten per jaar ver-
eekeren naar alle mogelijke 
punten van de aardbol. Deze 

regelmatige diensten maken 
ongeveer 80% van het totale 
scheepvaartverkeer der Ant
werpse haven uit, wat begrij
pelijkerwijze een grote troef 
betekent. Dagelijks zijn er 
afvaarten naar Ierland, 
Groot-Brittanië, de Skandi-
navische landen enz. ledere 
week gaan er ongeveer 35 

stijgende lijn van hun aan
voer is gelijklopend met de 
stijgende vraag naar petro-
leumprodukten, gepaard aan 
de mogelijkheden van de 
nieuwe raffinaderijen in de 
Antwerpse haven en de groei 
van de nevenbedrijven. In 
1962 werden alles bijeen 
10.186.793 ton minerale oliën 
gelost wat een vermeerdering 
uitmaakte tegenover 1961 van 
één miljoen ton. 

Stijging er tsen en g ranen 
Ook het ertsverkeer kende 

een stijging die gelijklopend 
is met de vraag op Euro-
markt. De uitrusting van de 
haven dienaangaande werd 
aangepast. De laadbruggen 
werden van zes op negen ge
bracht en meerplaatsen ge
bouwd voor schepen tot 
65.000 ton, hoewel bij dit 
laatste op te merken valt dat 
schepen van dergelijke afme
tingen tot nog toe niet door 
de Schelde kunnen. Totaal 
werd in 1962 een ertsverkeer 

afkomstig uit de Euromarkt, 
die te Antwerpen afgevoerd 
worden en van onze haven de 
voornaamste van de Gemeen
schap hebben gemaakt op dat 
gebied. 

Jaarlijks worden er inder
daad bijna 6 miljoen ijzer en 
staalprodukten verscheept, 
wat meer dan de helft uit
maakt van het totaal der an
dere Noordzeehavens. Vooral 
Frankrijk en West-Duitsland 
nemen met 40% een voorna
me plaats in, in dit verkeer. 
Andere mijn- en fabrieks-
voortbrengselen zoals mest
stoffen, kolen en scheikundi
ge produkten vormen het 
overige gedeelte van de af
voer. 

Een derde — niet onbe
langrijk deel — wordt ge
vormd door het doorvoer-
verkeer dat in 1962 circa 10 
miljoen ton bedroeg. 

Havenu i t rus t ing 
Wat de uitrusting van de 

haven betreft, wij vermeldden 

haven betrokken zijn : de 
14.000 dokwerkers die dag-in-
dag-uit de werkelijke groei 
van de haven mede bewer-* 
ken. 

Er wordt — wanneer men 
over de Antwerpse haven 
spreekt — veelvuldig verge
leken bij die van Rotterdam. 
Ons inziens gaat die vergelij
king niet meer op. Antwerpen 
zal — globaal genomen — 
Rotterdam in de toekomst 
nimmer kunnen overvleuge
len : te Rotterdam kunnen 
weldra schepen tot 100.000 
ton binnenlopen: de Neder
landers werken verder aan 'n 
Sloe-haven, even achter 
Vlissingen in de Schelde, 
waar ook tankers tot 100.000 
ton zullen kunnen me
ren. En nader bekeken 
ligt de taak van de Antwerp
se haven wel enigzins anders 
dan die van Rotterdam. 

In werkelijkheid EOU er 
moeten gehamerd worden op 
samenwerking tussen de twee. 

schepen naar Noord- en Cen
traal Amerika, ongeveer 20 
naar Zuid-Amerika en een 
viertal naar Australië. 

Veel minerale olie 
Niet enkel het aantal sche

pen kende een stijging, met 
hen groeide ook het goede
renverkeer tot 41.511.170 ton 
in 1962, wat een verhoging 
van 50% betekent tegenover 
1937 en van 93% tegenover 
1950. Bij de aanvoer valt op 
te merken dat drie vierde van 
het totaal wordt ingenomen 
door minerale oliën, ertsen 
en graan. Vooral de eerstge
noemde vormen een over
wicht met ongeveer 39% De 

van 5.463.120 ton bereikt. De 
granen brachten het tot 
2.611.487 ton en kenden een 
lichte stijging. 

Afvoer staal-

en i jzerprodukten 
Waar de aanvoer in 1962 

totaal 25.909.654 ton bedroeg 
(in 1961 23,2 miljoen) liep de 
afvoer op tot 15.601.516 ton. 
Bij deze laatste vormen de 
stukgoederen de twee derden 
met ongeveer tien miljoen 
ton, waar de aanvoer voor 80 
% uit stortgoederen en voor 
slechts 20% uit stukgoede
ren bestaat. 

Opmerkelijk is dat het 
vooral metaalprodukten zijn, 

reeds de zeesluis te Beren-
drecht-Zandvliet die 4 sche
pen van 30.000 ton of 2 sche
pen van 45.000 ton tegelijker
tijd zal kunnen versassen. 
Het havengebied zelf strekt 
zich thans over meer dan 
10.000 ha uit en heeft meer 
dan 60 km kaaimuren. Er 
zijn nagenoeg 900 heftuigen 
waarvan de grootsten een 
hijskracht hebben tot 150 ton. 
Door het tienjarenplan (1956-
1965), dat volop in uitvoering 
is, zal de wateroppervlakte 
van de dokken op 896 ha ge
bracht worden en de lengte 
der kaalmuren op 80 km. Bij 
dit alles mogen wij ook de 
mens niet vergeten en zeker 
zij niet, die het nauwst bij de 

Het « Kreekkrakplan > zoa 
hierbij als bazis kunnen die
nen. 
Deze samenwerking tussen de 
twee Dietse broers (de ene 
kan dit beter en de andere 
dat) zou onvermijdelijk tot 
gevolg hebben dat beiden een 
nog reusachtiger vooruitgang 
zouden maken en — in één 
groot geheel gezien — zouden 
kunnen groeien tot de mach
tigste ekonomische pool van 
West-Europa, waarbij al de 
anderen de broek zouden af
gedaan worden. Wij geloven 
dat hier een praktische heel-
Nederlandse oplossing voor ' t 
grijpen ligt. 

S.D.L. 
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OORLOG DER 

B L O E M K O L E N 

De Engelsen hebben hun rozen-
eorlog, waarmee ze de feodale oor
log tussen twee Engelse clans in 
de late middeleeuwen aanduiden. 

De Vlamingen hebben als wapen 
tegen de bommen van de CAN de 
•fweerbom van de solide Mechel-
se bloemkool, tenminste volgens 
de ijverige speurders van de BOB. 
die als operettegezelschap in het 
leater Ancienne Belgique een van 
hun beste vaudevillenununertjes 
•inds lang hebben opgevoerd. 

Ernstiger is het Waalse offen 
eief voor federalisme dat met het 
«penen van de referendumpetitie 
een nieuwe fase ingaat. 

Droevig is dat de Vlamingen te
gen dit offensief alleen kunnen 
^tellen het professorale gedisku-
teer van ontslagnemende VVB-ex-
prominente Derine over het « eti
ket » federalisme. 

DB GASSET 
Een van de beste poUtieke mop

pen van de laatste tijd is zeker 
« het bloemkolenkomplot » op ba
sis waarvan het Beste gerecht ter 
wereld VU-propagandist Van de 

Voorde 10 dagen in de gevange
nis hield. Hier volgt de kleurrijke 
(of gebloemde) beschrijving in de 
Gazet van Antwerpen. 

« Van de Voorde werd bij zijn 
verhoor dadelijk m beschuldiging 
gesteld van een misdadig plan : 
de man wou het fort van Walem 
opblazen! De « verdachte » lach
te eens met deze aantijging. Doch 
hem werd de vraag gesteld hoe 
het kwam dat men in zijn jaszak 
een plan gevonden had waarop 
het fort van Walem was aange
duid en waarop de inskriptie «36 
bloemkolen » was gevonden. 

De mannen van het gerecht 
lachten Van de Voorde vierkant 
uit. Zij beweerden wel op de hoog
te te zijn van de terminologie ge
bruikt door de VU. Want het jar
gon « bloemkolen » betekende 
niets meer of minder dan bom
men! 

Het lijkt zowat het gegeven van 
een melodrama. 

Het plan in kwestie was een 
stukje papier waarop Schaliënhoef 
was aangeduid, de Antwerpse 
steenweg en het fort van Walem. 
Getekend door de moeder van 
Van de Voorde. » 

Het vervolg raadt ge, ook de 
hoeve was aangeduid waar haa r 
zoon Iwtein de 36 « bommen » 
moest gaan halen. Als het zo 
voortgaat volstaan binnenkort de 
klassieke BOB-huiszoekingen niet 
meer, maar zal men alle Vlaams
nationalisten aan maagspoelingen 
moeten onderwerpen om te zien 
of ze geen bloemkolen hebben ge
geten. 

AANDACHT! 
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TOT 3 5 % VERMINDERING 
Jonge trouwers profiteert er van ! 

Volksmacht 
Klaagt aan hoe de oude wet nog 

steeds geldt in België. Ongenadig 
zijn voor de Vlamingen, voorzich
tig voor Belgische bommenterr»-
risten. 

« Toen na de tweede wereldoor
log de IJzertoren werd opgebla
zen gebeurde zulks met behulp van 
een zo grote massa springstof dat 
deze slechts afkomstig kon zijn 
ui t een opslagplaats van het leger. 
Nochtans geen enkele opslagplaats 
van het leger meldde ooit de ver
dwijning van een grote hoeveel
heid springstof. Spijts alles lever
de het gerechtelijk onderzoek niets 
op en werden de schuldigen, die 
iedereen met de vinger wees, nooit 
vervolgd. Waarom niet? Omdat 
het opblazen van de IJzertoren 
natuurli jk een heldhaftige Belgi
sche patriottische daad was. 

Bij de ontploffing te Gent zijn 
nu opnieuw twee grote offici&le 
patr iot ten betrokken. Er zal voor 
de onderzoeksrechter heel wat 
volharding en moed nodig zijn om 
tegen deze heren vervolgingen in 
te spannen. Hij heeft het niet 
aangedurfd ze in hechtenis te ne
men. Dat is maar een veeg teken.» 

Of m.a.w. 'wie bommen verbergt 
lijk commodore Timmermans 
loopt vrij rond omdat de goedhar-
tige bonpa meende dat het toma
ten waren. 

Wie bloemkolen vervoert wordt 
aangehouden omdat de onder-
zoeksheren menen dat het bom
men waren. Belgische logica. 

De Linie 
Meent dat het hoogtijd wordt 

dat Vlaanderen duidelijk aanwijze 
in de betoging te Antwerpen dat 
alleen een echt federalisme, waar
van men rustig de naam kan noe
men, ons Vlaams recht op zelfbe
schikking minimaal kan geven 

« Wie oprecht de interne auto
nomie voor Vlaanderen en Wallo
nië nastreeft, moet onverschillig 
s taan tegenover het woord dat 
door hem of anderen wordt ge
bruikt. En het woord federalisme 
heeft a l thans het grote voordeel 
da t het aan het verlangen naar 
autonomie geen twijfel laa t be
staan, hetgeen niet van sommige 
andere begrippen kan worden ge
zegd. 

Als degenen die te keer gaan 
tegen het « etiket » eens duide
lijk wilden zeggen wat zij juist 
bedoelen met politieke structuur
hervormingen, zou men uitsluitsel 
krijgen over de vraag of zij alleen 
maar he t etiket, of misschien ook 
het verlangen naar autonomie be
strijden. » 

DE G A 2 : H T 
Oeeft in de vrije Tribune Prof 

Derine's aanleg voor byzantinisme 
de vrije loop. Hij reageert op 
Mark Grammens Linieartikel. 

« Dhr. Grammens schrijft dat 
Ve behoefte hebben aan een eti
ket dat een richting aanwijst. De 
richting is duidelijk. Als ik de bo
venstaande gedachten moet sa
menvatten op een wetenschappe
lijke en genuanceerde wijze, zou 
ik zeggen : wi] streven naar een 
vorm van autonomie of naa r rui
mere autonomie voor Vlaanderen 
en Wallonië dan nu het geval is. 
Dat kan natuurlijk niet dienen als 
slogan. Hoe zou men het dan po
pulair, d.i. onvermildelijk minder 
genuanceerd, uitdrukken? Laat 
ons liever tot de Vlaamse mensen 
zeggen « meester (baas) in eigen 
huis ». Dat zal wellicht meer in
slaan dan het geleerde en om
streden woord federalisme, waar
van de gewone man aan zijn dok
ter of zijn belezen buurman moet 
gaan vragen wat het betekent. » 

r..(( Baas In eigen huls » meent 
Frof Derine da t de unitaristen dan 
znllen meemarsjeren? Federalisme 
geeft als begrip tenminste Vlaams 
zelfbestuur + behoud van de Bel
gische staat . Terwijl de Prof van 
« separatisme » kan verdacht wor
den, meent hi j : een beetje baas, 
halfbaas, of helemaal baas. 

lljke TOöfvwaarden voor de Vlamin
gen. 

