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OVERAL GEESTDRIFTIGE V00R6EREIDIN6IN VOOR 

DE GROTE BETOGIN 
DiE OE DOORBRAAK WORDT VAN HET FfDERALISME 

VLAAMS ANTWOORD OP DE WAALSE AGITATIE ROND HET PETI-
T IONNEMENT - IJZERBEDEVAARTKOMiTEE EN A.N.Z. DEDEN ZO
PAS OPROEP TOT DE V L A A M S E MASSA - PLAATSELIJKE 
AKTIEKOMITEES VOORSPELLEN MASSALE OPKOMST - KAMPANJE 
VAN KLEURPOLITIEKE PERS KAN SUCCES NIET B E L E T T E N 

Z E L F D E P R I J S 
De beslissing ts gevallen : de abonnements-' 

prijs voor ons blad woidt ook voor 1964 gehand
haafd op 200 F. 

Talrijke redenen noclüans rechlvaardigden 
een opslag : de stijging der papierprijzen 
gedurende de laatste jaren, de stijging der post* 
tarieven, de stijging der prijzen en lonen in het 
drukkeri]bedri]f. 

Daarmee blijft de « Volksunie » het goed' 
hoopsle weekblad op de markt. De doorsneeprijs 
voor andere weekbladen met 16 blz. ligt doorgaans 
dubbel zo hoog. Uitzondering daarop maken ds 
sindikale organen; die echter gefinancierd worden 
uit andere bronnen dan het leesgeld ... 

Voor dezelfde prijs blijven we u een 
« Volksunie » bieden die voortdurend nog 
verbetert : meer illustratie, beter papier, afwisse' 
ling in de inhoud. 

We kunnen dat alleen, omdat we rotsvast 
geloven dat onze propagandisten en kaderleden 
than» zeer binnenkort het aantal abonnementen 
fel naar omhoog zullen drijven. 

Dat is thans dwingende noodzaak ! vytf 
handhaven een werkelijk demokratische prijs^ 
Maar we kunnen dat slechts als GIJ ons helpt | 

Steeds meer en meer blijkt dat de modderkampanje van de 
kleurpolitieke pers tegen de federalistische betoging van 10 
november aan het doodlopen is. 
Deze week bevestigden opnieuw twee gezaghebbende vereni
gingen dat zij akkoord gaan zowel met de inrichting als met 
het motto der betoging : het Bedevaartkomitee en het A.N.Z. 

Beide verenigingen riepen 
de tienduizenden, die telken-
jare naar D'ksmuide of naar 
het Zangfeest gaan, op om 
binnen drie w-eken te Ant
werpen t e 7ijr Inmiddp''^ 
liepen overal vanuit de 
plaatselijke Aktiekomitees de 
eerste berichten binnen over 
de verplaatsing naar Ant
werpen, het aantal deelne
mers, enz. 

Al deze elementen laten 
van nu af aan reeds toe, de 
betoging te Antwerpen met 
vertrouwen en optimisme te
gemoet te zien. Op voor
waarde natuurlijk, dat ieder 
vaü ons zich inspant bij de 
voorbereiding. 

In het licht van de ge
beurtenissen der laatste da
gen, blijkt opnieuw hoe be
langrijk deze betoging — 
met een verruimd Vlaams 

eenheidsfront en met een 
verstrakte thematiek — zal 
worden. Want overdu'delijk 
is thans geb'eken dat alleen 
de Vlaamge eendrachtige 
verzetswil nog bij machte is. 
Vlaanderen voor een nieuwe 
beschamende en onterende 
nederlaag te behoeden 

In Wallonië draait de kam
panje van het petitionne-
ment tegen de zetelaanpas-
siiig op volle toeren. Met 
groeiende dries'heid stellen 
de Walen steeds groter ei
sen. De belangrijkste fede
raties van de Waalse B S P 
hebben zich praktisch alle 
gedesolidar seerd van het 
« vergelijk der socialisten », 
zoals het nog door CoUard 
en zijn Vlaamse on^erlui+e-
nanten wordt voorgestaan. 
Maar het is zonneklaar, dat 
in de B S P. het hek volko

men van de dam is en dat 
de Vlaamse socialisten hun 
zoveelste ka|)itulatie nauwe
lijks bewimpelen door wat 
woordgekraam tegen de wal-
linganten. 

In Vlaanderen noteerden 
We de betekenisvolle verkla
ring van minister PW. Se-
gers die zich aansloot bij 
het standpunt dat de Waal
se eis tot waarborgen tegen 
de zgn « minorizatie » een 
gegrond; e's is Zijn verkla-
rmg krijgt slechts haar vol
le inhoud wanneer men ze 
ziet op de achtergrond van 
d9 Waalse agitatie ook in de 
C.V.P. 

De scheidingslijn werd 
weer zeer duide''jk getrok
ken. Aan de ene kant de 
kleurpolitiekers van alle slag 
die zich klaar maken om op
nieuw een Vlaamse neder
laag te bezegelen. Aan de 
andere kant het Vlaams een
heidsfront, dat tot het in
zicht is gerijpt dat afgebro
ken "^oet worden """'' 'ie 
slechte Beleische oneindig
heid en ctai aüeen feu.,ja is
me de oplossing kan bren
gen. 

10 november 1963 moet de 
beslissende wending beteke
nen! 

HET ONGELOOFLIJK SCHANDAAL TE MOL 
:2RUiKT MINISTER SPINOY ZIJN VETORECHT? 

Op 11 oktober heeft de beheerraad van het Studiecentrum 
voor Kernenergie te Mol eenparig de heer Jullen Goens be
noemd tot direkteur-generaal De heer Goens is eentalig frans
sprei end. Daarmee is te Mol de kroon op het verfransings-
werk gezet : de direkteur-generaal verstaat geen Jota van de 
taal def streek, waarin zijn instelling l igt! 

VeM), mlnisier Spinoy ' 

De cijfers voor gans het 
hoger kader te Mol zijn 
welsi.rekend. In de direktie 
zitten zes franstaligen te-
geno' er één nederlandstali-
ge Bij de afdelingshoofden 
zijn er 14 franstaligen tegen
over twee nederlandstaligen. 
Bij de diensthoofden zijn er 
26 franstaligen tegenover 6 
nee er andstaligen 

In het totaal iii.aakt daC 
voor gans het hoger kader te 
Mol : 46 franstaligen tegen
over 9 neaerlandstaligen. 

Een verhouding van vijf te
gen één! En dat voor een in
stelling die — We herhalen 
het — in het Vlaamse land 
lia-t. 

-^e benoeming van de heer 
Goens is een kaakslag zon
der weei^a voor gans de 
Vlaamse openbare mening. 
Het Kerncentrum geniet in 
Vlaanderen een buitenge
woon slechte faam; een 
ogenblik had men kunnen 
denken dat deze Vlaamse 
gevoeligheid zou worden 

i 

ontzien, zeker dan In het ka 
der van het fameuze « nieuw-
klimaat » na het stemmen 
der taalwetten. De fransta-
lige camarilla te Mol heef^ 
echter voet bij stek gehou
den! 

Het woord Is thans aan! 
minister Spinoy die te Mol 
vetorecht heeft : hij moe* 
deze benoeming ongedaaii 
maken. 

De toestand te Mol is een' 
blijvende vernedering voor 
gans het 'Vlaamse volk. Het 
kan niet anders of hij zal 
vrce^ of laat scherpe inci
denten uitlokken. 

De verantwoordelijkheid 
er voor ligt thans reeds vast, 
Aan Spinoy, ze af tg wente
len! 
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OUDE V.U.'NUMMERS 
Geachte Redaktie, 

Even een klein voorstel : zou 
het niet nutt ig zijn om oude VU-
nummers niet weg te werpen, 
maar in de bussen te steken? Met 
oude nummers bedoel ik natuur
lijk niet, nummers van een paar 
maanden oud, maar nieuwe num
mers, die uitgelezen zijn door 'n 
abonnent. 

V.T. - Deurne. 

Reé. : Goede V.U.-propagandis-
ten werken steeds kolportage-
overschotten op dergelijke wijze 
weg. 

Heel wat lezers geven hun blad 
— na lezing — door! 

AHebei aanbevolen propaganda
middelen! 

KIEBOOMS 
Mijnheren, 

De « Gazet van Antwerpen » 
bracht op donderdag 3 oktober in 
de « Vrije Tribime » een artikel 
van de heer Kiebcioms, onder de 
hoofding : « Voor meer bezin
ning ». Over het federalisme spre
kend, zegt hij letterlijk « dat de
gene die begaan is met de werke
lijke opgang van het Vlaamse 
volk, zich vergist als hij federar 
lisme voorstaat. En wel om twee 
redenen ». De eerste van die re
denen (we citeren de tekst ervan 
volledig) is er « een van konkre-
te politieke inhoud. Het federalis
me in België betekent het pari
tair beheer van de staat op voet 
van gelijtóieid tussen de twee vol
ken. Welnu, in deze situatie wordt 
aan een veel talriiker bevolking 
dezelfde politieke macht gegeven 
als aan een minderheid. Zo iets 
verlangen is begrljpelilk vanwege 
de minderheid, maar niet vanwe
ge de meerderheid. Dit is het 
Vlaamse volk tekort doen ». 

Deze redenering, eenvoudiger 
en in meer-aktuele politieke woor
den weergegeven, komt hierop 
neer : de Vlamingen mogen niet 
federalist zijn omdat ze in het fe
deralistisch België de Walen niet 
meer kunnen minorizeren. De 
Waalse minderheid zou er onvea--
mijdelijk evenveel politieke rech
ten behouden als de Vlaamse 
meerderheid. Maar zo bekent de 
heer Kiebooms zelf dat federalis
me (en wellicht federalisme al
leen) de onfeilbare en dus de 
noodzakelijk toe te passen oplos
sing is, zowel voor Vlamingen als 
voor Walen. De unitaire parti jen 
in België staat over korte tijd een 
zeer pijnlijke « barensnood » te 
wachten. Allen vrezen ze, dat de 
dreigende Waalse minorizering 
spoedig werkelijkheid zou worden 
en ze schijnen blijkbaar vast be
slist alle (zelfs de voor de Vlamin
gen onredelijkste en onrechtvaar
digste) toegevingen te doen om de 
Walen die werkelijkheid te sparen. 
Maar wij, federalisten, weten dat 
ieder Vlaamsgezind federalist ook 
vijand is van minorizering, van al
le minorizering, zowel de Vlaamse 
als de Waalse. 

Want wij hebben er een af
schuw en totale afkeer van, om
dat wij de minorizering, die sedert 
1830 reeds bestaat, indachtig zijn; 
een minorizering die de belgische 
unitaire parti jen weldra definitief 
willen gaan vastleggen ter beveili
ging van alle Waalse rechten en 
voorrechten. En de heer Kiebooms 
ziet nu. Goddank, de absolute on
mogelijkheid van minorizering in 
he t federalisme en waarschijnlijk 
alleen in federalisme. 

We verheugen ons ten zeerste, 
dat dit inzicht en deze overtuiging 
uit een hoek komen, vanwaar we 
het nooit zouden verwacht heb
ben. 

Laten we dit schrijven besluiten 
door de ietwat veranderde slot

woorden van het artikel van de 
heer Kiebooms, waar hij zich o.i. 
juister zou uitdrukken in de vol
gende bewoordingen : « Hoe meer 
ik er over nadenk, hoe sterker 
mijn overtuiging wordt dat de be
toging te Antwerpen een prachtige 
oplossing is.Ja, want het federa
lisme gaat België een kostbare 
dienst bewijzen ». 

Dank U, Heer Kiebooms. voor 
uw artikel. 

V. te L. 

KULTURELE 
FILMAVONDEN 
Mijnheren, 

Zoals vroeger reeds gemeld, 
biedt vanaf 1 november 1963 tot 
en met 31 maar t 1964 de Kor-
trijkse groep « Kul tura Filmsektie 
Vlaanderen » met een nieuw ini
tiatief, nl . projectieavonden voor 
alle Vlaamse culturele of strijden
de organisatie's. 

Een tweetal fijne documentaire 
werkjes zijn reeds klaar; ze han
delen over « Van Leie, Schelde en 
Noordzeestrand » en « Brygja-843 
Brugge als kunststad ». 

Ook een filmverslag van de 
Volksuniebetoging van 29 septem
ber te Gent, krijgt U aangeboden. 
Deze drie werken zijn volledig ge
monteerd op klank, waarvan de 
twee eerste in kleuren. 

Wij komen persoonlijk bij U 
met de toestellen en bieden XJ een 
aangename en waardevolle avond. 
Een zeer kleine vergoeding wordt 
gevraagd aJs tussenkomst in aan
koop van film en geluidsmate
riaal. De Volksvmieafdellngen die 
belang daarin stellen, worden ver
zocht, ten spoedigste hun aan
vraag te r ichten tot ons sekreta-
riaat. Reeds vele datums zijn be
zet; haas t TJ, ons te verwittigen : 

« Stichting Kul tura V.Z.W.D. », 
Piliep van de Elzaslaan 35 te Kor
trijk. 

NOG KIEBOOMS 
Mijnheren, 

I n de « Gazet van Antwei-pen » 
van 11 oct. 1963, in de « Vrije 
Tribune » verscheen een artikel 
van de heer Kiebooms. 