Als nu de Vlaamse parlem.enits-
leden het niet meer gepast oorde
len mee op te stappen door <te 
straten van Antwra'pen, sioals zij 
dit te Brussel hebben gedaan, dan 
zal het 2»nder hen ook wea gaan,' 
Juist zoals de IJzerbedevaart het 

• - spiegel 
VERBRAND DE KOOLZAADVELDEN 

(RADIO LONDEN 1943) 

VERBRAND DE BLOEMKOLEN 

' (GAZET VAN ANTWERPEN 1963) : 

¥^%ilikudmd 
Lic. De Bondt van de VVB on

derstreept de echte doeleinden van 
de verwarringzaaiers. 

« Indien thans de Vlaamse ka
tholieke dagbladpers, onder he t 
mom van oproepen tot Vlaamse 
eendracht, het wezenlijke van he t 
voorgesteld programma wil doen 
verzwijgen, dan is het bewijs ge
leverd dat het bij hen niet om die 
zogenaamde eendracht te doen is. 
Zij moeten de imperatieven van 
de C.V.P., die in afspraak met de 
socialisten en liberalen tot het li-
kwideren van alle opstandige vleu
gels hebben besloten, trouw en ge
willig uitvoeren. » 

S T R E V E N 
Het hoogstaande maandblad 

voor geestesleven en kultuur van 
de Vlaamse Jezuïeten verdiept zich 
ingevolge de jongste gebeurtenis
sen in het probleem van de ver
houdingen drukkingsgroepen - par
tijen. 

« Men was getuige van een al
gemene ontlading van het èlecht 
humeur der beroepspolitici die 
zich blijkbaar vooral in Vlaande
ren gehinderd voelen door actie
groepen waarop ze geen vat heb
ben en die zich niet langs i>axtij-
politieke ijanen bewegen. 

De basis neemt deel aan het 
politieke leven zoals ze het zelf 
verlangt. 

Er zijn ongetwijfeld pressure-
groepen aan het werk die de de-
mokratle vervalsen, maa r die uit
en zioh niet In Vlaamse massa/-
ve^ader ingen of marsen of mo
ties. Zij werken achter de scher
men, zonder ooit genoemd te wor
den, met actlemiddelen waar de 
pers zelden naar vewijst. Zi] zijn 
veel gevaarlijker dan de vrij on
schuldige Vlaamse actiegemeen
schappen Maar over deze pressu-
regroepen wordt vrijwel nooit ge
sproken, onverschillig of ze van 
geestelijke, wijsgerige, financiële 
of van nog andere aard zijn. » 

DE VLAAMSE 

OUDSTRIJDER 
Hoe ver die kwaadwillige ver

warring wel gaan kan werd aan
getoond toen vele .katolieke bla
den een artikel van L. Van Micr-
lo « V.O.S. marsjeert » zo uit het 
verband rukten, dat sommige le
zers van die kranten zich afvroe
gen « Doet VOS, ook al niet mee?» 

Ironiserend had van Mierlo ge
zegd dat de heren die zo pas heb
ben gekapituleerd in Hertoginne-
dal maar moeten bewijzen dat het 
zonder federalisme ook gaat. . als 
zij baas worden in hun par t i j . 

« Voor ons Is het federalisme 
trouwens geen doel, doch enkel 
een middel om ons Belgiekske, dat 
we in 1914-18 hadden gered, nog
maals een kans op voorttiestaan 
te geven, doch ditmaal in behoor-

nog wel doet, nu zij, strijdensmoe-
de, in h u n zetel blijven liggen. 

De v o s s e n , de oude zo wel als 
de jongeren, zullen echter op post 
zijn. Zij zullen te Antwerpen mar
cheren zoaJs zij dit te Brussel heb
ben gedaan. 

LA RELEVE 
Terwijl de CVP-kapituleerders 

hun slecht geweten van Hertogin-
nedal nu verder af reageren tegen de 
federalistische Vlamingen «die wel 
het alternatief dierven kiezen» zo
als de Linie zegde, door deze kon-
sekwenten verder uit te schelden 
voor de verdelers van de Vlaamse 
eendracht », is in Wallonië het 
federalistisch offensief verder ge
zet door het referendumpetition-
nement. Dit ondanks het verzet 
van de BSF-bonzen. 

Het weekblad van de Waalse 
CVP-ers (unitarist) onderlijnt de 
dra,^gn;i jöte^ y3« ^ . referendupi-
verzoek. 

« In de Waalse middens* l<sS-St' 
men zich optimist. « Het federa
lisme als gevolg van dit petition-
nement is voor morgen » zeggen 
de organisators. En zij rekenen 
ook fel op de Vlaamse kr ingen ' 
vah dé Volksunie die van htiö 
kan t in Vlaanderen een petitie 
zouden organiseren met hetzelfde 
doel. 

Inderdaad de MEW is bezig 
zich te herpakken en zij maak t 
nieuwe vooruitgang in Wallonië, 
zoals trouwens de kristelijke orga/-
nisatie Renovation Wallonne, die 
zich installeert op de meeste 
plaatsen waar de MPW de min
derheid is. Men spreekt steeds 
meer van een fusie van de twee 
bewegingen en van de geboorte 
van een echt Waals travaillLsme.» 

Ondertussen is de Vlaamse BSP 
akkoord om de Vlaamse meerder
heid voorgoed af te grendelen in 
een unitaire s taa t en zeggen er 
CVP-ers in stilte « dat ze ook 
voor federalisme zijn maar he t 
niet durven zeggen in hun par
tij ». Arm Vlaanderen. 

Walter Luyten. 

DE TIJD GAAT SNEL I 
• 

Aanstaande maandag 
14 oktober te leper, 

nogmaals verdeling van 
3 0 0 0 0 . 0 0 0 

door de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Koop vlug biljetten ! 
•¥̂  

Per Biljet 100 P 
Per Tiende 11 F 

B E C O P V B A 
Antwerpen - tel. 03/320477 

Benzine - gasolie - stookolie vanaf 1.000 1. minimum 

Beco vermindering - kwaliteit gewaarborgd -

plaatsing opslagplaatsen voor alle brandstoffen. 

Direktie : 

Bert van Maldergem, Kortrijk. - Tel. : 

056/10937 - 02/79.03.58 - 016/46.445 
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Reeds meermalen werd onderstreept dat de 
Duitse literatuur, wier grote namen voor de 
oorlog meer tot de lyriek dan tot het proza 
behoorden, na de oorlog eerder een omge
keerde evolutie heeft meegemaakt. Voor 
'deze accentverschuiving kunnen twee oor-
laken een, althans gedeeltelijke, verklaring 
geven. In de eerste plaats komt het proza 
veel gemakkelijker in aanmerking voor ver
taling dan poëzie : een romanschrijver zal 
idus spoediger een grotere bekendheid in het 
buitenland krijgen dan een dichter, en zeker 
bij het grote publiek. 

Een nieuw geluid: 

JOHANNES BOBROWSKI 

En zo kan hef gebeuren 
dat — zoals wij nog onlangs 
vermeldden — Iemand als 
Gottfried Benn tot voor kort 
bij het Franse intellektuele 
publiek weinig of helemaal 
niet bekend was. 

Een tweede faktor — min
der van taalkundige dan van 
psychologische aard — is het 
naoorlogse klimaat. Al gelo
ven wij niet in de scheiding 
die « jongeren > tegen « ou
deren > plaatst (waarbij de 
enen heb nieuwe, experimen
tele, en de anderen het ou
de, traditionele zouden ver
tegenwoordigen) toch dur
ven wij van een generatie
probleem spreken, dat niet 
zozeer met leeftijd dan met 
;tljd en historisch milieu te 
maken heeft. 

In Duitsland werd bij de-
naoorlogse vemieuwingsfpo-
gingen aangeknoopt bi] de 
eigen expressionistische 
« traditie » : het intellectua
listisch experiment van 
Beim werd, minder ratio
neel toegespitst maar even
zeer reflektief, in een jonge 
generatie dichters (waarin 
ons Heinz Piontek de mar
kantste persoonlijkheid 
lijkt) voortgezet. 

Maar tevens werd bij de 
traditionele vormgeving aan
geknoopt. Typisch daarbij, 
is dat de hier meest beken
de namen zoals Hagelstange 
en Kaschnitz, hiertoe beho
ren. Daarenboven maakte 
Wilhelm Lehmann's natuur
lyriek school : in deze na
tuurlyriek zocht men naar 
een rustpunt midden deze 
SparmingsvoUe wereld. 

Wanneer men na lektuur 
van Bobrowski's « Schatten-
land Ströme > diens poëtisch 
oeuvre wil onderbrengen in 
een der voornoemde katego-
riën, ondervindt men wel 
enige moeilijkheid. Bobrows
ki's verzen zijn modem. Het 
is daarenboven geen gemak
kelijke poëzie : achter een 
soms schijnbaar impressio
nisme ligt de gedachte aan 
en de gevoelsindruk van een 
in het poëtische getranspo
neerde realiteit. 

En toch heeft dit moder
ne weinig uitstaans met het 
experiment der avantgardis-
tische dichtkunst. Het is, zo
als reeds gezegd, in het ge
voel getransponeerde werke
lijkheid. Het valt daarbij di-
rekt op, hoe spaarzaam de 
dichter juist van beeld en 
metafoor gebruik maakt, hoe 
voorzichtig hij met adjektie-
ven omspringt. Elk vers is 
een totaalbeeld, een herin
nerde lyrische werkelijkheid: 
aan huis en dorp, stad en 
stroom, landschap en mens 
en dier... 

Er is tevens een opnieuw 
waarderen van het dagelijk
se « afgesleten » woord, dat 
ook bij Rilke vaak treft. Al
leen een dichter met een 
sterke poëtische trefzeker
heid kan zich dit veroorlo
ven. Wie dergelijke sterke 
poëtische geladenheid kan 
schenken aan de dagelijkse 
woorden, bezit de gave van 
een groot dichterschap. Al
leen een groot dichter kan 
aan de eenvoudige woorden 
telkens opnieuw een nieuwe 
glans en een nieuwe gevoels
inhoud verlenen. Bobrowski 
doet dit o.m door ze telkens 
een andere funktie te geven, het spoor duidelijk. 

door variatie In de omrin
gende zinsdelen en woorden. 
Zo treden ze, telkenmale 
nieuw voor ons, verrassend 
jong en oeroud tegelijk. 

Zoals we reeds zegden zijn 
Bobrowski's verzen niet ge
makkelijk. Toch bezitten zij 
niet de gedachtelij ke geslo
tenheid, de gevoelskoelheid 
van veel abstrakte poëzie. 
Bij een eerste lezing vindt 
de lezer wellicht niet onmid
dellijk de weg van zin tot 
zin. 

Maar onmiddellijk onder
gaat hij de gevoelsindruk, 
ondergaat de dichterlijke 
werkelijkheid als iets echts 
en levends, iets dat nabij is 
en vertrouwd. Zowel voor 
dichter als voor lezer is poë
zie meer « Erlebnis > dan 
« Erkenntnis >. Maar bij een 
verdere, meer gekoncen-
treerde lezmg, komt ook de
ze « Erkenntnis » en wordt 

J O H A N N E S B O B R O W S K I : 
« S C H A T T E N L A N D S T R O M E » - Gedichte 

95 pag. geb. DM 6,80 Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart. 

Er is een verscheidenheid 
In themata. Hoewel het 
grootste aantal verzen ge
wijd is aan land en volk uit 
het Oosten, zijn er ook ver
zen over of rond persoon
lijkheden : Hamann Babel, 
Mickiewicz, Gertrud Kolmar, 
Else Lasker-Schulecx, Bren-
tano, Hölderlin. 

Zijn eerste gedichten, ver
schenen in 1941. ontstonden 
reeds uit indrukken opge
daan in het oostelijke land
schap : hl] was toen soldaat 
in Rusland. Hij had voor
dien reeds de veldtocht In 

Polen en Frankrijk meege
maakt. Na de oorlog was hij 
tot einde 1949 krijgsgevan
gen. 

Bobrowski stamt uit Oost-
Pruisen : hij werd geboren 
In 1917 in Tllsit en is met Jo
sef Conrad verwant. Hi | 
deed zijn middelbare studies 
in Königsberg en studeerde 
daarna kunstgeschiedenis. 
Hij woont nu in Oost-Eer-^ 
lijn (Priedrichshagen). 
...« Schattenland Ströme > 
verscheel, evenals zijn vo
rige bundel < Sarmatisehe 
Zeit >, bij de Deutsche Ver-i 
lags-Anstalt, Stuttgart. 

««ip»»!»". 

steentjes voor 
ONS TAALGEBOUW 

ERRATUM 
Bij onze «t Steentjes » van vorige week was het 

zetduiveltje verantwoordelijk voor een afschuwelijk 
belgicisme. Onze lezers zullen wel begrepen hebben dat 
WEGENISBELASTING in werkelijkheid WEGENBELAS
TING moet zijn. 

DE BELGISCHE TAAL V 

MINORIZATIE 
Een piepjonge nieuweling die het dappere heir van belgi-

cismen is komen verrijken, verwelkomen we in de persoon 
van de tweeling minorizeren en minorizatie. Vruchteloos heb 
ik alle te mijner beschikking staande woordenboeken, Franse 
inkluis, doorbladerd : ze blijven onvindbaar. Wel bestaat er 
in het Frans een MINOTtlTË hetgeen al naar het geval minder
heid o] minderjarigheid beduidt, (cjr. majorité : meerder-
(jarig)heid, en een afleiding MINORITAIRE, maar van 
minorisation en minoriser is er geen sprake. 

Eerst iets over minorité en minoritaire. Terwijl eerstge
noemd woord wel eens tot MINORITEIT vernederlandsd wordt, 
hoewel we aan zulk een woord geen behoefte hebben, is dU 
geenszins het geval met minoritair Wij nemen hiervoor otize 
toevlucht tot de samenstelling : gouvernement, cabinet mino
ritaire, minderheidsregering, m-inderheidscabinet. 

Hoe zijn de Walen nu aan MINORISER geraakt ? Daar êe 
achtervoegsels -iser, -isation betrekking hebben op een teweeg
brengen, een veroorzaken van de hoedanigheid door het stam-
woord uitgedrukt, heeft men ze gehecht aan de stam van het 
woord minorité, nl. « minor » d.i. « minder », zodat minoriser 
« minder maken », « tot mindere maken » is gaan betekenen. 
Zoals in het grondwoord dient « minor » hier in. zijn figuur
lijke betekenis te worden opgevat, nl. « minderwaardig », en 
moeten we dus minoriser verklaren als « tot een sociale, 
rechtskundige minderheid maken, als een minderheid bejege
nen » Toegepast op een volksgroep krijgen we de betekenis 
van « bejegenen zoals m.en een volksgroep behandelt die een 
numerieke m,inderheid vormt binnen een eenheidsstaat ». La 
MINORISATION is dan het rezultaat van een dergelijke behan
deling - Het komt ons allerminst toe hier te oordelen of beide 
woorden aanvaardbaar üjn in het Frans Dit zullen de roman-
tsten wel uitmaken. Wat we echter wel kunnen vaststellen is 
dit : zowel minorizeren als minorizatie zijn overbodige neo
logismen in onze taal omdat wij over de termen ACHTER-
STELLEh en ACHTERSTELLING beschikken : vb. « De Walen 
vrezen in de Belgische eenheidsstaat te zullen worden achter
gesteld, ze vrezen voor achterstelling tegenover d.e Vlamingen», 

'« De jarenlange achterstelling van de Vlamingen begint deh 
te wreken ». Let wel : ACHTERSTELLETS en niet achteruit' 
stellen, of achteruitstelling, want deze laatste vormen djn 
dialekt. 

MINIMALIZEREN 
« De Vlaamse grieven worden heden gemïnimalizeerd tot 

bijkomstigheden » kon men onlangs in dit blad lezen. MinimO' 
User bestaat niet in het Frans, wel MINIMISER met de 
betekenis van « tot zijn minimum verminderen ». In dezelfde 
betekenis vinden we in het Engels « to MINIMIZE » en 
« minimization ». Naast to minimize bestaat echter ook « TO 
MINIMALIZE » : iets te gering voorstellen, verkleinen, onder
schatten. 

Uit de verklaringen blijkt reeds dat we over taalmiddelen 
beschikken om die termen weer te geven. Gebeurt de tgn. 
« minimalizatie » bewust, d.w.z stelt men iets met opzet 
kleiner ot geringer voor dan het in werkelijkheid is, dan kan 
men zeggen VERKLEINEN TOT, (iemands eisen tot onbenul
ligheden verkleinen) of gewoon VOORSTELLEN ALS (tets als 
een bijkomstigheid voorstellen, afschilderen, van de hand 
wijzen). « Minimalizeert » men onbewust, dan spreken we 
van ONDERSCHATTEN, GERINGSCHATTEN : ik vrees dal tt 
de zaken onderschat. • Vroeger wezen we er reeds op dat de 
uitdrukkingen tot zijn minimum herleiden en tot een mini
mum terugbrengen beide gallicismen zijn : men kan alleen 
een breuk herleiden of een geleend boek terugbrengen. 

UNITAIR 
Sinds enkele iaren goochelen onze joernalisten en redenaars 

met het stelletje, unitarisme, unitarist, unitaristisch. 
Oorspronkelijk is het UNITARISME een teologisehe term 

waarmee de religieuze strekking werd aangeduid die in de 
Godheid in plaats van drie, slechts één persoon, erkende 
tegenst, trinitarisme), en betekende UNITARIËR : eenheids-
belijder. Later werd het als politieke term toegepast op het 
staatkundig streven naar eenheid Het UNITARISME is dus 
het streven naar eenheid binnen een staatsverband, of naar 
het behoud van die eenheid. Wie een dergelijke overtuiging 
aanhangt is een UNITARIST. 

Totdaar is het gebruik van die woorden in België normaal. 
'Als bijvoeglijk naamwoord bij unitarisme echter geldt 
UNITARISTISCH en rUet unitair. Dit laatste woord bestaat niet 
in onze taal. Leggen we de nadruk op het streven, de bewe
ging, de ideologie dan gebruiken we UNITARISTISCH . de 
unitaristische beweging, een unitaristische strekking, een 
unitaristisehe betoging. Leggen we de klemtoon op hei doel 
van het streven dan vormen we samenstellingen met EEN
HEID : eenheidsstaat (niet unitaire staat), eenheidssymbool, 
eenheids gezind Verder hebben we eenheidsstreven, eenheids-
zucht(ig), eenheidsdol(heid), eenheidspartij, eenheidsstelsel, 
eenheidswaanzin, eenheidswoede, eenheidsgedachte, eenheids-
schuw(heid), tM._ 

E4. Bouwman. 
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' 0 « EEN TEGEN ALLEN »• liep 
bij zijn tweede aflevering reeds 
heel wat vlotter dan de eerste 
maal. Dat was niet alleen zo voor 
ie TV-diensten, maar eveneens bij 
de tegenstanders van uitdager Van 
iRemoortere. Dat moest deze vorige 
zaterdag (bijna) tot zijn schade 
andervinden ... 

Ook na nummer twee van dit 
$pel-programma blijven we bij 
mize mening dat de Vlaamse TV 
ditmaal een goede formule op de 
kop heeft getikt. Indien de Ajui
nenstad het pleit volgende zater
dag verliest, zou het "zelfs heel 
jonnend kunnen worden 1 

Tony Corsari kwijt zich deze 

maal verteerbaar van zijn taak. 
Dat ligt misschien aan het feit 
dat hi] er deze maal niet zo direkt 
en zo dikwijls bij belrokken is. 
Maar hoe dan ook, hij verstoort 
onze avond nu niet zoals in de 
ti]d van « Spaar je mee ?. », on
zaliger gedachtenis. Zelfs de jury 
maakt het niet meer te bont. Mijn 
liefje ... I 

Tony Cotsaii vtoeg ons tijdens 
de uitzending wal we de zingende 
broer en zus zouden aanraden te 
doen ; verder te zingen of verder 
te studeren. Indien men het ons 
vraagt, dan moeten die twee maar 
heel haid gaan studeren, zo hard 
zelfs dat er voor zingen helemaal 
geen tijd meer overblijft Zowel 
de « familiezaak » als de zaak van 
üe kleinkunst zal er mee gediend 
zijn I 

0 Houdt de lezer van mantel- *n 
dcgen-fdmcn ? Wij houden er van 
en we zaten zondagavond dan ook 
voor ons scherm « Het zwaard 
van d'Artagnan » is indeidaad de 
kost die we ons voor een zondag
avond wensen En laat het dan al 
waar zijn dat we leven in een 
hiper-reaXislische tijd, wij houden 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
IX.00 • uitzending van een H Mis 
— 14 36 • De kat op de koord — 
15.10 : Wielrennen Rechtstreekse 
leportage van de « Grote Pn1s van 
liUgano X (tiidnjden beroepsren
ners) — 16 30 : Document 64 — 
17.10 : Klein, klem, kleutertje — 
18.30 : Op reis met pannen en 
keinnen film voor de leugd — 
19 55 : Sportuitslagen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 • Julie en Carol 
In Carnegie Hall • Show — 2110 : 
Festival : een selektle van bekroon
de korte films — 21 50 : Sportweek
end — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• MAANDAG 
reoo : Tienerklanken — 19 25 • 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
telt — 19 50 De Weerman — 
19 55 : Sport In 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
Honden, wilt ?e eeuwig leven ?, een 
ovokatie van Frank Wisbar over de 
BtEild om Stalingrad met Peter 
Carsten Horst Frank en Joachim 
Hansen < Duitse versie met tweeta
lige ondertitels! — 21 50 • Pano-
amna — 22 20 : Tweede nieuwsuit-
aendmg. 

• DINSDAG 

voor de vrouw — 19 50 : De Weer-
maji — 10 55 • Sport In 't kort — 
20 00 ; TV-nieuws —20 20 Beelden 
uit een tentoonstelling — 20 50 : 
Het kanaal, spel door Tone Brulm, 
naar een roman van Libera Carlier 
— 22.00 : De wereld van Osslp Zad-
kme — 22 35 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• DONDERDAG 
19 00 • Gastproeramma — 19 30 : 
Ripcord Beloning voor de vinder 
(38e afl ] — 19 55 : Sport in ' t kort 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 20 : 
It's a square world (Wat een gekke 
wereld) : gefilmd variétéprogram-
ma — 20 50 • Een woning op de 
bodem van de zee • exploratiefllm 
— 21 50 : Tweede nieuwsuitzending 
— 22 00 • Pagma één : een kontro-
verse rond een aktueel probleem. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie : 

Natuurkunde - Aardrijkskunde 
~ 19 00 : Teletaalles : Frans — 
19 25 • Tienerklanken 18 50 : De 
iVeerman — 19 55 : Sport in 't kort 
— 20 00 • TV-nieuwS — 20 20 : 
Wien uud wir im Walzertakt : een 
seromanceerde dokumentaire over 
Wenen van Klaus — 2150 • Pre
miere - 22 30 : Tweede nieuwsuit
zending 

Kt)5 tot 15 15 • Schooltelevisie — 
WOO • Religieus programma — 
19 30 Te voet door Vlaanderen — 
19 55 Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Bonanza, TV-
Western — 21 10 • China, een 
vwrcl(lT>iac4it — 22 10 : Vergeet niet 
te lezen — 22 40 : Tweede nleuws-
«itteiendtng 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 • Televisum — 
19 00 Teletaalles : Nederlands — 
1» 25 . Penelope : de ultzendmg 

• ZATERDAG 
10 00 • Franse taalles — 10 25 : 
Ken kamera bij de insekten — 
'0 45 • Picasso en zi1n tlid — 16 00 
Hockev Rechtstreekse reportage 
V d wedstrijd België - Pakistan te 
Brussel — 17 15 Jeugdprogramma 
- 18 00 tot 18 35 • Schooltelevisie 
Natuurkunde — 19 00 : Religieus 
programma — 19 30 • Autorama — 
19 55 • Sport In 't kort — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 20 : Eén tegen 
allen — 2135 • Echo — 22 05 
Diok Powell stelt voor : Open lacht 
f 29e afl ) — 22 55 : Tweede nieuws
uitzending. 