I n dit artikel verklaart hij , dat 
hi j als volksvertegenwoordiger 
van de C.V.P. geen afbreuk aan 
deze parti j kan dulden, daar zij 
de meerderheid der Vlamingen 
vertegenwoordigen en gezien de 
C.V.P. zou bewezen hebben, de 
sterkste kracht te zijn om he t 
Vlaamse recht in het parlement 
te doen zegevieren. 

Bedoelt de heer Kiebooms mis
schien de verdediging van de kul-
turele autonomie voor Vlaande
ren? Het Vlaamse recht werd er 
mooi verdedigd, met het gekende 
resultaat : een Waals minister 
met een Vlaamse knecht! 

Of bedoelt hij misschien de ko
medie van Hertoginnedal? 

Het was een kaakslag voor he t 
Vlaamse volk. Zes randgemeenten 
oviergeleverd aan de B r u s e l s e 
grondspekulanten, met he t gevo'g 
dat weldra geen meter grond meer 
te koop zal zijn voor onze arbei
ders. 

Werd de afbakening der taal-
gi"ens dan zo schitterend verde
digd in het parlement? Of jnoe-
ten wij jubelen om de ons ont
nomen grond en volk? 

En de zetelaanpassing? 
Waarom saboteren de kamer

leden die herverdeling van het 
aanta l zetels dan bij herhaling? 
Is dat eerlijk demokratisch spel? 

Noemt de heer Kiebooms dat de 
sterke kracht die het Vlaamse 
recht verdedigt? 

Maar heeft de praktijk ons niet 
geleerd dat een kleine radikale 
par t i j , met name de Volksunie, de 
zweep kan zijn die de C.V.P. ak-
tief maakt? 

Gelukkig maar, dat wij derge
lijke Vlaamse part i j kennen. 

Wij aanvaarden da t de heer 
Kiebooms, « zijn » stellingen ver
dedigd, die « hem » duurbaar 
zijn. 

Maar da t hij dan t sn minste 
ook begrijpe, da t wij ons volle 
pond recht eisen; dat hij begrijpe 
dat we niet alleen vechten voor 
ons zelf. maar vooral voor de toe
komst van onze kinderen, en voor 
de toekomst van het Vlaamse 
land. 

Wij zijn Vlaamse burgers; we 
wiHen geëerbiedigd worden, als 
volwaardige mensen. 

A.v.d.H. - Kortemark. 

VOOR FEDERALISME 
Mijne heren. 

Ondanks de perspolemieken en 
de smerige houding van de kleur-
politiekers ben ik er van over
tuigd, dat de betoging op 10 no
vember te Antwerpen een reuze-
sukses wordt 

In mijn omgeving ken ik reeds 
tientallen mensen die nog niet 
deelnamen aan de opmarsen n a a r 
Brussel, maa r die thans stellig te 
Antwerpen zullen zijn. 

V.D.H. - Hasselt. 

De redaktie draagt geen verant . 
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze tM». 
houdt zich het recht van keuic en 
inkorting voor Over de lezersru^ 
briek wordt geen briefwlstellnf 
gevoerd. 

AOLLUIKEN 

touonoN 
ia hout, «taal, atuml-
atam ^ plastiek 
Bantu of tiektrlMli* 
badlenlag. 
AV* lyatamaii. 
VBNXIUUUtSB 
xomanmiaamH 
Bcdlenlag mat 
koorden'o( n t t 
«tang en windwerk^ 

il JEÜRISSEN-GlOOSTERMANSiZONEN 

VENc'IAANSE BL'NUtN 

mBMlA-FlEX 

P V B A ZONHOVEN 

WENTELPOORTEN 
in hout, itaal, Blumlnium 
of plastiek. 
Stagdaardaltvoerlne ol 
naar gevrenst model. 
Systemen aangepast aan S» 
aard van het bouvrwerk. 
Band. of etekttlsebe bediening. 

lONHOVEN TEL 132 31 

NS &. ZOMEH PVBA 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ 

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

MEESTER-UURWERKMAKER 

eROTE KEOS 
HODERN AiaiEB SlAETSi 

A n I . O e w i n l e r s l r o o l , t l 
OUDERGEM (M. IS) • UI. ItÜA 

KOfiTINO veot bdtn van Vloomta vaieniginge/b 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

11 .J .WA i J i 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel, 44641 en 44642 

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

De nieuwe oo^st is hinnen 

W a n n e e r 

de s t akenhu izen 

in h e t l a n d s c h a p 

versch i jnen , 

is de hop geplukt . 

Proef n u 

h e t lekkere 

Vlaamse hop-b ie r 

van de brouweri j 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving 

NORBERT DE GANCK, 
W a t e r t o r e n s t r a a t , 10, Aals t 
Telefoon : 053/21667 

alleen kunnen kan wat kunnen kam 
Wij bieden ü : de voordeligste en rijkste keuze van gronden In Vlaanderen, BrabanI 
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 "-•-verpen - TeL 32.92.18 

' Onderbergen 43 Gen r^l (09)25.19.23 
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T O E N D E T E E R A K T I E B E K E N D R A A K T E , 

IS E R E E N H U I L K O N C E R T O P G E G A A N IN 

D E B E L G I S C H E P E R S E N IN D E K L E U R -

P A R T I J E N . D E C . V . P . - F E M E L A A R S D E D E N 

O N T S T I C H T , D E R O D E O P R O E R K R A A I 

E R S W E R D E N P L O T S D E L A W A A I E R I G E 

V E R D E D I G E R S V A N H E T G E H A T E P R I -

V É B E Z I T E N D E V E R S T E E N D E B L A U W E 

B O U R G E O I S V E R G A T E N E R H U N B U R 

G E R L I J K F A T S O E N B I J . 

D E V A D E R L A N D S L I E V E N D E B L A D E N E N 

V E R E N I G I N G E N K R E G E N W E E R A A N V A L 

L E N V A N D R I E K L E U R I G E H Y S T E R I E E N 

V O E R D E N P A P I E R E N C H A R G E S UIT MET 

A R T I K E L S E N M O T I E S T E G E N D E S N O D E 

M E N A P I E N S . 

gtand. Herhaaldelijk werd deze 
onduldbare toestand in kranten
artikels aangeklaagd^; herhaal
delijk werd met klem van 
argumenten het goed recht van 
de Vlamingen bepleit, dat niet 
in strijd is met het toeristisch 
belang; herhaaldelijk werd 
aangetoond dat in alle toeris
tische centra de taal van de 
streek de voorrang heeft op de 
•vreemde talen. Dan werd de 
autokaravaan ingericht : een 
goed initiatief en volkomen 
opportuun. Deze autokaravaan 
werd het centrum van Oostende 
ontzegd en als een besmettings
gevaar langs buitenwegen om
geleid. In Oostende werd deze 
karavaan met bommen bestookt, 
werden deelnemers mishandeld 
en wagens beschadigd. Nadat 

die Vlaamse jongens - als wan
hoopsdaad - niets anders over 
dan de directe aktie. 

Wat deze Vlaamse jongens 
meenden te willen bereiken, nl. 
de vernederlandsing van de kust, 
is op zichzelf een goed en lof
waardig streven. Het is en blijft 
ook ons doelwit, net als de vol
ledige vernederlandsing van 
Vlaanderen., 

Men mag en moet daarbij vast
stellen, dat zij gefaald hebben 
in de keuze van de middelen. 
Maar eveneens mag en moet 
vastgesteld worden, dat voor hun 
falen mede verantwoordelijk is 
de onbehaaglijke sfeer van dub
belzinnigheid en huichelarij, 
van antivlaamse vooringenomen
heid, van antivlaamse terreur. 
Er zijn in de teerzaak van 

TWE 
MATEN EN 

GEWICHTEN 
Door de genade van het toeval 

kon de hand worden gelegd op 
een bende driekleurige terro
risten, toen deze springtuigen 
fabriceerde. Uit het onderzoek 
van deskundigen bleek dat deze 
tuigen zware en zelfs dodehjke 
verwondingen konden veroorza
ken ; zij waren immers van een 
\eel zwaarder kaliber dan de 
bommen die door de bende te 
Oostende werden gebruikt en 

betogingen tegen de Franse ser
moenen. 

En de rode kameraden ? Deze 
republikeinen maakten revolutie, 
niet eens tegen het koningdom, 
maar tegen de persoon van een 
koning. Zij stonden op tegen het 
wettelijk gezag. Tijdens de sta-
Icingen van 60-6t schroefden zij 
treinsporen los, mishandelden 
mensen die hen geen stro in de 

gelegd hadden, kantelden 

overreding was afgebotst op de 
krenkende spot van de frans-
talige pers, op de aanmatiging 
van de ingeweken fransspreken-
den en de bekrompenheid van 
tal van inheemse winkeliers, 
nadat een vreedzame betoging 
onder het oog van de toekijken
de politie en rijkswacht werd 
verstoord, bleef in de geest van 

Oostende endere en zwaardere 
verantwoordelijkheden. Verant
woordelijkheden ook in de juri
dische zin van het woord. Maar 
de geschiedenis van de twee 
maten en de twee gewichten is 
voor Vlaanderen niets nieuws. 

Twee maten en twee gewich
ten : de Vlaamse teerders (en 
sterker nog : zij die slechts 

verdacht werden en nadien 
moesten losgelaten worden) 
werden zwaar geboeid van Ant
werpen overgebracht naar Brug
ge. De ere-kommodore, wiens 
optreden mede aan de bazis iag 
van de anti-vlaamse terreur te 
Oostende op de dag van de 
V.V.B.-karavaan, werd zeer be
leefd even naar Gent uitgeno
digd om onderhoord te worden ; 
hem bleven de boeien bespaard. 

Twee maten en twee gewich
ten : de gewezen onderkommis» 
saris en de ere-kommodore 
werden, nadat men hen spijtig 
genoeg even had moeten lastig 
vallen, als voortreffelijke en 
fatsoenlijke burgers terug de 
vrije wereld ingestuurd. Maar 
Vlaamse propagandisten uit het 
Mechelse bleven wekenlang op
gesloten, alhoewel een reeks 
fatsoenlijke ~en eerbare getuigen 
had bevestigd dat zij niet te 
Oostende waren op de avond der 
feiten. 

Twee maten en twee gewich
ten : te Gent ging een munitie
depot de lucht in en moest het 
gerecht wel ingrijpen. Weken 
voordien echter liet het gerecht 
Stassart vrijuit gaan, nadat in 
de zaak van de Aalsterse bom 
nochtans alle aanwijzingen op 
hem gericht waren. Maar in de 
teerzaak verricht men willekeu
rige aanhoudingen, onttrekt men 
vlaamsgezinden wekenlang aan 
hun familie en hun werkkring 
om hen daarna vaak los te 
moeten laten omdat hun on
schuld duidelijk was. 

De socialisten hebben over de 
gewelddaden van de stakings
periode 60/61 de mantel van de 
amnestie gespreid. Het is bun 
recht. 2k>als het ook ons recht 
is, het gehéél van het dossier. 
Oostende te pleiten. 

En daarnaar te handelen I 

waarbij een rijkswachter zwaar—fttrt«b«hs.««~-om, wierpen ^bar^i-
aan de voet werd gewond. Deze 
tuigen waren bestemd voor de 
vreedzame en toegelaten beto
ging van de Volksunie te Gent. 
Het lijdt geen twijfel dat de/e 
bommen in de dichk !/olkj.unie-
betoging een bloedbad zouden 
hebben aangericht. 

Toen deze moorddadige plan
nen bekend raakten en de muni-
tieopslagplaats in handen viel 
van de politie, toen werd uitge
maakt dat de bende reeds ver
scheidene aanslagen had ge
pleegd, werd door sommige 
bladen haast vergoelijkend ge
schreven over dit misdadig, 
unitaristisch geboefte. Kijk, zo 
schreef slijmerig een reaction-
naire franstalige krant, dat zijn 
de gevolgen wanneer men de 
franstaligen onderdrukt. Prole-
tariersbladen en burgerkranten 
haspelden de teeraktie en de 
moordplannen van patriottische 
misdadigers door elkaar, zodat 
de niet al te snuggere lezers (en 
wij en zij weten dat die de meer
derheid vormen) niet meer kon
den uitmaken waar de kwajon
gens en waar de misdadige zware 
jongens zaten. 

De hele vertoning was een 
misselijk staaltje van slecht ge
speelde huichelarij. Moeten wij 
het geheugen van het veelkleurig 
gezelschap even opfrissen ? 

Is de C.V.P. de schoolstrijd 
vergeten ? Wij niet. Wij herin
neren ons hoe gefanatiseerde 
jongeren bomen omhakten langs 
de weg, zodat dodelijke onge
vallen konden gebeuren. Hoe de 
huidige eerste-minister, toen nog 
de eerste ophitser van zijn partij, 
van streek tot streek trok om de 
bevolking op te ruien. Hoe deze 
razend geworden (ersatz-) Roe
land dreigde de staatsfinanciën 
te doen instorten, door aanspo
ring tot massale geldopvraging 
bij de postcheckdiensten. Toen 
deze opruier eerste-minister was 
geworden, beval hij de parketten 
drastisch op te treden bij de 

caden op, staken auto's in brand, 
dreigden ermee de mijnen ond*r 
water te laten lopen en hoog
ovens te doven. 