V L A M I N G E N , D E N K A A N 

ZEGT « STOP 

ZAVENTEM 

LEOPOLDSBURG 

MOL 

OOSTENDE 

LEUVEN 

AAN ALLE VERFRANSING 

PLASTIEK DEKZEILEN 
voor oogst- nooi- viasmijien enz in dikke piastleli 0.20 mm, met 
grote verkoperde ogen versterkt geplaatst, om de meter van de ganse 
omtrek van nel zeil Breedten tol 20 m met lengte naai keuze 
UITERST LAGE PRIJZEN ' i l B v In breedte 6 meter 

6 X 5 = 30 ai2 «95 F 6 X a = 54 002 . 864 F 
6 x 6 = 3fi m2 ... l9.-ï F 6 x 10 = 60 m2 .. 960 F 
6 X 7 = 42 m2 «93 F 6 X 11 = 66 m2 1 056 F 
6 X 8 = tf m2 . :«}' F 6 X 12 -= 72 m2 l 152 F 

A d>>zp Tiaten alsook m t)reedte 4 en 8 m zUn uit een stuk zondei 
naad De r^rfpdter 10-12-14 16-18-20 enz "Jln leverbaar maar dan 
aaneengeiast 
8110 Verdpi aiie dikten en breedten zonder ogen zwart oi doorscnil-
nono vooi silo enz Plastiek voor TUINBOUW — Zwarte plastiek 
voor ^rondbedPkklng 
T rwFI .ONr . Goedkope piasiiekkappen van grote lengie eet ver
vanging van «Jas over groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 
d*in el as 

='riiBiliBt met monsters gratis op aanvraag 

L *ug Laml(>restraat — BRUSSEL 19 
Tel <02) 43 6U83 •« avonds 

De judste gespecialiseerde piastlekhandei voor Land- en Tuinbouw 
van het land — Knip deze advertentie u i t 

ACRIPLASTIG 

nog altijd een plaatsje vrij voor 
de romantiek, de historische en 
de andere. En al heeft het er 
tegenwoordig niet meer de naam 
van, wie is niet een beetje ver
liefd op die mantel- en degen-
verhalen ? 

< 
0 Het was maandagavond niet 
zo een prettig « 'T IS MAAR EEN 
WOORD n-programma als we het 
doorgaans gewoon zijn. Dat lag 
aan de manier waarop het bezoe
kend paneel zijn taak opvatte : 
koud, stijf en gespeend van de 
nodige hoeveelheid geest en hu
mor. Aan de kant van het vast 
paneel verliep alles terug eens 
opperbest. Daar weet men blijk
baar wel overweg met de taal en 
met de fijne humor. Maar aan de 
oierkant ... 

^ Voor vele kijkers is hel maan
dagavond de tweede kennismaknig 

geworden met Mark Liebrechl's 
« PARK/AG pPERA ». Voor ons 
was het een première. 

Niemand heeft ons voor of na 
de uitzending verteld hoe de 
Italianen op deze teltvisie-opera 
gereageerd hebben. Voor ons ech
ter is het een waar meesteiwerk 
en moeten zowel Mark Liebiccht 
(tekst en muzielt) als de cinea'st 
delen in de bloemen. 

Vooial over de muziek zijn ive 
geestdiifiig. Mooi en evenwichtig 
opgebouwd, een verantwoorde ver
werking van gekende tema's uit 
de opera-wereld, grote eenheid 
tussen beeld en muziek, en noem 
maar op. Op deze prestatie van 
Mark Liebrecht moet Vlaanderen 
fier gaan. Zoiets wordt inderdaad 
niet elk jaar aan ons kunstpatri
monium toegevoegd. 

We herhalen het : het was een 
meesterwerk. Zelfs de niet bijster 
schitterende prestaties van Gella 

AUaert, Anton Peeters en Dora 
lan der Groen konden de indiuh 
achteraf minder goed maken. Dat 
z< gt genoeg I 

^ We koesteren maar weinig 
illuzies in verband met de nieinve 
TV-familie ter vervanging van het 
vjoeqere Schippers gezin We hopen 
dat we in het ongelijk zullen ge
steld worden, maar de kans daar
op IS niet zeer groot. 

Waaraan het ligt, is niet zo 
eenvoudig aan te daiden. Hopelijk 
was het halve mislukken van het 
debuut te wijten aan het feit dat 
alle begin moeilijk is. Naar onze 
mening liggen de fouten minder 
bij tekstschrijver Aster Berkhof 
dan bij de akteurs, die zich in 
hun nieuw milieu all^s behalve 
thuisvoelen Nu, misschien verarh-
dert dat nog wel 

We hopen het, tegen onze per^ 
soonlijke overtuiging in I 

Jvb. 
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JACHTVLOOT INGEZET 
MENAPISCHE INVASIE 

Uit Oostende bereikt ons he t verrassende be
richt dat ere-konunodore Timmermans, grewezen 
bevelhebber van de Belgische vloot, besloten heeft 
veortaan de ganse Oostendse j»chtvloot In de strijd 

Ondervraagd door de pers over 
deze zwaarwegende beslissing, ver
klaarde de ere-kommodore Tim
mermans het volgende : « Vruch
teloos zal de ware vaderlander op 
de dierbare grond van ons Noor
delijk landsgedeelte nog naar een 
plaats zoeken, die niet is onthei
ligd door de barbaarse voetstap 
van hen, die zich voorgenomen 
hebben ons roemrijk vaderlands 
dundoek m twee stukken te scheur 
ren. Gij weet dat wij dit oneer
baar voornemen steeds tegemoet 
zijn getreden met een krachtdadig 
« Neen - Non ». Thans echter is 
het reeds zo ver dat het Belgistdï 
klassegerecht graten vindt in de 
Oostendse ha rmg en dat deze 
laatste niet meer braadt Laag
hartige onderzoeka-echters. in wier 
borst alles klopt beha ve een va 
derlands har t en aan wier boezem > 
de adder van het landverraad » 
wordt gekoesterd, hebben het ons 
kwalijk g e n o m e dat vrij die lich- ' 
telljk bedorven produkten van on
ze nationale neerhof- en tuinkul 
buur -opstapelden In de geheime 
bergplaatsen van ons maritiem 
hoofdkwartier. Ons blijft thans 
geen andere keuze meer dan het 
ruime sop te kiezen en van daar
uit de ontheihgde grond van het 
vaderland te bestoken. 

Ik ben er van overtuigd dat, 
wanneer de waaiiacihtige vader
landers mijn oproep volgen, alles 
terug m CANnen en m kruiken 
zal komen, ü moogt niet verge
ten dat ons bloedsbroeders in het 
zuiden, waarmee wij verbonden 
zijn door de onverbreekbare ban
den van de Latijnse beschavmg, 
de zee die wij zullen bevaren «La 
Manche» noemen 

Het is deze mouw die wij de 

tegen de menapische horden te we 'pen. Tot op h e 
den stelde deze vloot slechts de kleerkasten van 
haar hoofdkwartier ter beschikking om er toma
ten, rot te eieren en potten verf achter glot en 
trreodel te bewaren 

barbaarse flaminganten eens zïul-
len passen. Ik doe dan ook een 
warme oproep tot alle bezitters 
van draken, jollen, tjalken, kajaks 
en roeiboten om — samen met mij 
— vanop de- zuivere wateren de 
strijd voort te zetten voor de zui
vering van ons vadei-land. Ik kan 
van nu af aan reeds alle succes 
aan onze operaties waarborgen : 

TABAK-TABAC 
De bewoners van Wezembeek-Oppem 
zouden gaarne hun pijpje gaan stoppen 
met echt-vlaamse tabak, 
maar voor het gemak 
moeten z'eerst er de franse uit kloppen... 

Stefaan. 

BRIEVENBUS 

J. Stassart te Gent — De 
foi-mule voor nitroglycerine 
staat in elk fatsoenlijk hand
boek voor scheikunde. Opgepast 
bij de behandeülng : het meng^ 
sel ontploft bij de minste 
schok. Magnesium kan natmur-

lijk ook gebruikt worden; de 
ervarmgen daarmee zijn echter 
minder goed. 

Barbary te Oostende — Gij 
zijt niet de enige gewezen flik 
die zijn pensioentje aanvult met 
bewakingsdiensten. Wie zou het 
u kwali.ik kunnen nemen 

A Delcopette te Mol — Uw 
voorstel is belangwekkend. Tau-
pe-en-Campine is mderdaad ge-

mijn leven lang heb ik gesleten 
aan booind van de sciiepen onzer 
roemrijke nationale vloot. Ook de
ze zeebodems waren, alhoewel be
scheiden in h u n afmetingen, he t 
onderpand van ontelbare over
winningen ». 

Totdaar de ere-kommodore, die 
vervolgens de pers vergastte op 
een oorlam. 

roepen om een gs'ote besoha-
vingsrol te spe'en in dat ach
terlijke ontwikkelmgsgebied. 
Wend u in volle vertrouwen tot 
V. Leemans. Wanneer hij in 
Straatsburg geraakt, is de zaak 
dadelijk opgelost. 

Min. Güson te Brussel — Het 
Is normaal dat de Corniche n a 
een tijdje g:aat lekken. Laat u 
daardoor niet afschrikken. Snel 
Wailonie gerust Terliulpen. 

J. VeiToken te Edelare — 
Toch geen inzinking. J an? Het 
is vier dagen geleden d a t we 
nog iets van u lazen. 

J . De Saeger te Mechelen — 
Inderdaad, W. Luyten is een 
vervelende rekel. Zijn vragen 
zijn doorgaans totaal misplaatst 
en hi j is er de oorzaak van dat 
jonge en onbekookte elementen 
het rechte pad verlaten Laat 
in het vervolg hem er uit zet
ten. 
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ZITDAGEN SOCIAAL DIENSTB 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
De aankondlgring van de zit-
dair«n zal voortaan regelma
tig In « De Volksunie » ge
schieden. 
Alle aanvullingen en wijzigin
gen aan de lijst der zitdagen 
moeten steeds doorgegeven 
worden aan de alg. verantw. 
voor dienstbetoon : dhr Gies 
Eecklioudt, Bulkendreef 36, 
Oudenaarde. Tel. 055-131.49. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
1ste maandag en 3de vrijdag, van
af 20 uur. « Peter Benoit » Prank-
rijklel 8. Volksvert. R. Mattheys-
eens. 

BOOM 
2de maandag der maand, 20 uur -
21 uur bij Meulemans, Pr. De 
Schut terbaan 17. Volksvert. B. 
Mattheyssens. 

GEEL 
Elke vrijdag 18 uur - 20 uur. Wa-
terstr. 31. Tel. 585.35. Dr Jur . J o 
Belmans 
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laais-
veld 15, tel. 581.42. Dhr. J . Van 
den Plas. 

LIER 
Sde maandag der maand, 21 uu r -
22 uur. Café « De Hoorn », K. Al-
bertstr . 8. Volksvert. R. Mattheys
sens. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhc^ I 

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

D O R T M U N D E R 
^Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
t^euven 

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

MECHELEN 
3de maandag der maand. 19 uur 
30 - 20 uur 30 Oafé « Opsinjoor-
ke », Markt. Volksvert. R. Mat
theyssens. 

TURNHOUT 
4de maandag der miaand, 19 uur -
20 uur. Café « Oambrinus », Grote 
Markt. Tel. 421.55. Volksvert. R. 
Mettheyssens. 
Elke vrijdag 18 uur • 20 uur. 
Graatakker 142, tel. 421.05. Dhr J). 
Van Bruggen. 

BRABANT 

BAAL 
2de dinsdag der maand, 2i uur -
21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Far 
Ungpotstr. 2. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims. 

BOORTMEERBEEK 
2de dinsdag der maand, 19 uur 30-
20 uur. Bij Ruttens Frans, Brede-
pleinstr. 115. Dhr A. S ^ e r s en M. 
Pelgrims. 

BRUSSEL-STAD 
Elke woensdag 9 uur - 21 uur An
dere dagen op afspraak. Hoofd-
sekr., M. Lemonnierlaan 82, tel. 
11.82.16. Dhr Sekretaris. 

BRUSSEL-LAKEN 
1ste en 3de maandag der maand, 
19 uur - 21 uur R. Neyberghlaan 
188, tel. 26.64.51. Dhr R. Thiebaut. 
1ste woensdag der maand. Steyl-
str . 115. tel. 25.50.94. Dhr J. De 
Berlanger. 

BRUSSEL-EVERE 
Elke laatste vrijdag der maand, 
vanaf 19 uur 30. « Welkom », H. 
Consclencelaan 162. Tel. 33.13.30. 
Dhr E. Torfs. 

BRUSSEL-VORST 
Iste maandag der maand, 19 uur -
21 uur. Vlaams Huis « De Osse-
wa », Bondgenotenstr. 307. tel. 
74.69.05. Dhr M. Vanthournhout 
en H. Thuriaux. 

GOOIK 
1ste maandag der maand, 19 uur-
19 uur 30. Café J a n Bellemans, 
Strij land. Not. Talloen (tel. 
56.52.42). 
1ste maandag der maand 19 uur 
30 - 20 uur. Café Jozef Montbalieu. 
Not. Talloen. 

HAACHT 
2de maandag der maand, 21 uur -
21 uur 30. « De Wielewaal », Wes-
pelaarstwg. 37. Dhr A. Segers en 
M. Pelgrims. 

KEERBERGEN 
2de dinsdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « Sportwereld », Putse-
baan 51. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims. 

LEUVEN 
2de maandag der maand, 19 uur 
30 - 20 uur. « Cristal », Parijsstr. 
12. Volksvert. D. Deconinck 
Elke dinsdag 20 uur - 22 uur. 
« Cristal ». Dlir P. Rens. 
Elke 2»ndag 11 uur 30 - 12 uur 30. 
« Cristal ». Dhr P. Rens. 

MACHELEN 
Dagelijks op afspraak. Van Ob-
bergenstr. 16. tel. 51.32.20, dr V. 
^nciaux. 

'EPINGEN 
1ste vrijdag der maand, 19 uur -
21 uur. Edw. Deweerdt, Plaats. 
Not. Talloen. 

SCHEPDAAL 
3de maandag der maand, 19 uur-
20 uur. Café « In 't Stropke », Sta
tion. Arch. L. Decoster. 

^ I I M I ^ 

#Iiet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
'te Brussel 

] D WENST PELS, 
• EEN BONTJASJE, 
• 

• of een pracht 
: van een bontmantel? 
: Wendt ü 
: vol vertrouwen 
• tot het huls 
: W.CLAYKENS-NEVEN 
: Oudergemselaan 328 
: Etterbeek - Brussel 
: Tel : 48.37.01 
: Alle inlichtingen op verzoek 

ST. KWINTENS-LENNIK 
Iste maandag der maand, 20 uiur -
20 uiu: 30. Oafé Van Eeckhoudt. 
Not. Talloen dhr J. Bogemans. 

'ST. M A R T E N S - B O D E G E M 
Iste donderdag der maand vanaf 
20 uur. Lokaal Volksunie, Station-
str. 38. Volksvert. D. Deconinck. 

TERVUREN 
2de maandag der maand, 19 uur -
19 uur 30. « De Toekomst », Hoom-
zeelstr. 6. Volksvert. D. Deco
ninck 

WESPELAAR 
2de maandag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « De Roos », Grote 
Baan. Dhr A. Segers en M. Pel
grims. 

LIMBURG 

HAMONT 
Dagelijks, voormiddag. Pastoor 
Lemmensstr. 9, tel. 453.01. Dr h. 
Sempels. 

HASSELT 
4de vrijdag der maand, 15 uur -
15 uur 45. Hotel Warson, Stations
plein. TeO. 011-236.64. Senator Die-
pendaele. 

MAASEIK 
Elke donderdag, 19 uur 30 - 21 
uur. Vleumerstr. 28. Tel. 612.26. 
Dhr A. Everts. 

NEERPELT 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45. Hotel Neuf, Stations
plein, tel. 011-426.77. Senator Die-
pendaele. 

NIBL-BIJ-AS 
Elke dag op afspraak. Statlonstr., 
tel. 570.63. Provincleraadsl. J . De-
graeve. 

NIEUWERKERKEN 
Op tel. .of schrift, afspraak. Prov. 

sekr. v.XJ., Diestweg 462, trt. 
738.17. I r Olem Colemont. 

OVERPHLT 
Op afspraak. Dorpstraat 142. Dhr 
René Evers. 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand, 16 
uur - 18 uur. « Hof De Voer », 's 
Gravenvoeren. Ir Olem Colemont, 
«Jrs. Joris Degraeve. 
WATERSCHEI 
Elke avond, behalve vrijdag, 19 
Viw - 21 uur. Em. Vandorenlaan 
47, tel. 531.58. Dhr M. Adons, 
prov. sekr. Dienstbetoon. 

ZONHOVEN 
Dagelijks. Weierstr. 2, tel. 132.31. 
Dhr Alf. Jeiu-issen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 uur -
20 uur 30. Herberg < De Vriend
schap », Kerkstr. 9, tel. 053-261.50. 
Senator Dlenpendaele. 

BEVBREN-WAAS 
Iste zaterdag der maand, 9 uur . 
11 uur. Oafé e Royal », Markt 6, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Re-
moorter 

DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 31 uur -
21 uur 30. Casino, Dorp. Tel. 054-
3378. Senator Doependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur -
19 uur 30. Herberg c De Klok », 
tel. 053-666.53. Senator Diepen-
daele. 

EREMBODEGEM-TERJ. 
Iste vrijdag der maand, 18 uur 30-
19 uur. « De Blauwvoet », Gee-
raardsbergsestwg. Senator Diepen. 
daele. 

MILLEN IN HET N I E U W S 

Die Scbut te r^Ude « Tiji Uilenspiegel » uit Mlllen, 

Op 10 november 1963 vindt te Zichen-Zussen-Boider in 
zaal Leopold, Steenueg te Ziehen-Zussen-Bolder, de Iste schlf-
tingswedsfcrijd plaats, voor de verkiezing van « Nele, of de Prin
ses van Vlaanderen » en haa r eredames. Aan deze wedstrijd 
mc^en deelnemen alle ongehuwde meisjes die op 10 november 
1963 ten volle 16 jaar en niet ouder dan 25 jaar en nederlands-
talig zijn. Ieder meisje dat zich kandidaat stelt zal gratis een 
geschenk van schoonheidsprodukten ontvangen. 

Aan de finale wedstrijd zijn 
interessante en waardevolle prij
zen verbonden; o m . : 
— d'xiomreis en verblijf van 10 

dagen aan de Balearen, 
— twee reizen en verblijf van 10 

dagen aan de Azurenkust. 
(Deze reizen woi'den georgani

seerd door de V.T.B, en V.A.B.) 
De finale zal plaats vinden t i j 

dens de luisterrijke Tijl Uilenspie-
gelfeesten op 18, 19 en 21 juli 
1964 te MiUen 

De voorstelling der kandidaten 
gebeurt door de welgekende con
ferencier en medewerker van de 
Vlaamse radio en televisie en van 
radio Luxembui^ : Jef Burm. 

De Jury zal bestaan uit men
sen van de pers-, toneel- en film
wereld. 

Na de schifting grote dans- en 
showavond door een der beste 

Oberbayem- en Tyrolerfonnaties 
van Eua-opa « Die Tyroler Landler-
kapelle » met volgende internatio
naal vermaarde vedetten : de Ty-
rolerzangeres Jo Verty, de zanger 
Bert Pranssen, de Weense zanger 
Jacky Manela en het optreden van 
de grootste Vlaamse cabaretist 
Jef Burm, het geheel onder lei
ding van Jos Van Beek, metf daar
bij als enige en sublieme attrak-
tie : het optreden van de we-eld-
beroemde Duitse zanger en film-
speler Jak Schmitz, Keulen. 

Inrichting : Schuttersgilde Tijl 
Uilenspiegel uit Millen, met daad
werkelijke medewerking van vol
gende Vlaamse kulturele vereni-
gingea : Davidsfonds, Vrienden-
band, A.N.V., V.T.B., V.A.B., 
A.N.Z. en Noordstar fonds, de cul-
tuirrele stichting van de verzeke
ringsmaatschappij c Noordsttw en 
Boerhoev* x 

ERWETEGEM 
Elke dag. T « i huize n a fed. a * 
spraak 09-10.05.25. Senator DiepMj. 
daele. 
GENT 
ledere dag, op telefonisdie af
spraak. Knjgslaan 18. Tel. 09-
22.39.42. Volksvert. L. Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur • 
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les-
sensestr. Tea. 054-420.73. Senator 
DiependaeJe. 

KALLO 
Iste vrijdag der maand, 20 uur -
22 uur. Pabriekstraat 45. Tel. 03-
75.70 88. Dhr De Vooght. 

KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - l i uur. Voor-
raadstr . 43, tel. 03-71.72.82. Dhr. P. 
D'HoUander. 

K W A R E M O I ^ 
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten 
huize, Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr 
Gies Cosyns. 

LEDE 
Iste vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. « Reinaert », tel. 053-
227.31. Senator Diependaele. 

NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur * 
20 uur 30. Oafé < Transvaal », 
Wielendaalstr., tel. 055-433.62. Se
nator Diependaele. 

NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur * 
18 uur 30. « De Ster ». Stations
plein, tel. 054-320.95. Senator Die
pendaele. 

OXTOENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur • 
19 uur. « I n de Jambon ». Markt. 
Tel. 055-319.50. Senator Diepen^ 
daele. 

STEKENE 
Elke donderdag, 19 uur - 21 uur. 
Statiesta-. 72, tel. 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 

ST. NIKLAAS 
Elke zsaterdag, 9 uur - 11 ma. 
Raapst raa t 93. Dhr EL Neels. 

W M I ,T,1Ü 
ade vrijdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. <t Oambriniis », Dorp. 
Tel. 053-666.62. Senator Diepen
daele. 

VELZEKE 
ledere dag, op telefonische af
spraak. Tel. 09-70.08.32. Volksvert 
R. Van Leemputten. 

ZOTTEGEM 
late maandag der maand, 16 uur» 
17 uur. « St. Jorlshof », Markt. 
Tel. 09-701052. Senator Diepen
daele. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Iste maandag der maand, 18 uur » 
20 uur. « Vlaams Huis », IJzer-
laan 83' Tel. 051-507.49. Volks
vert. L. Wouters. 

Iste zaterdag der maand, 15 uur -
16 uur. 8 Vlaams Huls ». Dhr E. 
Lootens. 
Elke zondag vjn., « Vlaams Huis». 
I r A. De Ganck. 

GISTEL 
Op afspraak. P. Bor t i^ laan 27, 
tel. 059-285.09.Dhr M. Zwaenepoel. 

KOEKELARE 
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 A, 
tel. 051-580.31. Burgem. E. Lootens. 

KORTRIJK 

Iste maandag der maand, 18 uur-
19 uur. « Vl^uns Huis », Groeninr 
gestr. tel. 056-225.22. Senator Die
pendaele. 

ledere zaterdagvoormiddag, op af
spraak. Steenstratelei 8, tel. 109.37. 
Dhr B. Van Maldergem. 

NIEUWPOORT 
Elke werkdag vanaf 18 uur Cana
dalaan 9, tel. 058-231.37. Dhr L. 
Mertens. 

WESTENDE 
Alle werkdagen vanaf 16 uur. Ko
ning Ridderdijk 19, tel. 059-202.68. 
Ir. O. Huyghebaert. 

WEVELGEM 
Iedere zaterdag en zondag op af
spraak. Lauwestraat 124, tel. 
420.70. Dhr Herwijn Vandenbul-
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A-DAG ANTWERPEN ZATERDAG 12 OKTOBER 1963. 

Op zaterdag 12 oktober 1963 
richt V.U. Antwerpen de dag 
der Antwerpse belangen in. 
Onder de slogans betreffende 
universiteit — vlieghaven — 
haven — oeververbinding wordt 
een autokaravaan en een mee
ting ingelegd. 

Het programma ziet er uit 
als volgt : 

Bijeenkomst te 14 uur op het 
Moorkensplein (gemeentehuis 

Borger'iiout). Veitrek van de 
autoka-avaan op het Moorkens
plein te 14 uur 30. 

Te 15 uur 30 op het Groen
plein te Antwerpen korte mee
ting voor dee'nemers aaji de 
autokaravaan en andere belang
stellenden. Spreker : Volksver
tegenwoordiger R. Mattheys-
sens. Niemand onthreke op 
deze uiterst belangrijke ge
beurtenis! 

ANTWERPEN 

JMECHELEN 
De kontaktkiub van de Volks

unie nodigt haa r leden en simpa-
tisanten uit op de voordracht die 
plaats vindt op woensdag 16 ok
tober te 20 uur 30, Gulden huis, 
Veemarkt, Mechelen. W. Jorissen 
zal spreken over : « Nationale po
litieke stromingen botsen in Bel
gië • analyse ». 
TURNHOUT 

Een tweedt K ankinstallatie werd 
aangekocht. Hiermee kunnen de 
kolportagetochten in de Noorder
kempen weldrp starten. 

ZOEKERTJi 
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 
autopolish. aan drogisten en ga
rages. Ruime verdiensten. Gelie
ve sektor aan te geven. 

Schrijven : Neoplastic, Eugeen 
Dierckxlaan 21. Schilde. 

84 

WIJ zoeken in gans het land, 
personen voor de verkoop aan alle 
autobezitters, van de bekende 
Neoplastic autopolish. Als hoofd-
of als bijverdienste. Geen enkel 
risico. Buüne verdiensten Schr. : 
Neoplastic, Bugeen Dierckxlaan 
31, SchUde. 

85 
Meisje gevraagd, 6 dagenweek, 

post slapen; aanbieden na 6 ma, 
Rlemstraat 40, ScMlde. 

Dringend dettige diensters voor 
Weens café te Rymenam gevraagd. 
Telefoon 816.36. 