En de blauwe bourgeois ? Zij 
hebben geen troepen om directe 
aktie te voeren : het is een 
hoopje reumatische sufferds en 
een stelletje jonge strebers, die 
geen kreuk in hun goedgesneden 
jas wagen om de 25 % belasting
verlaging of de daverende belof
ten van hun op hol geslagen 
manager-voorzitter er door te 
halen. Zij moeten het hebben 
van de heimelijke aanhitsing tot 
gewelddaden. Zo voorspelde de 
fatsoenhjke heer Destenay dat 
er bloed zou vloeien wanneer 
de Walen de Voer niet terug
kregen. Deze deftige opruier, die 
er achter zijn brilglazen uitziet 
als een door bladgeritsel opge
schrikte nachtuil, is burgemees
ter geworden van Luik en hoofd 
van de politie. 

En de met lintjes opgesierde 
en met decoraties behangen 
patriottards ? Zijn zij vergeten 
dat dit staatje, dat zij zo koeste
ren, tot stand is gekomen door 
straatrevolutie en de beslissende 
tussenkomst van de vroegere 
buitenlandse overweldiger ? 

Wat betekent deze teeraktie 
tegen de achtergrond van bom
aanslagen, revolutie, brand
stichting en aansporing tot 
bloedvergieten ? 

Welk was bovendien het kli
maat waarin deze jongens de 
teeraktie planden ? De verfran-
sing aan de kust, in het eigen 
Vlaamse land, is scherp kren
kend voor elke normale Vla
ming : hij wordt er slechter 
onthaald dan een ongewenste 
vreemdeling. Het gebeurt regel
matig dat franstalig personeel 
Vlaamse verbruikers niet kan of 
niet wil te woord staan. De 
franstalige pers die zo hatelijk 
schreeuwde tegen de teerders, 
verzette zich tegen elke norma
lisering van deze koloniale toe-

NIEUWE ABONNENTEN-SLAG 
In het raam van onze abonnementenslag 1964 
wordt een prijskamp georganizeerd voor onze 
beste propagandisten. 
De reeks prijzen die daaraan verbonden is, zal 
al de vorige prijskampen totaal in de schaduw 
stellen. In onze eerstvolgende nummers zullen 
we de lijst ervan publiceren. 

Het reglement is zeer een
voudig. Een jaarabonnement 
(200 F) zal voor vier punten 
tellen. De halfjaarlijkse en 
driemaandelijkse abonne
menten (thans 110 P en 60 
F) zullen onderseheidelijk 
voor 2 en 1 punt tellen, voor 
zover Ze niet zouden her
nieuwd worden in de loop 
van het jaar. Worden ze wel 
hernieuwd, dan zullen ze 
eveneens voor vier punten 
tellen. 

De prijzen zullen uitge
reikt wordfen tegen het einde 
van 1964. 

Inmiddels ~ blijft onze 
maandelijkse bekroning, be
loond met een « Boek der 
Maand », bestaan. 

Van nu af tot na Nieuw
jaar zal tevens om de week 
de lijst van de tien beste ar
rondissementen worden ge
publiceerd. Om deze lijst op 
te maken, wordt rekening 
gehouden met het aantal 
nieuwe abonnementen t.o.v. 
van het bevolkingscijfer. 

Hier volgt dan de eerste 
lijst, over de periode van 1 
tot 12 oktober : 

1. Tongeren; 2. Oostende-
Veurne - Diksmuide; 3. St. 
Niklaas; 4. Mechelen; 5. 
Dendermonde; 6. Aalst; 7. 
Leuven; 8. Hasselt; 9. Ant
werpen; 10. Brussel. 

We rekenen vaster dan 
ooit op onze provincie-, ar-
Tondissements- en afdelings

besturen om in hun sektor 
niets onverlet te laten om 
het aantal abonnenten van 
nu tot Nieuwjaar met een 
ruk omhoog te drijven. 
Het klim-.at is gunstiger dan^ 

ooit! Het komt er op aan, 
de handen uit de mouwen te 
stelden en de baan op te 
gaan. Huisbezoek en het be
nutten van iedere gunstige 
gelegenheid zijn het alfa en 
omega van de abonnemen
tenwerving. 

Wij doen ons best : wij 
handhaven de prijs en ver
beteren toch uw blad. 

Doet gij <̂e rest : werft 
abonnementen, abonnemen-
jfcen, abonnementen 

ji ji er 
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aan pro/. Leroy 

rehtor van de universiteit 

IBRU S S E L 

Mon cher recteur. 

Op S oktober werd het ahademisch jaar aan uw universiteit 
met de gebruikelijke pomp en plechtigheid geopend. Te dier 
gelegenheid werd, zoals het de costuymen ende geplogen-
heden van de Alma Mater willen, een feestelijke akademische 
zitting gehouden waarop gij het woord hebt genomen om het 
rectorale standpunt over enkele dingen te verduidelijken. 

Tot zover, mon cher, is alles dik in orde : rectorale rede
voeringen krijgen ieder jaar de nodige publiciteit en plaats
ruimte in de bladen en gedurende een paar dagen is het 
joernalistieke gilde volkomen doordrongen van het gewicht 
der rectorale pozitie en het belang der rectorale woorden. 
Tiadien zinkt de universiteit terug in de graue Alltag en in de 
jaarlijkse tredmolen, waaruit zij alleen terug opduikt in de 
krantenkolommen ter gelegenheid van Sint Verhaegen - ten
minste voor wat betreft de a framassons ». Want de koorkna
pen van Leuven hebben het middel gevonden om iedere 
vrijdagavond in het nieuws te zijn. 

Au is, mon cher, er dit jaar in uw rectoraal speechke een 
nogal venijnige angel blijven zitten. Na de gebruikelijke 
akademische gemeenplaatsen en de loflitanie op (met hoofd
letters a.u.b.) Het vrij Onderzoek, hebt gij u begeven op de 
glibberige paden van België's kuUurele en taalkundige 
dualiteit. Gij zijt er alles behalve goed geïnspireerd geweest l 

Want zie, mon cher, de Vlaams gezinden hebben uw uni
versiteit de laatste jaren nogal gerust gelaten. De framasson-
vlieger gaat ook in Vlaanderen niet meer op zoals vroeger en 
utu Alma Mater itond in de flamingantische rozengeur van een 
universiteit die - ondanks alles - staag en stelselmatig voort
schreed op het pad der vernederlandsing. Wij zijn in Brussel 
nogal gauw kontent en van louter kontentigheid lieten we u 
gerust. Onze aandacht was trouwens gevestigd op de konkur-
rentie, een paar tientallen km verder te Louvain-Leuven. 

Sinds S oktober echter uit met rozengeur en maneschijn, 
gedaan met de godsvrede (foei I wat een woord i v.m. uw 
univ) rond de Brusselse Alma Mater. Op S oktober hebt gij 
eens duidelijk gesteld wat de pozitie is van het nederlandstalig 
onderwijs in uw instelling : dat van ondergeschikt, van ver
taald onderwijs. Hoe kan, na uw rectorale rede, nog iemand 
geloven in de ernst die gij steeds hebt voorgewend bij de 
zogezegde verdubbeling van uw afdelingen en fakuUeiten ? 

Gij hebt, mon cher, daarenboven in uw rede het beperkte 
terrein van de universitaire problematiek verlaten om op de 
vleugelen van uw vrije rede te zweven in de ijlere lucht van 
de algemene beginselen ; de beginselen die - volgens u - de 
verhoudingen tussen Vlamingen en Walen moeien bepalen. 

Wat zijn die beginselen ? Gij liet er niet de minste twijfel 
over beslaan : de Vlamingen moeien zich inspannen om 
« parfait bilingue » te worden. Aan de Walen en de Bru.^se-
laars hebt gij dergelijk verzoek niet menen te moeten richten. 
Hel besluit, mon cher, ligt voor de hand : ook gij zijl de 
mening toegedaan dat de Vlaming er alles bij te winnen heeft, 
zijn menapische botheid te schaven aan de schuurpaal van de 
culture laline. Zij, die deze kuituur hebben ingezwolgen met 
de moedermelk, hoeven zich niet bloot te stellen aan de gevaren 
van verruwing en barbaarsheid - gevaren die niet denkbeeldig 
zijn wanneer zij hun gladde galUsche keel zouden dwingen 
naar de gutturale klanken van een germaans idioom. 

Is dat het rezullaat van het Vrij Onderzoek waaraan gij 
uw leven • met zoveel succes voor uzelf - hebt gewijd ? Of moet 
ik besluiten dat de Liberie, die V zo dierbaar is, zo'n beetje 
trekt op de Zoulstraat van mijn geliefd Aalsl ? Dat is namelijk, 
mon cher, een straat met enkelrichtingsverkeer. A sens 
unique, gelijk uw taalfilozofie 

En voor een Vrij Ondcizochte Waals-Vlaamse Zoulstraat 
bedankt volkomen 

U%o dio Gene». 

epfRNoreN 
OPGEPAST VOOR 

INDEKS 

De index steeg tot 115,54 
In september. Blijft hij in 
oktober hoger dan 115, dan 
moet er een aanpassing van 
2,5 % gebeuren voor de pen
sioenen, de kindervergoedin
gen, de werkloosheidsuitke-
. ringen en voor de wedden 
van de agenten in openbare 
diensten. 

In regeringskringen denkt 
men er weer aan te knoeien 
en de indeks naar beneden 
te drukken om twee miljard 
te sparen. Men heeft in 1962 
nog zo geknoeid : in april 
met de aardappelen en in 
december met het vlees. Dit 
jaar heeft men in februari 
de sociale abonnementen in
gevoerd om de indeks met 
0.25 te doen dalen. Zo valt 
de levensduurte altijd op de 
kleine man, terwijl de kapi
talisten de bijkomende win
sten op zak steken Aan hun 
belangen durven noch CVP, 
noch PVV noch BSP raken, 
want dat betekent de val 
van de regering. 

En BSP en CVP regeren 
liever -'an de kapitalisten te 
treffen. 

ON*=0 ' - IAAL 

Een andere sociale on
rechtvaardigheid wordt door 
deze zogezegde sociale re 
gering evenmin ongedaan 
gemaakt En wel de aanpas
sing van de be'astingsscha-
len aan de index. 

Inderdaad; de verhoging 
met 2,5 % van de wedden is 
geen verbetering, doch 
slechts een laattijdige en 
onvolledige aanpassing aan 
de levensduurte, die meer 
stijgt dan de index aanduidt. 

Toch zal men meer belas
tingen moeten betalen Er is 
dus verlies en sociale ach
teruitgang. Geen zorg ech
ter voor de CVP-B6P rege
ring. 

Zij kunnen slechts re
geren, steunend op het kapi
talisme. 

WETSOVERTREDING 

In de « Standaard » van 
14 oktober kioeg «Defensor» 
op bittere wijze aan dat 'de 
nieuwe taalwet, waar zij 
dan al eens- gunstig is voor 
de Vlamingen, straffeloos 
wordt overtreden. In twee 
« Staatsbladen » met maat 
schappelijke berichten vond 
hij niet minder dan zeven 
overtredingen : firma's uit 
het Vlaamse land die him 
maatschappelijke berichten 
verder ongestoord in het 
Frans publiceren. 

Het aantal overtredingen 
loopt thans reeds in de tien
tallen. 

Daaruit dringt zich het 
besluit op dat de regering 
deze sabotage van de taal
wet steunt. Het is immers 
ondenkbaar dat ze, wanneer 
ze van goede wil zou zijn, 
niet dadelijk aan het 
« Staatsblad » de nodige 
richtlijnen tot toepassing 
van de wet op de verneder
landsing van het bedrijfsle
ven zou hebben gegeven. 

Bet « Staatsblad » is een 
kataloog van wetsovertre
dingen geworden! 

We hebben in de « Stan
daard » geen half woord 
daarover uit de pen van Ver
roken kunnen l°zen 

Slikt Jan zijn speeksel in? 

10 N O V E M B E R 

Ondanks het feit dat de 
V'aamse CVP-krantra ijve
rig voortdoen met hun door
zichtige pogingen om ver
warring te zaaien rond de 
betoging van 10 november, 
krijgt de deelneming aan de
ze betoging steeds vastere 
vorm. 

De plaatselijke Aktiekomi-
tee's betuigen, het een na 
het andere, hun instemming 
met het federalistisch pro
gramma van de betoging. De 
streekbladen die de Marsen 
op Brussel steunden — en 
die onafhankelijker zijn 
dan de dagbladpers — doen 
ook ditmaal mee. 

k 

Zopas heeft Iieï IJsserbedé* 
vaartkomitee zijn deelname 
bevestigt In een zeer duide
lijke en radlkale persmedei 
deling die eindigde als volgtS 
« Nu we staan voor een nieu-« 
We start en een positieve 
richting in de Vlaamse 
strijd, moeten we eendrach
tig samenwerken opdat de 
betoging volledig zou slagen 
en aldus de wil van het be
wuste Vlaanderen tot uiting 
brengen ». 

Ondanks verdelingspogin
gen en het zaaien van ver
warring marsjeert het 
Vlaamse eenheidsfront op 10 
november vast aaneengeslo
ten door Antwerpen! 