~ 81 
Gevraagd voor het Gentse :dina-

misch element om immobUien 
zaak op te bouwen en uit te brei
den. Onnodig aanbieden mdien 
niet op noogte van de taak. Schrij
ven met curr. vitae kantoor blad. 
letters P.G. 

Jong technicus, A2 = 2 jaar Al 
elektronika, vrij militaire dienst, 
zoekt passende betrekking, liefst 
Brusselse of omgevmg 

Schrijven kantoor blad. 
90 

Vlaams vleeswarenfabrlek te 
Brussel vraagt dringend werkzame 
en eerlijke helpers, geen speciale 
kennis vereist. Aangename werk
kring, goed loon, schrijven kan
toor blad of tel. 22.59.07. 

91 

Dienstmeisje gevraagd : goed 
loon, betaald verlof, huishouden 
met kindjes, inslapen vrij, z.w Mr 
J. Verniers, Sint>Niklaas Waas, 
tel. 03-76 27.88. 

92 

Werkwouw gevraagd : 2 (1/2) 
d igen per week : zich wenden Mr 
J Verniers Sint-Niklaas Waas, tel. 
03-76.27.88. 

93 

Het volgende werkpi ogramma 
we''d voor drie maanden vastge
legd : 13 okt. Vosselaar, 20 okt. 
Beerse 27 okt, Meer en Minder
hout, 10 nov. Weelde en Poppel, 
17 nov. Ravels, 24 nov. Arendonk, 
1 dec. Retie 8 dec Dessfl. 15 dec. 
Gierle en Vlimme'-en. 22 dec 
Turnhout. 

Op deze wijze zullen we net vo.-
ledige arrondissement (meer dan 
50 gemeenten) tweemaal per jaar 
kunnen bewerken. 

Propagandisten, wi] vei wachten 
dat U talrijk op post zult zijn op 
hogei-vermelde data. Reeds ver
scheidenen zegden hun vaste me
dewerking toe. 

BKUSSt l . 
Met duizenden naar Antwerp.n. 

Antwerpen leverde bij de twee 
opmarsen naar Brussel honde"den 
bussen met deelnemers. Op 3 no
vember moeten er vanuit het Brus
selse ook talloze bussen met over
tuigde federalisten naar Antwer
pen bollen. 

De eerste bussen werden reeds 
aangevraagd door het Vlaams Ak-
tiekomitee Schaarbeek. Inlichtin
gen verkrijgt men over te'eloon 
15 51.75. 

BRABANT 

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

Prijs 60 P voor reis en toegangs-
kaar t inbegi-epen. Een nieuwe ge
legenheid om samen voor een 
heel schappelijke prijs een avond 
vermaak te hebben 
Volksvergadering. 

Woensdag 23 oktober te 20 uur, 
gi'ote volksvergadering in zaal 
Ois ta l . Sprekers : Dr. Leo Wou
ters en Walter Luyten. 

Iedereen on post! 

LIMBURG 

ST. TRUIDEN 
Boerenbetoging. 

Dat de boeren zinnens zijn hun 
rechten kordaat op te eisen, za
gen we verleden zondag te St. 
Truiden waar zij een gewestelijke 
betoging organiseerden, met als 
voornaamste riop^tAiiing een be

tere tarwe- en bietenprijs te be
komen. 

Tah-ijke traktoren uit gans de 
provincie Limburg kwamen even 
n a het middaguur de Trudostad 
binnengero d. Het aan ta l deelne
mers, dat in stoet dooi de voor
naamste straten der stad trok, 
mag geraamd woeden op een dui
zendtal. Talrijke plakaten en slo
gans sierden de traktoren 

Ook me"kten we afvaardigin
gen op van de boerensyndikaten 
uit de andere provincies. 

We menen dat de boeren er goed 
aan doen hun eisen eens kracht-
d a d g te onderstrepen m een be
toging, daar ze momenteel zeer 
-moeilijke tijden doormaken zon
der dat ze ook maar iets steun te 
verwachten hebben van de huidige 
regering Deze schandelijke toe
stand maakt hen het bestaan 
haast onmogelijk en vereist dat 
er dringend afdoende maatrege
len zouden getroffen worden, wil 
men de boerenstand niet helemaal 
zien teniet gaan. 

De optocht eindigde op de Gro
te Markt, waar h ' j toegesproken 
werd door boeren uit alle gouwen 
van het land Als voornaamste 
sprekers noteerden we dokter Rol-
lier, dhr. L. Jorissen dhr. Nelis-
sen. en de a'g. secretaris dhr Per-
soons. 

In de spreekbeurten werd dui
delijk uiteengezet op welke wijze 
de boerenstand achterop is ge
raakt ten overstaan van de ande
re volksklassen en hoezeer de be
dreiging voor de ondergang hem 
boven het hoofd hangt. Ook wer
den de doelstellingen van het 
« Algemeen Boerensyndikaat » 
(A.B.S.) uitvoe'ig uiteengezet Er 
werd in duidelijke taal gezegd wat 
de boeren willen en dit binnen 
zeer korte tijd. De per'ode van 
dreigen loopt ten einde. Het A.B S 
eist onmiddellijk de toepassing 
van de richtprijs van de tarwe, nl. 
481 P minimumpri.is en 850 F per 
ton suikerbiet 15,5 %. Bovendien 
werden nogmaals eisen geformu
leerd in ve 'band met de sociale 
achteruitste ' l ing ten opz'chte van 
de loontrekkendcn, o.a. aangepa;ste 
kindertoeslag en gewaarborgd ou-
derdoTispensioen zonder onderzoek 
naar bestaansmidde'en 

We hebben kunnen vaststellen 
dat het A.B.S, een kranige actie 
voert en de sj'mpathie van de 
boerenstand volledig aan 't winnen 
is. We feliciteren de inrichters en 
medewerkers voor hun taai en 
hard doorzettingsvermogen en 
wensen hen vurig een algeheel 
succes in hun actie ten bate van 
de ganse boerenstand. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Het werkprogramma van het 

Distrikt Gent voorziet voor 27.10. 
63 een grote kolportage in Melle. 
Alle sympatisanten en kolporteurs 
worden vriendelijk doch dringend 
verzocht deze datum vrij te hou
den. Wij gaan op een waardige en 
demokratisohe manier, en niet 
voorzien van Stassanbommen, de 
Va'ksunie-gedachte in deze ge-

HET NATIONAAL ORGANISATIEKOMITEE AAN HET 
WERK ! 

Tijdens zijn bijeenkomst van donderdag, 4 oktober heeft 
het Hootdbe.stuur he t nationaal organisatiekomitee als volgt 
samengesteld : Rudi Van der Paal (voorzitter). Toon van Over-
straeten (voorzitter van het propagandakomitee), Herman Bos-
mans, ix. Oskar Renard, dr. jur. Mik Babyion, Piet Vereecken 
ir Guido Deroo, Paul Martens, J a n Sleurs, Etienne Slosse en 
Edgard Bouwens. 

Het doel van dit nat ionaal organisatiekomitee is, binnen 
de kortst mogelijke tijd een volledig organisatieplan op punt 
te stellen en voor te leggen aan het Hoofdbestuur, hoogste ge
zag in de Volksunie. 

Op zaterdag, 6 oki.ober, vergadevue het komitee te Brussel 
onder voorzitter.'-chap van Rudi Van der Paal. Herman Bos-
mans werd als verslaggever aangesteld. 

Het komitee besprak een werkschema voor het organisatie
komitee, onderzocht het plan tot s t imule 'en van de abonne
mentenwerving, de organisatie en werking van een afdeling, de 
organisatie van de financiën van de parti j , het opstellen van 
een handboekje voor alle kaderleden, de reorganisatie van de 
propagandawerking, enz. 

Aan het Hoofdbestuur zullen verschillende belangrijke ini
tiatieven ter goedkeu'ing voorgelegd worden. 

Nog voor het einde van de maand vergadert het organisa-
tiekwnitee opnieuw en zal verder bespreken : de s ta tuten voor 
tuchtregeling de verdere omvorming van de propagandawer
king, de statuten voor het partijkongres, de taken van de pro
vinciale verantwoordelijken, de s ta tuten voor de poUverrichtin-
g a i , een ontwerp voor schoUngskurgussen, het kongres van de-
cember e.k. de Landdag en de vooi-mlddag zangfeest 1964. 

meente verspreiden. Iedereen dus 
op post op zondag 27.10.63 om 9 
uur aan de Roeland 

WETTEREN 
De V.U. Wetteren nodigt u uit 

op het groots bal da t ingericht 
wordt in samenwerking met de 
Vlaamse Vrtendenkring « De Reu
zen » op zaterdag 12 oktober 1963 
is de zaal Scala, Stationsplein te 
Wetteren. 

Orkest : « The Rythme CHub ». 
Zanger : Louis Neefs. 

Deuren te 20 uur. 1ste dans t e 
20 uur 30. 

Inkom 30 F. Leden Vlaamse 
Kring, Volksunie en studenten 
25 F 

Plaatsbespreking in het Vlaams 
Huis. Tel. 79.09.35. 

Kolportage. 
De geplande kolportage te Mas-

semen op 13 oktober wordt uitge
steld tot 20 oktober. Alle propa
gandisten worden verwacht om 9 
uur 30 aan het V'aams Huis, te 
Wetteren. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Samen naar het « Herfstbal » 
te Brugge. 

Op zaterdag 12 okt. a.s. te 21 uur 
vervoegen wij onze Brugse vrien
den in de Schenkzaal van stads
schouwburg te Brugge. 

Inschrijvingen en kaar ten : 
huize « Breughel ». Toegangskaar-
ten aan 40 F (niet-leden : 50 F ) . 

Voordracht door dhr Burger, 
ambassadeur van Z. Afrika. 

Aansluitend bij de artikelen
reeks in ons blad, mogen we aan
kondigen dat dhr Burger, ambas
sadeur van Zuid-Allrika, op za
terdag 19 okt. a s . te 20 uur 30 
een spreekbeurt komt h o u d e n ' l n 
de raadszaal van het stadhuis te 
Blankenberge. Iedereen is wel
kom. 

Gratis toegang. 
Deze voordrachtavond wordt In

gericht door de plaatselijke ver
takking van de vzw. « Willem de 
Deken ». 

BRUGGE 
Avondfeest. 

Te Brugge vindt op zaterdag 12 
oktober a.s. te 21 uur in de 
Schenkzaal van de Stadsschouw
burg een grandioos « herfstbal » 
plaats . 

Speelt ten dans : he t orkest 
Bert Wills. Zang : Eddy Reno. 

Toegangskaarten (ileden : 40 
F, nlet-leden : 50 P) zijn n u reeds 
te verki-ljgen bij de bestuursleden 
en in het lokaal « Vlissinghe », 
Blekersstr., Brugge. Stel a.u.b. de 
aankoop van Uw ingangskaarten 
niet uit want het aanta j toegela
ten deelnemers is beperkt! 
We doen tevens een oproep tot de 
plaatselijke handelaars om de 
tombola van dit « herfstbal » met 
enige prijzen te voorzien. 

De prijzen worden graag inge
wacht bij de bestuursleden; wenst 

U da t de prijzen worden afge
haald bel dan a-u.b. n r 370.90 of 
375.99. 

lEPER 
Op zaterdag 12 dezer is er al

gemene vergadering voor al de le
den uit het arrondissement. Deze 
vergadering vindt plaats in « Het 
Belfort », Grote Markt te Pope-
ringe. De vergadermg zal geleid 
worden door de provinciale sekre-
tar is en door de provinciale propa
gandaleider. Niemand ontbreke. 

KNOKKE 
Toegangskaarten voor het 

avondfeest in de Schenkzaal van 
de schouwburg te Brugge op zat. 
12 okt. a s . te 21 uur, zijn ver
krijgbaar in het « Vlaams Huls »,• 
Elisabeth!. 105. Knokke. 

POPERINGE 
Heroprichting V.O.S. 

Op zondag 13 oktober. Is er 
stichtingsvergadering in « Het 
Belfort » te Poperinge, t e 15 utcr 
stipt. 

Sprekers : A. Samyn, advokaat, 
oudstrijder-vuurkruiser. 

M. Lauwers, algemeen sekretaris 
van het hoofdbestuur V.O.S. 

Alle Vlaamse oudstrijders en 
oudsoldaten worden er verwacht. 

ROESELARE-TIELT 
Werftochten. 

Onze arrondlssementele propa
gandisten hebben weer eens schit
terend werk geleverd. Deze nooit-
vermoeide ploeg verkocht zondag 
195 nummers van ons weekblad en 
legde verschillende kontakten voor 
het stichten van nieuwe kernen. 

Vo'gende kolportages zondag 
a.s. 13 oktober te St, Elooiswinkel 
en Dadizele; verzameling oan de 
kerk te 8 uur 30. 

ST. IDESBALD 
Wordt sbeunlid voor het A.V.V.; 

dit is onze plicht daar we op -so
ciaal - T economisch gebied feterk 
moeten s taan. 

Inschrijvingen : 
R. Catrysse, Zeepannelaan 9, St. 

Idesbald, 

IN MEMORIAM 
Te Herent overleed op 5 oktober 

juffrouw J. Aelvoet, zuster van 
Lic. Hendrik Aelvoet. Wij bieden 
de achtbare familie hiermee onze 
blijkeh van oprecht Kristelijk 
medevoelen a a n In he t zware ver
lies da t haa r getroffen heeft. 

Te Blankenberge Is overleden 
dhr Odiei Gheyssen. Ons ijiedele-
ven aan de achtbare familie-le
den. 

HUWELIJK 
Op donderdag 10 oktober t ra

den mej. Anita Schietaert en de 
heer Rutger van den Bergihe te 
Eeklo In he t huwelijk. Wij wensen 
deze goede vrienden he t allerbes
te op hun verdere levensweg. 

Het raadslid Juul Van der Per-
ren en Mej. Marle-Loulse Van der 
Steen, St. Ulriks-KapeUe traden 
op zaterdag 5 oktober in de i>airo-
chiekerk van St. Ulrlks-Kapelle in 
he t huwelijk. 

Hartelijkste gelukwMisen. 

GEBOORTE 
Het bestuurslid (propagandalei

der) J a n Van den Houte en José 
Van Beneden, St. Elooistraat mel
den de geboorte van hun eerste 
kindje Koenraad Van den Houte, 
te Merchtem op 30 september. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Het Antwerps Provinciaal Ko-

mitee ziet er als volgt uit : 
Provinciaai voorzitter : Budi 

Van der Paal. 
Provinciaal sekretaris : Etienne 

Slosse. 
Ondervoorzitters : Bert Baets 

en Pam van dé Putte. 
Provinciaial verantwoordelijke 

voor organisatie : Piet Vereecken. 
Voor propaganda : Joris Perir. 
Voor financiën : '. Peeters. 
Voor dienstbetoon : .. Verduyn. 
Tot de bijeenkomsten van het 

provinciaal komitee worden steeds 
uitgenodigd : de mandatarissen 
voor Kamer, Senaat, Provincie, de 
arrondissementele voorzitters en 
Bekretarissen van Antwerpen, Me-
chelen, en Turnhout. 

Adres provinciaal sekretariaat : 
Grote Steenweg 165, Berchem 
(Antwei-pen), tel. 39.92.06. 

MOL ^ 

Stichtingsvergadering. 

Op vrijdag, 27 september, vond 
te Mol de stichtingsvergadenng 
plaats van een nieuwe afdeling 
die op deze bedreigde plek van de 
Kempen wel goed op haar plaats 
en op haar tijd komt 

Na vruchtbare kontakten voor 
het verlof werd onlangs de klip 
der 25 leden omzeUd. Verscheide
ne leden konden nog worden aan
gesloten op de vergadering zelf. 
Het voorlopig bestum- werd m zijn 
functie bevestigd, terwijl enkele 
dynamische jongeren zu len zorg 
dragen voo'- het propagan'lawerk. 

Inmiddels zagen we reeds voor 
een paar weken, dat heel het rus
tige MO'-Atoomoentrum inbegre
pen — op een nacht weM volge
plakt met zwart-gele plakbrieven, 
die de bevolkmg waarschuwen : 
« Opgepast. Atoompest » — Opge
past, Pransdolheid » en « Geen 
Waalse Mol-len in Vlaamse 

Aanbevolen 
Huizen 

op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huls 

(( De Vriendschap » 
Kerkstr 9, (bij Gr Markt) 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

o T Y L » Merksem 
Oude kerk. Bredabaan 298 

Bezoek tiet Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw 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. 
EUsabethL 10£ - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie f De Olifant > 
in bet Vlaams Buis 

a PETER BENOIT » 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Voor aw modern Interieur : 

EURO-DOMI 
Kruldtuimaan 0. Brussel 

met : Geschenken-kelder 

Elektrische apparaten 
KORTINO tot 40% bt] 

E L A G R O 
de Damhouderestraat S3 

Antwerp. T. 387488-8W2S7 

grond! » Flink werk van deee OMP 
bekenden! 

Jongens, er is nog werk voor de 
boeg. Maar de grond waarop ge 
werkt is uiterst vruchtbaar. Voor 
wanneer een dochter-afdeling Ba-
len-Neet? 

KESSEL 
Op 12 oktober wo"dt te Kessél 

overgegaan tot de bestuursverkie-
zing die Kessel een volwaardige 
Volksunieafdeling zal bezorgen. 

Het feestkomitelt loopt met 
plannen om dit te doen ultdei-
nen tot een grote feestavond met 
fanfaregeschal, meeting door Wim 
Jorisséil en volksvertegenwocordiger 
Mattheyssens, en gevolgd door een 
gezellig samenzijn In zaal Alca
zar. 

De slmpatlsanten uit de streek 
worden hartelijk uitgenodigd. 

TURNHOUT 
Kolportages in de kantons Mol • 
Westerlo - Herentals. 

Met ingang van het nieuwe 
nlterst belangrijke werkjaar 1963-
1964 worden de kolportages m ons 
arrondissement verdubbeld, zodat 
op dezelfde dagen in het Noorden 
(kantons Turnhout - Hoogstraten-
Arendonk) en in het Zuiden (kan
tons Mol - Westerlo - Herentals) 
zaï 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 bepaaM a^s 
volgt : 

13 oktober : Grobbendonk. 
20 oktober : Tongerlo - Oevel. 
3 november : Hulshout. 
10 november : Olen - centrum. 
17 november : Kasterlee - Lich-

taart. 
24 november : Herenthout -

Bouwel. 
1 december : Meerhout. 
8 december : Ramsel. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee - Lille. 
Alle kandidaat - pi-opagandisten, 

die geen rondzendbrief mochten 
ontvangen hebben, worden langs 
deze weg verzocht hun 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. 

Er 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. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 

en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij gebaren of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12, 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

LIER 

Lier waagde het, voor het eerst 
een groot feest In te richten voosr 
de Vlaams-nationalisten en werd 
voor zijn moed beloond. De grote 
zaal van de technische school 
werd goed gevuld en weldra heer
ste er de atmosfeer van Lierke 
Plezlerke. Bij de aanwezigen wa
ren o.a. Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris, en provincieraadsleden 
Sels en Rolus. 

Toen het sluitingsuur moest ko
men, werd er in de gezellige bar 
nog lang nagezongen. We kregen 
er zelfs de zwanenzang van « de 
laatste C.V.P.-er » van Kessel. 

PUURS 
Voor de Vlaamse Vriendenkring 

Klein - Brabant behandelt Pater 
Brauns S.J. het onderwerp 
« Vlaamse en maatschappelijke 
vraagstukken onder Bijbelse be
lichting », dit op zaterdag 19 ok
tober te 20 uur in de zaal « De 
Hert » Puurs - Kalfort - Brug. 

BRABANT 

BRUSSEL STAD 
Het slecht geweten van een ge

meentebestuur begint altijd te 
steken als de gemeenteverkiezin
gen in aantocht zijn. Het Brus^ 
sels stadsbestuur heeft vele rede
nen om een knagend geweten te 
kennen : verwaarlozing van volks-
en handelswijken, verwaarlozing 
van Haren en Neder-over-Heem-
beek, verwaarlozing van het Ne
derlandstalig onderwijs (verleden 
jaar moest het zelfs bekennen dat 
er in Brusselse normaalscholen 
geen Vlaamse bewaarschoolonder-
wijzeressen werden gevonmd!). De 
werkgroep Brussel wijdde zijn 
jongste vergadering aan deze be
langrijke zaak. 

BRUSSEL 
Naar Antwerpen. 

Vanaf nu moet onverpoosd mee
gewerkt worden met de plaatse-
Ujke aktiekomitees (inleggen van 
bussen, verkoop van kentekens, 
propaganda op straat en door 
huisbezoek). 

De afdelingen uit het Brusselse 
leggen allemaal eigen bussen in. 
Inschrijvingen kunnen nu al ge
beuren door storting van 50 P op 
Prk 8654.50 van Volksunie Arron
dissement Brussel M. Lemonnler-
laan 82 Brussel 1 öT door te tele
foneren naar 15.51.75. 

De onontbeerlijke steun voor 
deze betoging kan gestort worden 
op Prk 162.15 van Kredietbank 
Schaarbeek (vermelden : voor Re
kening. 343-1311.331). 

De leuze Is nu : gedaan met 
scfalppeirenl Vooruit met federa-
Itsntef 

•fiilAABBEEK 
OBtspanningsavond. 

Op zaterdag 19 oktober te 20 
uur komt het Trio Van Attenho-
ven met Armand Preudhomime 
voor de tweede maal en met een 
nieuw programma naar Sohaaip-
beek in de zaal de L'Ollivleirsbraat. 
Inkom : 25 P of 60 F per gezin 
(gezinskaait). 

Ook nu zal niemand deze heer
lijke avond willen missen. 

PEPINGEN 
De propagandisten worden uit

genodigd om talrijk deel te ne
men aan de tocht met verkoop 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zu id laan 

211 IVL Lemonn ie r l aan 
TeL 11.00.33 

Brussel 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KUBSUS 

algemene handelsoplelding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per Jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

* 

De school waar Vlamlncen 
dcli tbniM voelen. 

Beter M ToerieUfw 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, II. Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar -
Postbus, 149. Gent; 
of naar : 
Postbus. 231. Brussel 1. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Dagelijks verschillende 
verloTinren. 
Stipte sebeimhondinff. 

van ons blad, welke op sondag 13 
oktober in Pepingen zal plaats 
hebben. 

Bijeenk<»nst : te 9 u<ur achter 
de KVS of te 9 uur 45 aan de kerk 
van Pepingen. 

WILSELE 
Met een beperkte pBoeg op we'f-

tocht kenden we verleden zondag 
heel wat succes in deze gemeen
te. 

LIMBURG 

Provinciale kaderda?. 
Op zaterdag 19 October as . te 19 

uiur zal de jaarlijkse provinciale 
kaderdag gehouden worden in ons 
gewoon lokaal « Hotel Warson », 
Stationsstraat, Hasselt. We drin
gen er ten zeerste op aan dat alle 
bestuursleden en kaderleden zou
den aanwezig zijn. Uitnodigingen 
zullen gestuurd worden aan de le
den. Als spreker werd dhr Pol 
Martens gevraagd. Bovendien zal 
een uitvoerige bespreking gewijd 
worden aan de activiteit van de 
afdelingen in de provincie. Een ac
tiviteitenverslag zal gegeven wor
den door de prov. secretaris. 

BERINGEN 
Heden avond gaat de afdeling 

Vriendenband - Uzerbedevaart-
comite van het gewest Beringen 
per autobus naaa- de gezelschapsr 
avond te Peer in de zaal « EÈme-
ralda ». Wie nog wil meereizen 
telefoneert of spreekt af met de 
secr. Jacobs Beringen. 

Vertrek om 8 uur 30, Markli Be
ringen. 

PEER 
Heden avond, zatea'dag 12 oct., 

houdt < Vriendenband atd. Peer» 
zijn eerste dansavond in de praxdi-
tlge zaal «c Esmeralda » te Peer. 
Het zal een uiterst gezellige avond 
worden waarop alle nationalisten 
zich ten vollle zullen thuis voetoi. 
Het optreden van het befaamde 
orkest < Gebroeders Mlnlen > 
biedt aUe waarborgen voor leute 
en gezelligheid. Spreek af met 
vrienden en kennissen er zorg e»» 
voor dat tJ over een ultnodij^g 
beschikt. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERMONDE 
Werftocht. 

Aan de leden van het Dendep-
mondse wordt ter kennig gebracht 
dat' de volgende kolportage plaats 
vindt : op zondag 13 oktober te 
Baasrode. Br worden derhalve veel 
propagandisten gevraag Vertrek 
gewoon uur op volgend adres : 
Dljkstraat 18 Grembergen, tel. : 
31.935. 
Propaganda-avond. 

Alle leden en sympathisanten 
van de afd. Gremb^-gen en St. 
Gillis, ook uit de omliggende ge
meenten, houden volgende datum 
vrij : 19 oktober om 20 \mc stipt. Te 
Dendermonde grote algemene p ro 
pagandaavond met als spreker de 
heer De Roo, Prov voorzitter Oost-
Vlaanderen. 

Wij verwachten ü aJllen. 