We rekenen op onze pro
pagandisten en kaderleden : 
ze zullen niets onverlet 
laten om mee te hel
pen aan het succes van de 
betoging 

KIEBOOMS* ' 

J A M M E R K L A C H T 

Onze goede vriend Lo-
wietje Kiebooms houdt er 
een eigenaardige logika op 
na. De C.V.P. is de grootste 
partij van Vlaanderen — al
tijd geweest trouwens — en 
die moet de grootste blijven, 
ongeacht wat ze ook doet; 
want slechts door haar kan 
Vlaanderen wat verkrijgen. 
Jammer dat hij dat « wat » 
niet tussen aanhalingstekens 
schrijft, want het zou nog 
juist zijn ook. 

Na deze merkwaardige re
denering bekijkt Kiebooms 
het Vlaams gebeuren door de 
bril van deze logika. En de 
betoging te Antwerpen past 
niet in het schema, vermits 
ze opkomt voor federalisme. 

Daarom zou ze niet mogen 
plaats vinden En zo ze toch 
plaats vindt, zou men er niet 
mogen naar toegahr»! 

Voor Kiebooms heeft zo 
iets als Vlaamse ontvoogding 
geen zin. Alleen de C V P — 
ook na Hertoginnedal — is 
zinvol. Naast de parlements
zetels, die ze in Vlaanderen 
uitdeelt aan haar brave ja-
broers - knikkers. 

ANTWERPEN 10 NOVEMBER 19 6 3 

NOG S L E C H f S DRIE WEKEN SCHEIDEN ONS VAN DE BETOGING VOOR FEDE

RALISME TE ANTWERPEN. ONZE PROPAGANDISTEN EN KADERLEDEN MOE

TEN NIET WACHTEN TOT MEN HEN VRAAGT, DE PROPAGANDA MEE TE 

VOEREN^ WAAR MEN NOG NIET BEGONNEN IS, BEGINNEN ZIJ ZELF I 



DE VOLKSUNIE 

KIEZERSLIJSTEN 
Wij willen de aandacht van al onze kiezers en 

to^tomstöge kiezers vestigen op het feit dat d« 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 
ajB. afgesloten worden. 

Elfce kiezer kan ten gemeentehuize zijn inschrlj-
ytag op de kiezerslijsten nazien. Tot dergelijk na-
zicM worden vooral diegenen aangezet die onlangs 
van woOTiplaats veranderden. Om ingeschreven te 
iöjn op de Hjsten van zijn huidige woonplaats, moet 
Bnen er, c^ 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 heeift gewoond tus -
J9«l 2.7.62 en 1.7.63. 

WAT NU SPINOY ? 

Te Mol — in Vlaanderen, 
voor wie het zou vergeten 
zijn — werd aan het atoom-
eentrum een eentalige tot 
dlrekteur-generaal benoemd. 
Die eentalige is vanzelfspre
kend eentalig Frans. 

Wat denkt onze regering te 
doen? En in de eerste plaats 
minister Spinoy, die een ve
torecht heeft? 

De zaak is te fantastisch 
dan dat we zouden geloven 
dat deze regering met tien 
Vlaamse (!) ministers zou 
laten begaan. 

OPSTANDELINGEN 

Het is kenschetsend voor 
het gemis aan persoonlijk
heid van de Vlaamse socia
listen dat ze nooit in opstand 
komen tegen de,, Vlaamse 
achterstand en achterstel
ling, die nochtans 7o de 
Ogen uitsteekt. 

De Walen doen het in elk 
geval anders. Zowel Charle
roi en Nij vel als Luik namen 
tegenover het Waals ver
zoekschrift een andere hou
ding aan als de partijlei
ding. 

En zoals men weet hebben 

de Walen te klagen in de 
B.S.P. 

Op de vergadering van het 
partijbestuur had Jos van 
Eynde verklaard dat de 
Vlaamse socialisten niet wil
den meegeteld worden voor 
spek en bonen! Zou hij ein
delijk iets gaan beseffen? 

In elk geval storen de Wa
len zich helemaal niet aan 
zijn patetisch oproepen en 
aan zijn banbliksems. Ze la
chen hem uit en gaan hun 
eigen weg. 

De eenheid van de B.S.P. is 
dus larie. Zouden de Vlaam
se socialisten nu ook eens 
eindelijk voor de Vlaamse 
arbeiders gaan zorgen? 

MIKMAK 

N.AC. en M.A.C, vormen 
een mikmak. 

Bij de bommenleggers te 
Gent vindt men niet alleen 
N.A C.-helden maar ook de 
voorzitter (jawel!) van de 
M.A.C. 

Die maakte dus mee de 
bommen klaar waarmee 
Volksuniemensen moesten 
gekwetst of gedood worden. 

Wat de onri-'-Hanen van 
die M.A.C.-voorzitter niet be

let te Antwerpen de Vlaams
gezinden uit te hangen. 

Schoelietjes of alleen maar 
idioten? 

STEEDS MAAR CIJFERS... 

Tijdens het jaar 1962 wer
den door het departement 
van Justitie nederlandstalige 
boeken en tijdschriften ter 
beschikking gesteld van de 
magistratuur voor een totaal 
bedrag van 649.734 F. 

De waarde van de fransta-
lige boeken en tijdschriften, 
die in dezelfde periode aan de 
magistratuur werden bezorgd, 
beliep 871.007 F. 

Tenslotte werd nog voor 
136.526 F aan tweetalige wer
ken ter beschikking gesteld. 

Zonder kommentaar ! 

WAARBORGEN 

Minister 
P. W. Se-
gers heeift 
te Ant
werpen, op 
een ver
gadering 

van CVP-
dames, 

onomwon
den toe

gegeven 
« dat het 

slechts normaal is dat aan 
de Walen waarborgen tegen 
de minorizering worden ge
boden ».' 

Wanneer men de invloed 
van P.W. in de partij 
kent, dan weet men meteen 
hoe laat het is : ondanks de 
operatie « mistgordijn » In 
de Vlaamse C.V.P.-bladen, is 
het nieuwe Hertoginnedal 
reeds in kannen en kruiken. 

De C.V.P. is volkomen be
reid, opnieuw te kapituleren. 
De uitspraak van P-W. Segers 
bevestigt trouwens, dat zij 
het al gedaan heeft. 

« Schild en Zwaard van 
Vlaanderen » : wie ''«erio ^^at 
ook weer een eeuw geieden? 

GEKELDERD 
Partijvoorzitter Van den 

Boeynants is van een kale 
reis teruggekomen met zijn 
partij-hervorming die door 
Manu in « De Standaard » 
zo bereidwillig en zo huichel
achtig als « federalistisch » 
was bestempeld. 

Het partijbureau van de 
CV P. vond het niet eens de 
moeite, de hervormingsplan
nen van de voorzitter te be
spreken. Op de vergadering 
van het bureau kwam het 
tot een heftig incident : een 
Waals mandataris verliet 
met veel lawaai de vergade
ring omdat — naar hij be
weerde — de Walen In de 
C.V.P. « geminorizeerd » 
worden! 

Om zijn plan in extremis 
er toch nog door te drukken, 
overwoog Van den Boey
nants de mogelijkheid om 
op het a.s. partijkongres zelf 
op te treden als verslagge
ver. 

Zijn tegenstnevers, die 
hem kort tevoren nog uitge
scholden hadden voor het 
vuil van de straat, verander
den onmiddellijk van tak-
tiek. Ze waren het roerend 
eens dat de partijvoorzitter 
boven de kongres-praktika 
moest staan, dat zijn funk-
tie er een scheidsrechterlij-
ke is en dat Vanden Boey
nants zijn gezondheid moest 
sparen. 

Er bleef de spekslager 
niets anders over dan op een 
C.V.P.-vergadering te Borg
worm te gaan verklaren «dat 
de plannen, die gepubliceerd 
werden, nog kunnen gewij
zigd worden ». Zo taakte de 
grote voorzitter zijn zoveel
ste platte broodjes in Wal
lonië. 

PETITIONNEMENT 
EN FEDERALISME 

De aktie voor het petifion-
nement en voor federalisme 
neemt, ondanks alle anders
luidende beweringen van Jos 
Van Eynde in « Volksgazet », 
een hoge vlucht. De belang
rijkste Waalse oartiï-federa
ties durven het niet p,an, de 

oekazen tegen de federalis
tische aktie in te volgen; ze 
omzeilen de moeihjkheid 
door het federalisme tot een 
« vrije kwestie » te verkla
ren. 

Voor zover ze niet openlijk 
ervoor ijveren! 

Tenslotte zijn ze konse-
kwenter dan partijvoorzitter 
Collard die toch zeer goed 
weet dat de Waalse socialis
ten zich in kongres hebben 
uitgesproken voor het fede
ralisme. 

Ook • het petitionnement 
schijnt alle kans op succes 
te hebben. Onze lezers we
ten, waarom het gaat : door 
dit petitionnement trachten 
de wallinganten een brede 
stroming tegen de zetelaan
passing te verwekken Het 
ziet er naar uit, dat hun on
derneming veel kans tot sla
gen heeft. 

Het Vlaams verzet daarte
gen? De Vlaamse socialisten 
sputteren tegen; zij verzet
ten zich echter slechts in 
schijn. Volmondig beamen 
zij de Waalse eis : eerst 
waarborgen, dan slechts ze
telaanpassing. 

De C.V.P. heeft, bij mon
de van haar eminence gnse. 
P.W. Segers, reeds gekapitu-
leerd. 

Alleen het Vlaamse een-^ 
heidsfront dat op 10 novem
ber te Antwerpen betoogt, 
bekommert zich nog om de 
bressen in de dijk. 

Wie NU abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

gratis tot einde '63. 
Stort 200 F op giro 1476.97 

Volksunie, Brusssl 1. 

DE KONING EN DE KARDINAAL 
« KuB je nog aarden in een land waar 

de koning en de karainjial Pikaai ilc hand 
drukken lerwijl er nog poUlieke gevangenen 
«chter de IraJies naar vrijheid snakken ? ». 
(Jef Geeraerts, te « Schroot », N.V.T. 1963) 

Wellieht herinnert u zich, lezer, het 
geval van de moordenaar dr. Rinchard. Of 
de zaak van de internationale pooier Mes
sina. Mogelijk denkt u nog aan andere 
gemeenrechtelijke misdadigers, allen reeds 
lang terug op vrije voeten en misschien 
reeds opnieuw bezig de maatschappij last 
en de advokaten werk te bezorgen. 

Maar denkt u ook nog wel eens aan de 
levende doden achter de gevangenismitren 
van St-GilUs ? Politieke gevangenen, of in 
elk geval . produkten van de verwarring 
en de atmosfeer der oorlogsjaren. We noe
men er slechts één enkele : dr. Jef Van de 
Wiele. Zijn lot tekent de Belgische poli-
tiekers die deze « justice de rois nègres » 
hebben goedgekeurd of die dit « werk van 
een gangsterbende » (oad-minister Bal
thazar) hebben laten gebeuren. Dat hij 
nog steeds niet werd vrijgelaten, onteert de 
parlementairen die deze schande pozittef 
willen of er stilzwijgend aan voorbijgaan t 

Er is een tekst nodig als die van de hand 
van Jef Geeraerts, die we hierboven afdruk
ken, om het probleem nog eens te stellen. 
Ben tekst die enkele weken geleden ver-

$eheen in het nochtans zo konformistische 

en civieke « Nieuw Vlaams Tijdschrift ». De 
teksl imn eert kunstenaar, van een letter
kundige, van iemand die het niet neemt 
en die ons doet denken aan de levende 
doden in de cel. 

We denken echter niet alleen aan hen 
die, over een paar maanden, v,oor de acht
tiende maal het Kerstfeest in hun cel zullen 
vieren. Onze gedachten gaan eveneens naar 
de mensen die daaraan een einde kunnen 
stellen : de parlementairen, de koning en 
de kardinaal. 

Over de parlementairen zouden we van
daag nochtans liever zwijgen. We gaan, 
ten aanzien van de liberalen en de socialis
ten, geen beroep doen op het zo hoogge
prezen humanisme We gaan de kristen-
demokraten geen citaat uit de bijbel voor
houden, noch hen herinneren aan het 
dagelijks geprevelde vers uit het « Onze 
Vader » Want een beroep op het humanis
me en het kristendom maakt misschien 
wel indruk op mensen die VOOR deze 
zaken leven, maar zeker niet op wie VAN 
beide zaken leeft en goed gedijdt t 

We zwijgen dus over de parlementairen.-
Maar met des te meer nadruk gaan onze 
gedachten naar de koning en de kardinaal. 
Waarom spreekt de koning niet van amnes
tie f Men heeft ons tijdens onze schooU 
jaren nochtans voorgehouden dat de 
koning, staande boven de partijen en boveri 

de ideologische geschillen, als geen ander 
geroepen was om vrede te doen heersen 
onder de burgers van het vaderland, om de 
hoeken af te ronden en om alle geschillen 
vreedzaam te doen bijlegpen. Het konings
huis moest - nog altijd volgens onze vroe
gere schoolmeester • verzoenend optreden 
waar de burgers met getrokken messen 
tegenover elkaar staan. En inderdaad, 
spreekt onze koning over dat alles niet bij 
elke gelegenheid schone woorden ? Maant 
hi] de volwassenen niet voortdurend aan, 
te arbeiden om het land voorspoed en aan
zien te geven ? En vraagt hij niet aan de 
jeugd, idealistisch en verdraagzaam te 
zijn ? Waarom vraagt de koning dan niet 
ook amnestie ? Is het misschien bevorder
lijk voor de roem van de natie en de groot
heid van ons vaderland, een aantal politieke 
gevangenen te hebben ? Zou het aan allen 
die nu zijn en hierna wezen zullen, jnis-
schien heil brengen wanneer de (mond-h 
helden van het na-oorlogse patriottisme 
hun kleinmenselijke haatgevoelens inge
volgd zien door het Majestatisch Hoofd van 
de natie ? Zou God België misschien beter 
beschermen wanneer een aantal Waarde 
Landgenoten 18 jaar na de feiten nog steeds 
opgesloten blijven en er geen gevolg 
gegeven wordt aan de oproep van Zijne 
Heiligheid Pius XII in 19i9 tot het verlenen 
van amnestie ? ZOVL het aanzien van België 

ïn het buitenland er misschien mee gediend 
zijn, voanneer ons dierbaar vaderlana zich 
hardvochtig toont, klein-menselijk en hate
lijk ? En indien dit alles niet zo is, waar
om spreekt de honing dan nooit over, 
amnestie ? 