DENDERLEEUW-IDDERGEM 
Door onvoorziene omstandig

heden moest de kodportage te 
Meerbeke nogmaals afgelast woa> 
den. Nochtans fietsten drie d s ^ 
pere propagandisten naar Idder-
gem, waar ze op anderhalf uur 
81 nummers veriiochten. 

Vriend Staf nam er meer dan 
de helft voor zijn rekening. 

Nog niet voldaan met zijn swk-
ses, nam hij de 28 nog resteren
de bladen mee naar de kermis te 
Liedekerke en verkocht ze daar 
ter plaatse, wat zijn verkoopcij
fer op 71 toacht! Van een pro
pagandist gesproken! 

Vrienden van Meeî beke, zondag 
13 komen we! 

Derde keer zal goede keer zijn. 
Onze Staf gaat terug mee. Dus 
mkses gewaarborgd! 

Vertrek te 9 uur, l<Aaal « De 
Klok ». 

Propagandisten op post! 

ZWIJNAARDE 
De afd. Zwijnaarde nodigt alle 

Vlaamse vrienden uit op haar ge
zellig avondfeest dat plaats vindt 
op 19 okt. ajs. in het Vlaams Huis 
Heirweg Noord 120. 

Leute en plezier, onder begelei
ding van akkordeonmuzlek is te 
Zwijnaarde verzekerd. 

Steunkaarten als deename in de 
onkosten : slechts 20 F. 

De» kaart«i geven ook redht 
op een mooie gratis ptljB. 

De afd. rekent stellig op vm 
aanwezt^eM m daoM btj wor-
beat. 

WEST-VLAANDEREN 

KORTRIJK 

Werftocbt. 
Bert Van Maldergem dankt alle 

vrienden die zo bereidwillig wa<-
re'n vorige zondag te Harelbeke 
aan de eerste werftocht deel te 
nemen! Mag Ik u allen aair^aden, 
de tekst te willen instuderen van 
het FeyenoordUed « geen woor-

Zaterdag 9 november 1963 
Terjoden - Erembodegem 

• 
Vierde 
St-Maartens Dansfeest 
• 
Stan Philips' TV-orkest 
Eddy's Six Band 
The Voodoos 
Zang : Rudi Anthony 
• 

Begin 22 uur Onkosten 50F 

den, maar daden »! 
Mijn bizondere dank aan de 

vriend H.v.d.B.! 
De volgende werftocht zal me

degedeeld worden langs het blad. 
Vergadering arrondissementsraad. 

De medewerkers die zich heb
ben aangeboden op de vergade
ring van vrijdag 20 september 11., 
alle bestuursleden der afdelingen 
en de leden van het arr. bestuur 
worden dringend uitgenodigd op 
de vergadering van de arr. raad, 
die zal doorgaan op zondag 13 ok
tober ajs., In het VI. Hiuls, te Kor
trijk Om 10 uur zeer stipt. Zeer 
belangrijk 1 

IN MEMORIAM 
Te Antwerpen «mtvlel ons een 

der trouwste propagandisten. Me-
V3xyuw Bertha Oomes-Theyssens. 
Aan de beproefde familie ons op-
leoht medevoelen! 

WERKVROUW 
GEVRAAGD 

2<l/2) dagen per week : 
zich wenden Mr J. Verniers 
Sint Niklaas-Waas 

tel. 03/76.27.88 

DIENSTMEISJE 
GEVRAAGD 

Goed loon - betaald verlof 
- huishouden met kindje -
inslapen vrij - zich wen
den : Mr J. Verniers, Sint 
Niklaas-Waas T. 03/762788 

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

1 
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G.BERGERS 

whl voor U uit : 

schoonste 
herenregen man! 

beste 
tierenconfektie 

maakt voor allen 
•fekt passen 

MAATWERK 
alle prijsklassen 
l ttjdig uw keuze. 

Sint JansvUet 1{ 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91 Kü 
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WAARHEEN 
MET ONZE 
VLAAMSE 
STRIJD ? 

de Vlaamse politieke mandatarissen zich zo ge
steund voelen, stonden zij zo sterk, met gans (!« 
Vlaamse openbare mening achter zichj 

G, 

Oi F N T E X Ï E N S P R E K E L U K is het 
na de recente gebeurteniss^ noodzakelijk dat 
ernstig overleg gepleegd wordt over ée objek-
t^ven en de taktiek van de Vlaamse strijd. Wat 
gebeurd i» lom ntet wmder meer vergeten wor-
d«Ji, hoezeer vtien dit zouden wensen. 

Qp Initiatief van het Vlaams Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens hebben Vlamingen van 
aUe geaindheid, buiten alle partijpolitiek, twee 
massabetogingen gehouden In de hoofdstad van 
dm land om hun eisen kracht bij te zetten. De 
tweede betoging moest reeds doorgezet worden 
tegen achterbakse druk en geniepige tegenwer
king in en de parlementairen der unitaire par
tijen bleven — op een paar uitzonderingen na 
— weg. Veeg teken ! Nochtans stonden deze be
togingen in het teken van algemeen aanvaarde 
en onbetwiste Vlaamse programmapunten, van 
essentiële Vlaamse beginselen waarmee Iedere 
Vlaamsgezinde moest kunnen akkoord gaan en 
werd ledere kritiek op de partijen vermeden. 

\y EEN nieuwe talentelling, geen 
nieuwe gebiedsroof, geen nieuwe faciliteiten 
meer voor franstallge minderheden in Vlaamse 
gemeenten; eerbiediging van het recht van de 
Vlaamse volksgemeenschap in België op de in
tegriteit en de homogeniteit van haar eigen 
volksgebied. 

Voor de Vlaamse Beweging zijn dit elemen
taire beginselen, noodzakelijke beginselen. Een 
groot aantal vooraanstaande Vlaamse persona
liteiten behorende tot uiteenlopende politieke 
gezindheden hebben nog onlangs in een mani
fest bevestigd dat de eerbiediging van deze be
ginselen de noodzakelijke voorwaarde is voor 
een vreedzaam samenleven van de twee volks
gemeenschappen in ons land. 

tjBLDEN Is er een zo grote 
eensgezindheid, een zo brede frontvorming in 
Vlaanderen mogelijk geweest : zelden konden 

GEDURENDE jaren heeft het 
Vlaams Aktiekomitee de Vlaamse krachten ge
bundeld en de strijd geleid. Het verzet tegen de 
talentelling was ogenschijnlijk met sukses be
kroond geweest — niet dank zij de Vlaamse 
parlementairen, die in gebreke bleven, maar 
dank zij de Vlaamse burgemeesters... Het her
wonnen zelfvertrouwen was groot ook de vreug
de om de Vlaamse eensgezindheid spijt alle ge
stook. Het kwam ondenkbaar voor dat de Vlaam
se politieke mandatarissen en de regering geen 
rekening zouden houden niet de ondubbelzinnige 
Vlaamse volkswil. 

Een nieuwe grondslag kon gelegd worden 
voor het samenleven van de twee volksgemeen
schappen wanneer de van Vlaamse zijde voor
opgezette beginselen eerlijk aanvaard werden en 
in de wetgeving vastgelegd. 

het plan Van den Boeynants voor het herwM^ 
ming van de CVP 1) om de Vlamingen het voor
deel van hun demografische meerderheid te ont
futselen, om hen de nadelen van het unitaris
me én de nadelen van een vervalst federalisme 
op de nek te duwen en de Walen bij behoud van 
de unitaire staatsstruktuur de voordelen van het 
federalisme te verzekeren. 

Hl 

4oof ')H%.'P.nkH«(fftBUt 

Deze strijd is gevoerd geweest van 1947 — 
de beruchte talentelling — tot 1963 : een defen
sieve strijd, een strijd voor de beveiUging van 
het Vlaamse volksgebied. In deze strijd was de 
grootst mogelijke eensgezindheid mogelijk, het 
is goed het te herhalen. 

En toch is het uitgelopen op een van de 
meest beschamende en pijnlijke nederlagen ooit 
opgelopen in de lange geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging : tijdens de memorabele ver
gadering van 11 juli 1963 van de Kamer brach
ten Vlaamse politieke mandatarissen zelf hun 
volk deze nederlaag toe De hoofdschuld lag bij 
de regering, bij de Vlaamse ministers. Doch er 
was geen enkele aanvaardbare reden meer om 
de regering niet ten val te brengen en de 
Vlaamse politieke mandatarissen moesten hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 

D, E diepere zin, de draagwijdte 
van de opgelopen nederlaag mogen niet verzwe
gen of verdoezeld worden : in de unitaire s taat 
hebben regering en parlement geweigerd de be
ginselen die van Vlaamse zijde vooropgezet wer
den te aanvaarden, te eerbiedigen. De woord
voerder van de regering heeft klare taal gespro
ken : essentieel voor de regering waren de voor
rechten toe te kennen aan de franssprekende 
minderheden! 

De herziening van de taalwetgeving na der
tig jaar gesukkel en bedrog, na dertig jaar ge
klaag van Vlaamse zijde; was een belangrijk 
moment, het was een test. Het rezultaat is be
schamend, maar ook kenschetsend. Wie zich il-
luzles gemaakt heeft moet thans wel ontnuch
terd zijn. Niemand kan nog twijfelen : in de 
unitaire s taat weigeren de machthebbers de van 
Vlaamse zijde vooropgezette beginselen te aan
vaarden; alles wordt daarentegen in het werk 
gesteld In deze s taat (en ook in de partijen : 

. ^ . ,„ - - ^ ' ^ ŝ de hoogste tijd dat men 
zich in Vlaanderen bewust wordt van het drei
gend gevaar. Het plan bestaat en het wordt 
stelselmatig ten uitvoer gelegd. Reeds werd in de 
nieuwe taalwetgeving aan de Walen de helft van 
alle leidende posten in de administratie wette
lijk verzekerd «wat ook in de toekomst de demo
grafische evolutie moge zijn» zoals minister 
Gilson verklaarde in de Kamer. Thans gaat het 
om de wetgevende macht : reeds werd zowel 
door de CVP als door de BSP het beginsel van 
de zetelaanpassing ontkracht; zowel door het 
CVP-partijkongres te Oostende als door het 
BSP-partijkongres werd besloten de gevolgen 
van de zetelaanpassing langs een omweg te niet 
te doen. 

De Vlamingen zouden aldus, spijt hun de
mografische en dus demokratische meerderheid, 
ten eeuwigen dage geminoriseerd worden. 

Reeds werd de zetelaanpassing in de rege-
ringspolitiek verbonden aan een akkoord over 
de grondwetsherziening. 

OTRIJD voor de zetelaanpas
sing ? Ja, maar in klaarheid en niet in dubbel
zinnigheid. De nieuwe nederlaag ligt reeds bin
nen het verschiet. Een herhaling van wat ge
beurd is kan verwacht worden. 

Op de Vlaamse socialistische mandatarissen 
kan niet gerekend worden, zelfs niet voor de 
meest elementaire Vlaamse sociale en demokra
tische belangen; van kapitulatie tot kapitulatie 
hebben de Vlaamse CVP-ers in het parlement 
ieder gezag, ieder krediet verloren : minder dan 
ooit zal een regering met hun ijdele en nooit 
ten uitvoer gelegde bedreigingen rekening 
houden. 

Wat hebben de Vlamingen te verwachten 
van deze regering of een andere ? 

Wat hebben zij te verwachten van de 
unitaire belgische partijen ? 

Wat hebben zij te verwachten van de 
Vlaamse politieke mandatarissen behorende tot 
deze par t i jen? Welke redelijke vooruitzichten 
bestaan er nog op een bevredigende oplossing 
van de Vlaamse problemen ? 

. . IE kan zich nog Uluzles ma
ken... Moeten wij nog jaren verder sukkelen 
langs de weg van uitzichtloos en vernederend 
geknoei, van kompromis tot kompromls dat tel
kens een prijsgeven Is van rechtmatige Vlaamse 
belangen... In de unitaire s taat is er geen rede-
hjk vooruitzicht op bevredigende toestanden-
alleen in een federale s taat zullen onze proble
men een oplossing krijgen en zal ons volksbe
staan beveiligd zijn. Het Is onze enige kans 

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

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel . 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1 . Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

BEZOEK OVERMAAS 

en het 

HOF DE V O E R 

KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE ' 8 GRAVEN-VOEREN 

Bouwgronden 

^ . . f f ^ ^ Edegem Schelle Aartselaar Blankenberge 
ZelUk r u r n h o u t Neergiabbeek Hove Kaïmthout 
alsmede m tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antweroen 

Wendt U tot de maatscnappl] 

fiOlïUWWN^ER MAL 
Grote Steenweg-, 159. Bercbem (Antwerpen) l e i 39.69.57 

Geen veipacüting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 

' Hoogste kredietmogelljkheden. 

w 

19. 

I 