En waarom spreekt de kardinaal niet over 
amnestie ? Is het niet zijn taak, de liefdes-
boodschap van het Evangelie onder de 
mensen te brengen ? En heeft hij niet tot 
plicht, met nooit aflatende ijver de beminde 
gelovigen er telkens weer aan te herinneren 
dat men zijn naaste moet liefhebben als 
zichzelf ? Moet hij de kristenen van zijn 
bisdommen de teksten van het Evangelie 
niet voorhouden, bv. de passage (Mat. V, 
SS-Si) waar te lezen staat : « Wanneer gij 
dus uw offergave naar het altaar brengt 
en a daar herinnert dat uw broeder iets 
tegen ü heeft, laat dan uw offergave liggen 
en ga, verzoen u eerst met uw broeder en 
kom dan uw offergave opdragen » ? Of 
mogen de belgische katolieken dat gedeelte 
uit hun bijbel schrappen ? En indien ze 
dat niet mogen, waarom laat de kardinaal 
dat dan niet vanop de kansels voorlezen, 
tot de dag en het uur dat de rechtvaardigen 
zich de levende doden van St-Gillis herin
neren ? Waarom spreekt de kardinaal niM 
over amnestie ? 

We hopen, dat de koning en de kardinaal 
ons dit jaar de schande zullen besparen 
van een achttiende Kerstfeest in de cellen 
van St-Gillis en elders. We hopen dat de 
Koning der Belgen en de Primaat van 
België gezamenlijk stappen zullen doen bif 
minister Vermeylen. We hopen dat er met 
Kerstmis 1963 geen e/ifceJe politieke gevan-> 
gene meer zal zfjn^ 

G.W^ 
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- De Antwerpse havenbonzen 
die thans gesnapt werden in 
verband met het zgn. «fooien-
stelseb, zijn er wel zeer goed
koop van af gekomen : een 
maand schorsing en daarmee 
basta. Van terugvordering der 
onrechtmatig geïnde bedra
gen geen sprake. Het betreft 
hier nochtans geen peulschll-
letje : van 300 000 F tot een 
miljoen per jaar ! 

Officieel heet het, dat de 
'Antwerpse haven de goede 
zorgen van deze «specialis
men » niet kan ontberen. 

Maar is de verrassende 

mildheid wellicht met te dan
ken aan het feit, dat de ge
schorsten zo'n goede part i j 
vrienden zijn : drie C.V.P.-ers 
en drie B.S.P.-ers ? 

Ook bij de benoemingen 
aan de Antwerpse haven is — 
net als overal anders in dit 
totaal verpolitiekt land — 
het stelsel van de « partijpo
litieke kruiwagen» het ge-
breveteerde patent. 

Maar wanneer een dokker 
eens gesnapt wordt met iets 
wat «tussen schip en kaai 
gevallen » is. dan gaat de kat 
de koord op ! 

Iedereen zal zich nog de 
verkiezing van moeder over
ste herinneren in het Heilig 
Hart-Insti tuut te Heverlee. 
Het vast gebruik van verkie
zing door de zusters werd ge
weld aangedaan door het 
aartsbisdom, dat een fransta-
lige kandidate opdrong. De 
grote meerderheid van zus
ters kreeg dus een overste op
gedrongen, die zij niet wens-
't,en en die de kastetaal sprak. 

Thans heeft de overste en 
haar kastekringetje een nieu-

NAASTENLIEFDE 

we stap gezet en een paar 
Vlaamsvoelende zusters ver
plaatst naar Halle en St Lam-
brechts-Woluwe. Volgens het 
gevleugeld woord van wijlen 
kardinaal Mercier zijn de 
Vlamingen door God gescha
pen om de franstaligen te 
dienen en niet om hun goed 
recht op te eisen. 

Naastenliefde straft op tijd 
als de voorrechten van de 
kaste zelfs maar bedreigd 
worden. 

GEBOEID • ~ 

NIET GEBOEID 

Tijdens de wedersamen
stelling van de bomaanslag 
aan de « Petit Paris » te Oos
tende verschenen de leden 
van de franskiljonse terreur-
bende Stassart alle ongeboeid 
op het terrein van hun hel
dendaden. 

Wanneer echter vlaamsge-
zinde jongeren van Antwer
pen naar Brugge overge
bracht worden om verhoord 
te worden i.v.m. hun eventu
ele deelneming aan de teer-
aktie te Oostende, worden ze 
dadelijk geboeid en blijven ze 
de hele reis geboeid als grote 
misdadigers. Nochtans zijn ze 
slechts « verdacht». 

Enerzijds op heterdaad be
trapte terroristen die volledig 
vrij tussen de gerechtsdie
naars inlopen; anderzijds 
verdachten die, ondanks de 
geringe ernst der feiten, da
delijk zwaar geboeid worden. 

Er kan wel niet duidelijker 
worden aangetoond dat het 
gerecht de franskiljonse fils-
è-papa's met fluwelen hand
schoenen aanpakt... 

DE «BOND» OORDEELT 

In de « Bond », wekelijks 
orgaan van de « Bond voor 
Grote en Jonge Gezinnen», 
werd verleden week een be
knopt eisenprogramma in 
vier punten opgesomd : ge-
zinsvertegenwoordiging^ in de 
S.E.R., hogere kinderbijsla
gen, wetsontwerp op kinder
en jeugdbescherming, bijzon
dere kinderbijslagen voor ge
handicapte kinderen. 

« De Bond » stipte daarbij 
aan : « Het is jammer, maar 
wij willen onszelf en de ge
zinnen niets wijs maken; 
deze regering is tot zulke 
grote dingen ofwel niet be
kwaam ofwel niet bereid ». 

Nietwaar, dat de huidige 
regering over een buitenge
woon « exaltante » reputatie 
beschikt bij zowat iedereen ? 

TEUVEHr 
Te Teuven in de Voer-

streek laat he t handvoUetje 
franskiljons niet af. Nada^ 
een eerste poging tot oprlch-i 
ting van een franstalige be
waarschool mislukte, zijn zij 
er thans in geslaagd een 
vijftiental kinderen (via de 
nodige sociale druk op de 
ouders) bijeen te brengen 
en weer met een kleuterklas 
te beginnen. Onder de kin-i 
deren zi]n er zelfs verschil
lende die de vereiste mi
nimumleeftijd van drie jaar 
niet bereikt hebben! Zij 
worden ondergebracht in 
een balzaal die eigendom is 
van de franskiljon Kevers, 
welke samen met ex-burge
meester De Secillon en de 
huidige burgemeester Pin-
ckers, het «Aktiekomitee» 
uitmaakt. 

Toen een twintigtal 
Vlaamse Teuvenaars de op
richting vroegen van een 
Vlaamse kleuterklas, werd 
dit geweigerd. Wat denkt 
men in Brussel hierover? En 
gaat men ook nog langer 
dulden dat, in strijd met 
de wet, het verslag van de 
Teuvense gemeenteraads
zittingen in het Frans wordt 
opgemaakt? 

HUN WARE... 

Veertien dagen geleden 
vonden te Wemmei de 
« Vlaamse Poëziedagen » 
plaats. Dit jaar las op deze 
«Dagen» o.m. Kamervoor
zitter Achiel Van Acker voor 
uit eigen dichtwerk. We ver
melden zijn aanwezigheid 
speciaal om duidelijk te stel
len wat een brave, uitsluitend 
kulturele en ortodokse onder
neming die « Poëziedagen » 
wel zijn. 

Het gemeentebestuur van 
Wemmei droeg zijn steentje 
bij tot het succes van deze 
feestelijke onderneming, o.m. 
door een drietal leeuwenvlag
gen uit te hangen, telkens 
naast de belgische driekleur. 

In de nacht van zaterdag 

öp Zondag werden déze leeü.» 
wenvlaggen gestolen. Eén er
van werd, In stukken ge
scheurd, terug gevonden in 'S 
gemeentelijk park. 

Inmiddels beijveren de 
ïranstalige kranten zich 
voort, om de Vlamingen hef! 
monopolie van vandalisme en 
straatschennerij in de schoe
nen te schuiven. 

...MENTALITEIT ' 

Verleden week dinsdag 
werd te Brussel in het Paleis 
voor Schone Kunsten hefi 
vijfentwintigjarig bestaan 
van de Koninklijke Filmoteek 
van België gevierd, in aan 
wezigheid van de koning en 
de koningin, 

Eén der sprekers op deze 
viering was de gebreveteerde 
film-minister Vermeylen, die 
zich verstoutte, ook enkele 
woorden Nederlands te pra
ten. Onmiddellijk werd er in 
de zaal gejouwd en het groot
ste deel van Vermeylens 

• (kort) toespraakje in het 
Nederlands ging verloren in 
een algemeen gekuch. 

Minister Janne daarente
gen werd uitbundig toege
juicht omdat hij uitsluitend 
in het Frans sprak. 

Ziedaar de ware Brusselse 
mentaliteit : gejouw voor een 
minister die nochtans alles
behalve schittert door 
Vlaamse konsekwentie; toe
juichingen voor een minister 
die de inciviek uithangt door 
slechts de taal van de natio
nale minderheid te spreken. 

Deze mentaliteit is hard
nekkiger dan duizend taa l 
wetten. En het is de menta
liteit van wat men «de lei
dinggevende i 'ringen » pleegt 
te noemen. 

ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 

200 F 

TOT EINDE 1964 

DE NEDERLAI^D 

Sleeds vaher stail men thans in de West-
Europese peis op de vastslelling dat het met 
de Europese integratie niet opschiet, dat 
West-Europa weliswaar tot op zehere 
hoogte zijn ekonomische eenheids-appara-
tüur heeft uitgebouwd maar dat men op 
het domein der poUlieke verwezenlijkingen 
nog nergens staat. Het ware kortzinnig, 
deze stagnatie in de politieke Europese een
wording uitsluitend te wijten aan de kwade 
wil van één enkele natie of aan de staats-
nalionalistische opvallingen van één enkele 
prezident. In werkelijkheid is het zo, dat 
nergens aan de top van de West-Europese 
landen mannen zitten die het ernstig 
menen met hun supra-nalionale of Euro-
pees-lederalislische geloofsbelijdenissen. Het 
« Europa der vaderlanden », erfgoed van 
zoveel eeuwen on-Europees denken en han
delen, is een koppig onkruid dat zich op 
gcu\ enkele akker gemakkelijk laat wieden. 

Van volksnationalislisch standpunt uit -
en liier .staat eens te meer het volksnationU-
Usme mijlen ver van het staatsnalionalisme 
- Ts deze slagnatie in de Europese grod 
slechts te betieuien. Het lag toch in de 
iijn i'u/i de volksnationale verwachtingen 
dat, mét de overgang naar supranatiotmle 
tlrukluren, meteen de definitieve afbraak 
9ün de jakobijnse staat zou ingezet wordeit 
en dat voor de talrijke nationale minder
heden her en der in Westeuropa - minder
heden die binnen de jakobijnse staat nooit 
aan bo(f zouden komen - de Europese struk-
luren een onverwachte kans betekenen om 

zichzelf te zijn en te blijven in een breed 
federalistisch kader. Vit deze verwachtingen 
vloeide en vloeit de positief-Europese 
gerichtheid van de Vlaamse Beweging voort. 

Nu is het zo dat de eenzijdige-ekono-
mische gerichtheid in de supranationale 
bemoeiingen ons, Vlamingen, wel aller
minst ven-ast. Sinds jaren hebben wi] tocli 
de ontgoochelende ervaring met Benelux, 
deze « prefiguratie van de Europese een
making n. Ook Benelux heeft eens de illuzie 
gevoed dat rond het ekonomisch geraamte 
/iet vlees en bloed zou komen van een 
levende politieke werkelijkheid : de nauwere 
aaneensluiting van staten die, op alle denk
bare gronden, aangewezen zijn op deze 
aaneensluiting. Diegenen onder de vlaams
gezinden die met moeite verder kijken dan 
de grenzen van een bekrompen en eng 
Vlaams parlikularisme, hebben jarenlang 
het Benelux-argument ingeroepen tegen 
wat zij noemden de « onrealistische Groot-
nederlandse richting in de Vlaamse Bewe
ging ». Het argument is vandaag totaal bot 
geworden : Benelux heeft weinig of niets 
bijgedragen tot het samenhorigheidsgevoel 
dat meer dan twintig miljoen Nederlanders 
beneden en boven de Rijksgrens zou moeten 
bezielen. Benelux is aan de top een aange
legenheid van Brussel en van Den Haag ; 
aan de bazis schiet er al weinig méér over 
dan de traditionele Antwerps Rotterdamse 
afgunst en loat smalende kommenlaar 
rond de hotersmokhel-Joits divers in de 
kranten. 

Inmiddels echter is het Benelux-schijnar-
gument nog steeds een hinderpaal, wanneer 
het er op aan komt de Nederlandse gericht
heid van de Vlaamse Beweging te beklem
tonen. Ons ergert daarbij vooral, dat de 
Benelux - drogreden meestal gehanteerd 
wordt door een slag van Vlaamse pariiku-
laristen dat voortdurend meent te moeten 
offeren aan een bekrompen antihollandisme 
dat wij beschouwen als een tipisch-vlaams 
bijprodukt van het belgisch chauvinisme. 
Deze treurige geestesgesteldheid vindt men 
zelfs bij velen die niet anders kunnen oj 
durven dan zich « kulturele Grootneder
landers » te noemen. Van Ilaegendoren 
merkt zeer terecht op in het eerste deel van 
<; De Vlaamse Beweging nu en morgen » : 
u De cultureel-Grootnedcrlandse strekkiixg 
van de vlaam'sgezinden gaat de jongste jaren 
gepaard met een zekere wrevel, ja wel eens 
met een kleingeestig antihollandisme dat 
niet enkel te wijten is aan de ekonomische 
Benelux-peiikelen » (pap. 1S8). 

Toen in 1815 - geheel onverwacht en 
onvoorbcieid - de Nederlanden tot één 
Koninkrijk werden verenigd, bleek voor
eerst dat deze hereniging op alle gebieden 
heilzaam was voor gans de Nederlandse 
stam. Op het ekonomische vlak bvb. zal 
men in gans de moderne ekonomische 
geschiedenis vergeefs zoeken naar een tegen
hanger van de heropbloei en de welvaart 
van twee gebieden die slechts 15 jaar de 
kans kregen om samen te werken. 

Er bleek echter daarnaast dat 15 jaar niet 
mldoende waren om een streep te trekken 
door meer dan twee eeuwen verwijdering, 
die steeds maar toas gegroeid door de totaal 
verschillende oriëntatie van Noord en Zuid 
na de scheiding van de XVIIe eeuw. 

Wij betchouwen het als één der belang

rijkste verworvenheden van de Vlaamse 
Beweging dat zij op een gegeven ogenblik 
haar nederlandse roeping heeft ontdekt en 
dat zij daardoor - althans wat Vlaanderen 
betreft - een einde heeft gesteld aan een 
geestelijke scheiding die bijna drie eeuwen 
had geduurd. Daarmee heeft zij in de Zui
delijke Nederlanden de onmisbare voor
waarde geschapen om ééns - wellicht bij 
een nieuw « onverwacht en onvoorbereid » 
moment der geschiedenis - in te haken bij 
de heel-Nederlandse werkelijkheid. 

Dit moment ligt thans in het verschiet. 
En het nadert ons niet onverwacht en on
voorbereid. Het Benelux-moeras en de 
Europese stagnatie kunnen ons niet doen 
geloven, dat de ontwikkeling naar natuur
lijke sociale, ekonomische en volkse reali
teiten is doodgelopen. 

Wij menen dat vandaag meer dan ooit 
de Nederlandse en Europese gerichtheid van 
de Vlaamse Beweging moet worden beklem
toond. Alleen het Nederlands - en via het 
Nederlands, het Europees - perspektief is 
bij machte de vijfmitjoen Vlaamse Zuid-
Nederlanders te tillen boren de bckromen-
heid en de kleinheid van de Belgische 
horizon. 

Een Vlaamse Beweging die haar Groot-
Nederlandse roeping zou laten verloren, 
gaan, mist meteen de kracht en de vizie 
om het « lielgis^e feit » eindelijk - na meer 
dan 130 jaar - in overeenstemming te 
brengen met het Vlaamse, het Zuid-Neder
landse feit. 

Nooit heeft de Nederlandse gerichtheid 
van de Vlaamse Beweging een realistischer 
perspektief gehad. Nooit viel ze zozeer bin-
nen het kader, oofc van een uitgespioken 
pragmatisme. 

Leo. 
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ONS YIR JOU, SUID-AFRIKA 

De ontdekking van a i aman t te K-imbeney weKie de hebzucht op 
van Engeland en was in 1880 de oorzaak van de eerste oorlog 
tussen Boer en B u t . 
In 1886 ve rnam de were ld dat bij Potchefs t room goud werd ge
vonden . De ontdekking geschiedde reeds 16 jaar vroeger, m a a r 
de Zu id -Af l ikaanse regering — beducht om de hebzucht van 
Engeland — hield ze zo lang geheim. 
T h a n s echter maak te Engeland zich dadelijk klaar om, na de 
d iamant van Kimberley, ook het goud van Potchefs t room te ver
overen. Dit was de voornaamste oorzaak van de Tweede Vr i j 
heidsoorlog. 

M 

ri£^-oof- -

De ontdekking van rijke goudaders 
bi] Witwatersrand lokte duizenden 
vreemdelingen aan. De wetgeving 
der Z.AR. was echter niet voorzien 
voor een zo plotse en aanzienlijke in-
wijking van vreemdelingen. Het ge
vaar bestond dat de Dietse kern van 
ingezetenen — die tiet dragend ele
ment van de politieke ze fstand gheid 
en het konstruktief element in de re
publiek waren — zou overschreeuwd 
worden door de pas-aangekomenen, 
de « uitlanders » wier verblijf in vele 
gevallen dan nog maar tijdelijk was 

Daarom werd in 1893 besloten dat 
het volle burgerschap slechts ver
leend zou worden aan hen die veer
tien jaar in de republiek vertoefden. 
Dit nam niet weg dat ieder inwijke-
ling onmiddellijk stemrecht bezat 
voor de gemeenteraden en dat hij na 
twee jaar kon genaturaliseerd wor
den, wat hem stemrecht gaf voor de 
Tweede Volksraad (die de sociale, 
ekonomische en financiële zaken on
der zijn bevoegdheid had) 

Door de toevloed van vreemden 
werd Johannesburg ae eerste « groot
stad » van Afrika. In 1893 werd de 
spoorlijn van Pretoria naar de Indi
sche Oceaan in gebruik genomen. 
Rhodes had zijn droom van een 
Brits-Afrikaans Imperium niet opge
geven : hij was reeds tot de Evenaar 
doorgedrongen. Rhodesia is naar hem 
genoemd — en hij stichtte in 1899 de 
« Chartered Company » die westelijk 
en noordelijk van Transvaal zijn — 
en Engelands gezag uitbouwde. Deze 
« Company » vormde een staat in de 
staat : zij beschikte over een eigen 
militie 

Rhodes wilde üie troep aanwenden 
om de Z.A.R. binnen te vallen en de 
regering omver te werpen. Acht hon
derd man onder Dr. Jameson rukten 
op in de richtmg van Johannesburg, 
op Kerstdag 1895. Zij hoopten steun 

te krijgen van in 't geheim bewapen
de Engelsen in die stad zelf. Zij wer
den echter door de waakzame Boe
rea bij Krugersdorp verslagen, begin 
januari 1896. Krüger leverde groot
moedig de invallers, die zijn regering 
hadden willen omverwerpen en de 
onafhankehjke staat ver-nietigen, aan 
de Engelsen uit 

De agitatie tegen de Zuid-Afri-
kaanse republiek nam echter toe. 
Vooral de Britse minister van Kolo
niën Chamber ain intrigeerde — be
dekt en openlijk — tegen de jonge 
staat, wiens potentiële rijkdom óf' 
ogen uitstak van een natie, die f 
halve wereld als buit beschouwde 

Hij zond de ene nota na de andsre 
aan de Zuid-Afrikaanse regering : 
over de spoortarieven, de dynamiet-
ccncessies, de wet op het alcohol-
schenken aan kaffers, het invoeren 
van paspoorten, enz. Hij eiste tevens' 
onmiddellijk en volledig burgerre^'it 
voor alle inwijkelingen 

De Boeren wisten, waarheen dit 
aUes leiden zou : de Bntse taktiek 
was al te aoorzichtig en brutaal. 

Daarom bereidden zij zich op het ' 
ergste voor en verzamelden oorlogs
materiaal. 

Engeland wachtte alleen op een 
gunstig ogenblik om toe te slaan. Het 
Vredeskongres van 1899 in Den Haag j 
neutraliseerde Duitsland zodat men 
in Londen het uur gekomen achtte. 

Milner, de Engelse Hoge Kommis-
saris in Kaapland, had in juni 1899 
een onderhoud met Krüger, tijdens 
hetwelk hij de Engelse eis op bur
gerschap na 5 jaar stelde 

Krüger gaf toe en de verblijf ster
mijn werd van 14 op 7 jaar gebracht. 

Maar nog was Engeland niet tevre
den : geen enkele toegeving immens 
kon het paaien, vermits het niet op 
een overeenkomst doch op een over-* 
heersing aanstuurde. 

Daarom deed Chamberlain de vol
gende stap : hij eiste het herstel van 
Engelands soevereiniteit, zoals voor 
1884 

Dit was een rechtstreekse bedrei
ging voor het bestaan van de onaf
hankehjke staat zelf. 

Krüger antwoordde daarop met een 
ultimatum dat juist deze onafhanke
lijkheid beklemtoonde : hij eiste de 
terugtrekking van de Engelse troe
pen-versterkingen die de republiek 
bedreigden. 

In Londen achtte men Kruger's 
Boodschap met eens een verklaring, 
laat staan een antwoord waard. 

De 7 oktober 1899 kwam het Britse 
parlement in spoedvergadering bijeen 
en dezelfde dag werden de reservis
ten opgeroepen. De Boeren wisten 
wat er hen te wachten stond : te 
vechten of als volk onder te gaan. Zij 
kozen het eerste. In de avond van 
de elfde October 1899 trokken zij de 
grens van Natal over, maakten de 
volgende dag reeds een Engelse ge
pantserde trein buit, belegerden Ma-
feking en begonnen met de omsinge-
Ijng van Kimberley, waar Rhodes 

-.1 uieuwe Vrijheidsoorlog was 
ontbrand . 

Een tiental dagen na het binnen-
roepen der reservisten vertrokken 
reeds de eerste troepenkontingenten 
uit Engeland, en ook Australische 
hulptroepen scheepten in met be
stemming Zuid-Afrika. 

De tiende oktober had President 
Steyn van Oranje-Vrijstaat zich reeds 
in naam van zijn land bij de Zuid-
Afrikaanse republiek aangesloten, om 
zich tegen de overweldiger te keren. 

De brandpunten van de strijd la
gen in het Oosten : rond Ladysmith' 
in Natal; in het noord-westen bij 
Mafeking, op de grens tussen de 
Kaapkolonie en Transvaal; in het 
zuid-oosten, bij Kimberley, op de 
grens tussen Kaap en Oranje-Vrij
staat. 

In Maifeking werd Baden-Powell 
(de latere stichter van het scoutis
me) omsingeld. Rond Kimberley zat 
Cronjé met zlJn troepen en ook La-
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dysmith werd met omsingeling be-» 
dreigd. Tot driemaal toe poogden d* 
Engelsen deze stad te ontzetten. He-« 
vige gevechten grepen plaats bij da( 
Tugela-rivier en op de Vaalkrans, ofl 
de grens tussen Natal en de Vrijstaat», 
Einde januari 1900 verloren de En-, 
gelsen er meer dan 1500 doden eH 
gekwetsten. De Boeren maakten toeni 
358 krijgsgevangenen. 

De Engelsen wilden kost wat kogf 
het diamantcentrum Kimberley, d a t 
door Cronjé met omsingeling b e 
dreigd werd, ontzetten. Generaal 
French, de latere Britse opperbevel* 
hebber tijdens de eerste wereldoor* 
log, trok met een sterke troepen* 
macht over de Rietrivier, ten ZuideU 
van Kimberley, en maakte een om* 
trekkende beweging rond Cronjé'» 
stellingen. Kimberley werd ontzet en 
Cronjé trok met zijn troepen te ru» 
door de droge bedding der Modderri* 
vier, in de richting Bloemfontein. Na* 
bij Paardenberg werd hij door óm 
troepen van generaal Roberts om* 
singeld. Spijts alle pogingen om hen» 
te ontzetten moest hij na tien daga» 
strijd kapituleren — met 3700 man» 
Dit was de eerste zware slag voor d» 
Boeren : de weg naar Bloemfontein 
lag nu open en Roberts trok de Vr i j -
staatse hoofdstad binnen. Voorlopig 
bracht zijn overwinning hem nief 
veel op. Een reusachtige bevoorra-
dingskolonne die een nieuw offensief 
moest mogelijk maken, werd door De 
Wet buitgemaakt. De Engelsen wa
ren ongeveer 1200 km. van h u n 
hoofddepot in Kaapstad verwijderd 
en het zou tot begin mei 1900 duren 
eer Roberts weer bevoorraad koa 
worden voor een voortgezette aktie. 

De bezetting van Bloemfontein be* 
dreigde de Boeren die zich uit K a a p 
kolonie terugtrokken eveneens meCt 
omsingeling. Teneinde zich bij de 
hoofdmacht van het Boerenleger te 
kunnen voegen, trokken zij in een 
waarlijk epische tocht langs de gren
zen van Basoetoland naar het Noor
den, zonder daarbij ook maar één 
man, één paard of één geweer te ver
liezen. 

(Vv^ordt vervolgd) 

?'oto boven ; voortrekkersmu.iument. Foto beneden : ^ugeuoteamouumenft 
bij Fransch Hoek. 
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-iEen probleem dat voor hel ogenblik uiterst aktueel Isj 

de wet op de hervorming van de ziekte en invaliditeit. 

Alhoewel reeds door beide Kamers gestemd, wordt een 

nieuwe aanvullende wet aangekondigd, een wel zeer 

ongebruikelijke metode op parlementair vlak. 

Het schijnt dus wel, dat sommigen deze wet niet per-

I ïekt vinden en zelfs dat bepaalde geneesheren er vol

ledig tegen gekant staan. 

De Regering onderhandelt met de dokters; de kranten 

brengen berichten over dreigende akties van sommi

ge geneesheren; er worden zwaartillende toelichtings

artikels geschreven, enz. Wat is er dan eigenlijk aan 

de hand; wat staat er ons morgen te wachten wan

neer de nieuwe wet van kracht wordt en wij al eens 

om een af andere reden op het ziekbed geraken ? 

Dat waren de vragen die wij stelden aan V.U.-Senator 

dr R. Roosens, die het vraagstuk volledig kent en die 

een zeer belangrijke rol gespeeld heeft bij de voorbe

reiding van de wet en thans ook nog bij de onder

handelingen met de Regering. Dr R. Roosens spreekt 

niet alleen in zijn eigen naam, maar is ook algemeen 

sekretaris van het « Algemeen Syndikaat der Genees

heren van België » : een man dus die gewicht in de 

schaal kan leggen wanneer het er om gaat de mening 

te vertolken van een groot aantal betrokkenen. 

ZIJN: 

HOE MOET DAT NU? 

V.U. : Wanneer is de ziek
teverzekering ontstaan ? 

DR ROOSENS -. De vrije 
ziekteverzekering bestaat on
geveer 100 jaar. De verplichte 
verzekering, zoals wij die tot 
nu toe gekend hebben ont
stond in 1945 en werd gedeel
telijk in Londen uitgekiend. 
Het stelsel heeft sindsdien 
duidelijk zijn gebreken aan
getoond en vanaf 1953 heeft 
men gedokterd aan een nieu
we wet. De opeenvolgende mi
nisters van seciale voorzorg 
(Van den Daele, Troclet, Ser-
vais en thans Leburton) heb
ben getracht iets nieuws te 
brengen. De ziekte- en inva-

rijke bedragen van de ziekte
verzekering dienen te ontvan
gen, geen jaar of langer op 
hun geld meer hoeven te 
wachten, zoals het tot nogtoe 
regelmatig gebeurde. 

Een tweede goede zaak is 
de opname in het beheer van 
de ziekteverzekering van een 
vertegenwoordiging der ver
schillende medewerkers aan 
de ziekteverzekering (zoals 
dokters en apotekers). Hier
door wordt een nauwkeuriger 
en vooral deskundiger toe
zicht mogelijk. 

Ten derde wordt het kon-
ventioneel systeem, dat reeds 
in voege was voor apotekers 

hielden. Deze bestaande ere
lonen zullen nu officieel wor
den, zodanig dat er voor een 
groot deel der verzekerden 
weinig aan de stand van za
ken verandert. 

Een vierde verbetering — 
op voorwaarde echter, dat de 
administratieve diensten 
hiermee niet té veel worden 
verzwaard — is de scheiding 
die voorzien wordt tussen de 
dienst voor de geneeskundige 
zorgen en de dienst voor uit
kering der dagelijkse vergoe
dingen ir^eval van werkon
bekwaamheid of invaliditeit. 
Hierdoor worden gezonder 
financies voor de Z.I V. moge
lijk gemaakt. Verder, en dit 
is wel een zeer belangrijk 
punt, zal de ziekteverzeke
ring stelselmatig uitgebreid 
worden tot alle lagen van de 
bevolkmg en niet meer be
perkt blijven tot de loontrek-
kenden alleen. Het ligt in de 
bedoeling alle begunstigden 
(ook diegenen die vroeger bij 
geen enkel ziekteverzeke
ringsorganisme aangesloten 
waren) toe te laten, van alle 
geneeskundige zorgen te ge
nieten. 

Wij zegden reeds dat we
duwen, invaliden en gepen
sioneerden met 'n minimum-

In een vraaggesprek van Staf De Lie met 
V.U,-senator Dr Roosens brengen wij 
onze lezers het goed en het slecht van de 
nieuwe ziekteverzekeringswet. 

liditietsverzekering (Z.I.V.) 
was werkelijk het zorgenkind 
van nagenoeg iedere na-oor-
logse regering. 

V.U. : Welke wijzigingen 
werden er aangebracht ? 

DR ROOSENS : Reeds t i j 
dens de behandeling van het 
wetsontwerp in de Senaat heb 
ik deze wijzigingen, zowel de 
goede als de slechte, tech
nisch bekeken en onpartijdig 
toegelicht. 

Om te beginnen met de 
voordelen : er wordt gestreefd 
naar een gezonder tinanciëel 
beheer. Vroeger moest men 
het hebben van de 6% afhou
ding op de lonen, maar dat 
kon niet blijven duren.De ge
neeskundige zorgen zijn im
mers almaardoor uitgebreider 
en duurder geworden. Het 
vroegere stelsel ging daarom 
als het ware bankroet en 
diende rechtgehouden met 
staatstoelagen, die tot 3 mil
jard ekstra per jaar beliepen 
en die men op geen enkele 
wijze kon terugvorderen. Met 
het nieuwe stelsel wordt ge-
tra'ïht evenwicht te verkrij
gen tussen de in komsten en de 
uitgaven; zodat apotekers, 
geneesheren en verplegLngsin-
stellingen, die steeds belang

en verplegingsinstellingen, 
uitgebreid tot het geneeskun
dig korps. 

Hiermede wordt bedoeld 
dat voortaan een deel van de 
geneesheren met de ziekte
verzekering een overeenkomst 
zullen sluiten; zij zullen zich 
verbinden in bepaalde voor
waarden de verzekerden aan 
voorafbepaalde tarieven te 
behandelen. 

De terugbetalingen van de 
ziekteverzekering zullen op 
basis van deze tarieven uitge
rekend worden en hetzij de 
totaliteit, hetzij een bepaald 
percentage van dit honora
rium bedragen. 

De bedoeling is, de beste en 
modernste geneeskunde in 
het bereik te stellen van ieder 
burger, ook indien hij niet 
welstellend is, zonder dat zijn 
budget hierdoor overdreven 
aangetast wordt. De minbe-
goeden zullen zelfs aan tus-
senkomsltarieven, dwz. koste
loos, verzorgd worden. 

Wij moeten hier onmiddel
lijk aan toevoegen, dat in 
driekwart van het land ( en
kele grote steden en enkele 
specialisten uitgezonderd) 2/3 
van de geneesheren zich tot 
hiertoe aan normale erelonen 

inkomen deze zorgen gratis 
zouden ontvangen, hetgeen 
dus wel een grote sociale ver
betering betekent. 

De wet voorziet dat de 
Z I.V. : voor 1 juli 1964 ver
plicht zal worden uitgebreid 
tot alle zelfstandigen: de uit
breiding tot de ambtenaren, 
leden van het onderwijzend 
personeel, huispersoneel en 
studenten, zal later gebeuren. 
Hier dient wel opgemerkt, 
dat in de wet enkel het prin
cipe van uitbreiding tot de 
zelfstandigen voorkomt, maar 
de modaliteiten van uitvoe
ring volledig aan de uitvoe
rende macht overgelaten 
worden. Enkel wordt door de 
Regering beloofd, de repre
sentatieve beroepsorganisa
ties voldoende te raadplegen, 
vooralleer de ziekteverzeke
ring tot de zelfstandigen uit 
te breiden. 

Een zesde en laatste verbe
tering dient aangestipt waar 
de nieuwe wet een uitbrei
ding van de ziekteverzekering 
brengt tot ziekten die vroeger 
helemaal niet in aanmerking 
kwamen. Vooral de geestes
ziekten, die vroeger helemkal 
uitgesloten waren, vallen 
thans onder de Z.I.V., wat 

VoiKsun;(»-s<»n;ifor ' - 'R. P'>ose».s 

talloze pijnlijKe gevuigeu vv̂ŵr 
de zieken zelf en voor hun 
familie uit de wereld zal hel
pen. In dit verband dient nog 
opgemerkt, dat bepaalde ge
neeskundige zorgen en ge
neeskundige specialiteiten 
thans eveneens in het bereik 
van de minder begoeden wor
den gebracht, daar waar dit 
vroeger niet het geval was. 

De onkosten verbonden aan 
de verzorging van de sociale 
ziekten (kanker, tuberculose 
en kinderverlamming, enz.) 
worden voortaan voor 95% 
door de Staat gedragen, wat 
een geruststelling is voor de 
verzekeringsorganismen die 
hun budget door deze zware 
behandelingen niet zullen be
dreigd zien. 

Alles bijeen wordt de hui
dige gezondmaking van het 
stelsel zo opgevat, dat men 
niet meer door besnoeiingen 
of besparingen wil komen tot 
een evenwichtig beheer. Neen, 
de huidige sanering wil een 
betere dekking voorzien van 
de bestaande risiko's en een 
verhoging van de dagvergoe
dingen die in sommige ge
vallen té laag waren. Ook de 
tussenkomst voor de ver-
pleegdagen zal verhoogd wor
den, o.m. door een speciale 
toelage van het Ministerie 
van Volksgezondheid, zodat 
de zieken die geen luxekamer 
gebruiken, praktisch geen op
leg meer te betalen hebben. 
Er is dus geen sprake van een 
besnoeiing zoals die tot het 
vroegere sisteem behoorde. 

Er zijn honderden voorbeel
den te noemen van spijtige 
toestanden die vroeger moge
lijk waren en waarbij verze
kerden ten gevolge van hun 
ziekte half geruïneerd wer
den. Voor de openbare zleken-

l:iaiz,cii vuie van de CO.O. af
hangen) waren er geen fi
nanciële problemen, noch 
voor zichzelf, noch voor de 
verpleegde patiënten. Zij 
hadden gewoonlijk een over
eenkomst afgesloten met de 
mutualiteiten van hun streek, 
zodanig dat de zieken die op 
'n zaal verzorgd werden geen 
bijpassing te betalen hadden-
Het deflciet, dat zeer dikwijla 
meerdere honderden F per 
dag beliep, werd door Ge
meente en Staat gedekt, bij 
gevolg door de gemeenschap. 

De toestand van de private 
klinieken was volledig an 
ders : deze moesten leven van 
hun inkomsten en hun even
tueel deficit werd niet door 
de Staat gedekt. Het gevolg 
was, dat personen die een 
zware ziekte moesten door
maken en zelfs indien zij aan 
de officiële baremas verzorgd 
werden, zich thuis of in pr i 
vate klinieken geplaatst za
gen voor ondraaglijke onkos
ten. 

De bedoeling van de nieuwe 
wet is : de rechthebbenden 
werkelijk te verzekeren en 
hun persoonlijke tussenkomst 
tot een draae'Ujk minimum te 
herleiden. 

Dr R. Roosens heeft in de 
Senaat, tijdens een uitge
breid en deskundig betoog, al 
de goede en slechte kanten 
van de nieuwe wet belicht. 
Dit bewijst meteen dat de 
VU., in tegenstelling met de 
beweringen van de tegen
standers, op velerlei gebieden 
opbouwend werk levert. Een 
bewijs hiervan werd trouwens 
geleverd door het applaus op 
praktisch al de banken bij 'f 
einde van het betoog van on* 
ze vertegenwoordiger. 
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Dat is de slotsam van Dr Roosens: 

de geneesheer is een schakel in de 

sociale ziekteverzekering; 

hij mag echter geen ambtenaar worden. 

V.U. : Zijn er dan geen 
minder gunstige aspekten ? 

DR ROOSENS : Tot hiertoe 
werden de gunstige aspekten 
van de nieuwe wet onder ogen 
genomen. Dit wil niet zeggen 
da t er ook geen schaduwzij
den bestaan en dat de wet 
als een volmaakt iets dient te 
worden beschouwd. 

Een wet op de Z I.V. zou de 
volmaaktheid kunnen bena
deren indien zij niet politiek, 
maar uitsluitend technisch 
kon uitgewerkt worden. 

In de huidige politieke kon-
stellalie bekijkt iedere partij 
het probleem door haar eigen 
bril en tracht dat systeem op 
te dringen, dat haar het best 
geschikt lijkt voor de eigen 
organisatie. Het algemeen 
belang komt slechts op de 2de 
plaats. Daarbij komt nog, dat 
de ziekteverzekering aanlei
ding heeft gegeven tot aller
lei politieke slogans die uit
sluitend bedoeld zijn als kies-
propaganda en met de grond 
der zaak weinig te maken 
hebben. 

Hier stelt zich o.m. ïret prtSrl'"' 
bleem der polykliniekeri, die 
oorspronkelijk door de mu
tualiteiten uitgebaat werden 
met het doel aan hun min-
begoede leden degelijke en 
goedkope zorgen te verschaf
fen en te gelijkertijd de eigen 
uitgaven te verminderen 

Voor het ogenblik hebben 
de polyklinieken geen organi
satorisch verband meer met 
de mutualiteiten; het zijn 
nevenorganisaties geworden, 
opgericht onder vorm van 
V.Z.W.D. en waarvan het 
hoofddoel niet meer is goed
kope geneeskundige zorgen te-
verlenen, doch wel winsten te 
maken. Het is een goed be
dachte manier om de offici
ële gelden van de mutualitei
ten en vsn bet RiiksfoP'^=; in 

GEVAPAN GEVAEKT-FIUtf 

DOKTER ZIJN VOOR HET VOLK 

private handen te doen over
gaan. 

Het is ontegensprekelijk, 
dat een deel van de winsten 
aangewend worden om de uit
rusting te verbeteren. Maar 
het is even zeker, dat het an
dere deel dient om politieke 
of syndikale akties te steu
nen. 

De huidige wet werd uitge
werkt door een C.V.P./B.S.P -
coalitie. Het is dan ook nor
maal dat zij een kompromis 
vormt tussen de ideologieën 
van beide partijen Zo verde
digen de socialisten het be-

"^hsel der nationale solidari
teit, dwz. dat voor een gelijke 
bijdrage alle verzekerden de
zelfde voordelen moeten kun
nen verkrijgen. De C.V.P. 
daarentegen verdedigt het 
principe der financiële ver
antwoordelijkheid van de 
mutualiteiten. 

Deze twee verschillende 
zienswijzen zijn niet ingege
ven door redenen van theo
retische of technische aard, 
maar enkel door persoonlij
ke motieven. Zo menen de 
socialisten dat hun mutuali
teiten (die een groter aantal 
werklieden, bijzonder uit de 
zware industrie aangesloten 
hebben en daarenboven bij
zonder in Wallonië een groter 

laste hebben) grotere onkos
ten zullen moeten dragen dan 
de kristelijke mutualiteiten. 
Deze laatsten tellen onder 
hun leden meer bedienden, 
meer landbouwers, meer jon
ge gezinnen en bijgevolg 
minder ascendenten ten las
te. De kristelijke mutualitei
ten daartegenover beweren, 
dat hun uitgaven hoog zijn 
ten gevolge van het gemid
deld hoger aantal kinderen. 

Indien de B.S.P. haar prin
cipe van nationale solidari
teit heeft prijsgegeven, zal 
zulks klaarblijkelijk gekom-
penseerd worden door een 
toeg**ving van de andere par t 
ner, vermoedelijk 't afschaf
fen van de onafhankelijke 
kontrole. Het praktisch ge
volg van dit alles is, dat een 
mutualiteit die zelfs ondanks 
een zuinig beheer en het be
strijden van alle misbruiken 
haar kosten niet meer kan 
dekken, aan haar leden een 
aanvullende bijdrage zal 
moeten vragen. Deze laatsten 
zullen bijgevolg het slachtof
fer kunnen worden van deze 
politieke koehandel. 

Aangaande andere leemten 
In het wetsvoorstel is Dr Roo
sens uitvoerig tussengeko
men in de Senaat. Zo onder 
meer wat betreft de uitke-

aantal oude lieden die g e e n ^ r i n g e n aaa>>lpoPtMibkeindenL 
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M.AIle moderne geneeskundige zorgen in het ber eik van iedereen.. 

ingeval van volledige werk
onbekwaamheid, in een tege
moetkoming van minimum 
60% berekend op het loon 
waarop de afhoudingen voor 
de ziekenkas gebeuren. Nu 
zullen deze uitkeringen waar
schijnlijk volstaan voor men
sen die een behoorlijk inko
men hebben — laten wij zeg
gen 10.000 F per maand — 
maar zij zullen totaal ontoe
reikend zijn voor lieden die 
slechts over kleine inkomsten 
(bijvoorbeeld 5.000 F per 
maand) beschikken. Wie 
heeft in ons land gewoonlijk 
een klein inkomen ? Het zijn 
de mensen die verstandelijk 
of lichamelijk gehandikapt 
zijn, die tegenslag hebben 
gehad in hun beroep of al 
eens van beroep zijn veran
derd. We braken in de Senaat 
dan ook een lans voor een ho
gere tegemoetkoming aan de 
mensen met lage inkomsten. 

Het is inderdaad een feit 
dat een minbegoede verzeker
de met een laag inkomen in
geval van ernstige ziekte, 
soms gepaard met tegenslag, 
werkelijk behoeftig zal wor
den en zich in dat geval moet 
wenden tot de C.O.O., het
geen als minderwaardig moet 
worden beschouwd en niet 
meer tot de moderne tijd be-
h o c t 

J. : En de zelfstandigen? 
.i. ROOSENS : Wij zegden 

reeds vroeger, dat de zelfstan
digen verplicht verzekerd zul
len zijn vanaf 1 juli 1964. In 
dit verband dient de vaagheid 
van de nieuwe wet aange
klaagd. 

Enkel de grondprincipes 
worden in de wet vastgelegd 
en de ganse verdere uitwer
king wordt aan de uitvoeren
de macht overgelaten. Een 
reeks KB.'s zal de uitvoe
ringsmodaliteiten bepalen, 
ook de wijze van financiering. 

De wet bepaalt o.m., dat 
enkel de grote risiko's door 
deze verplichte ziekteverze
kering voor zelfstandigen zul
len gedekt worden. Alle ter
zake bevoegde technici zijn 
het er over eens, dat het wen
selijk geweest ware een volle
dige ziekteverzekering voor 
gans de bevolking uit te wer
ken. Het is onbetwistbaar dat 
het onderscheid tussen grote 
en kleine risiko's praktisch 
niet juist te bepalen is, ter-
,wijl de administratie ervan 
^ovendien nog ingewikkelder 

pal worden. 

Voornamelijk de grote ge
zinnen zullen door dit sys
teem benadeeld worden. Eea 
verdere grote leemte in de 
wet bestaat in het feit, dat de 
toestand van de beoefenaars 
van gemengde beroepen niet 
duidelijk bepaald wordt. 

Er zijn inderdaad meer en 
meer zelfstandigen die, naast 
hun hoofdaktiviteit, nog een 
kleine funktie uitoefenen. 
Deze zullen tweemaal een b i j 
drage moeten betalen, doch 
slechts éénmaal van de voor
delen kunnen genieten. Dili 
punt is van groot belang voor 
huisgezinnen waar man en 
vrouw een beroep uitoefenen; 
bijzonder wanneer de ene 
loontrekkend en de andere 
zelfstandig is. Deze personen 
zullen, zoals bij de wet op de 
kinderbijslagen, dubbel be
last worden. 

V.U. : Wat denkt ü over de 
strijd die tussen de dokters 
en de Regering ontstaan is 
en waarover reeds zoveel la 
de pers geschreven werd ? 

DR ROOSENS : Het be
treft hier een zeer ingewik
kelde en kiese zaak die moei
lijk te begrijpen is voor men
sen die buiten het genees
kundig beroep staan. 

De nieuwe wet huldigt een 
konventioneel sisteem. Dat 
wil zeggen dat de geneeshe
ren praktisch verplicht wor
den, een akkoord omtrent t a 
rieven en werkvoorwaarden 
met de ziekteverzekering af 
te sluiten. 

Het is duidelijk dat de bru
tale overgang v.an een sys
teem van volledige vrijheid 
naar een overeenkomstenstel
sel allerlei moeilijkheden, zo
wel van praktische als van 
psychologische aard, mee
brengt. 

Er moet worden vastgesteld 
dat vele geneesheren ener
zijds de juiste draagwijdte 
van de wet met kennen en 
anderzijds geleid worden 
door konservatieve elementen 
die zich moeilijk kunnen 
aanpassen aan de nieuwe so
ciale evolutie. Ze verzetten 
zich tegen iedere samenwer
king met de ziekteverzeke
ring, blijven de zgn «volled-ge 
onafhankelijkheid » van hun 
beroep verdedigen en stellen 
zelfs een totale oorlog met de 
Regering in het vooruitzicht. 

Anderen, waaronder de 
meeste jongeren, de platte-

(Vervolg blz. 13) 
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Nog even wordt er nagekaart 
over het Gentse bommenkom-
mando in enkele bladen, maar 
de hoofdaandacht gaat naar de 
openlijke rebellie van de Waalse 
federalisten in <fe B.S.P. Het 
Waalse petitionnement is inder
daad op dat vlak een teken aan 
de muur geworden, én voor de 
>erdeeldheid in socialistische 
rangen én voor de sterkte van 
de georganiseerde Waalse fede
ralistische beweging, die zonder 
Vlaams tegengewicht een gevaar
lijk chantagemiddel wordt voor 
Waalse voorrechten in de uni
taire staat. 

BSii^LAD 
Was het een triomferende 

titel, dat eindelijk ook gerech
tigheid was geschied tegen 
franstalige stoute jongens ? Of 
louter uit sensatie, dat de zware 
straffen tegen -de bommenleg
gers in vette titelinkt werden 
gezet ? 

Een groep franssprekenden is 
maandag in Gent veroordeeld 
tot langdurige gevangenisstraf
fen wegens het aanwenden van 
terreur in hun strijd voor een 
onafhankelijke franssprekende 
staat. Tot de veroordeelden be
hoorden de Belg Schoeters die 
tieij jaar kreeg en zijn vrouw 
Jeanne die een voorwaardelijke 
straf kreeg. 

De snuggere lezer heeft na
tuurlijk weer gevat dat wij 

alleea ue Canadese stad Mon
treal door Gent hebben ver-
dansen. 

iB£f0um£haHt 
Hootdredakteur ueynders is 

niet zo zeker dat het rassen- en 
klassengerecht zo geblinddoekt 
is als nodig, en het onderscheid 
tuisen teer en bommen wel vol
doende kent. 

Nuchter en objectief gezien is 
dit het verschil tussen teer en 
hommen : het eerste maakt vuil 
en zwart, het tweede maakt la-
wijd, kwetst en doodt... Toch 
blijkt na het aandachtig lezen 
van de vaderlandslievende pers 
dat het hanteren van de teer
borstel, wanneer dit gebeurt 
door flaminganten of hiermee 
gelijkgestelden een zwaarder 
misdrijf is, dan het vervaardigen 
van bommen met de reeds voor
noemde doeleinden, vooral wan
neer de bommenmakers behoren 
tot de elite van de maatschappij, 
d.w.z. leden zijn van patriotische 
verenigingen, die het ene en 
onverdeelbare vaderland willen 
behoeden tegen elke Vlaamse 
smet. Het Belgisch gerecht dat, 
zoals ieder weet, het beste is 
van heel de wereld, staat voor 
een uiterst kiese taak. Het zal 
moeten uitmaken wat het 
zwaarst doorweegt in de weeg
schaal van de geblinddoekte 
Justitla : flamingantische teer 
of Belgische bommen ! Wij 
weten niet of er op dit gebied 
reeds een jurisprudentie bestaat. 

« Wie weet wordt het bom-

menfabrikantje, dat zijn maat 
nog uit de vuurhaard haalde, op 
21 juli niet gedekoreerd », zegt 
Reynders. 

Nog minder achting dwingt 
een krant als « De Standaard » 
af die op zulk historisch moment 
verzuimt mee te werken aan een 
Vlaams federalistisch front bo
ven de patijen, wat het doel is 
van de betoging te Antwerpen. 

Le P e u p l e , ^^ POST 

Wie NU abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

gratis tot einde '63. 
Stort 200 F op giro 1476.97 

Volksunie, Brusssl 1. 
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AANDACHT! 
T O T A L E U I T V E R K O O P 

hij Meubelmakerij 

In hun harde konsekwentie 
ontzien de Waalse federalisten 
peen enkel partijbevel meer. 
Hen bezwerend toch te luisteren 
schrijft partijvoorzitter Collard 
hoe bekommerd de partij toch 
is om de Waalse groep genoegen 
te doen. 

Toen hef, zoals het zijn plicht 
en zijn opdracht was, het zoeken 
\an een mogelijk akkoord tus
sen Waalse, Vlaamse en Brus
selse socialisten aanvatte, was 
het Bureau wel verplicht met 
algemene stemmen vast te 
stellen, dat in de huidige stand 
van zaken een vergelijk op de 
grondslagen van het federalisme 
onverwezenlijkbaar was. 

Het is daarom dat het ont
werp van vergelijk, dat eveneens 
eenparig aan het Congres werd 
voorgelegd, een politieke her
vorming van de instellingen 
voorstelde, die geen federalisme 
is, doch overeenstemt met de 
wens van het Congres der 
Waalse socialisten van 1 april 
1962 waar als onmiddellijke 
maatregel werd geëist : « de 
instelling van een paritaire 
Senaat of ieder ander middel 
dat doelmatig waarborgen biedt 
tegen de minorisering van Wal
lonië ». 

Wij hebben dit fuhrergeschrift 
niet moeten vertalen. Het stond 
als hoofdartikel letterlijk over
genomen in de gestroomlijnde 
« Vlaamse » partijpers « Volks
gazet » en « Vooruit ». Die 
deinzen er niet meer voor terug 
om dit dokument, dat de Vlaam
se kruipersrol in de B.S.P. weer 
duidelijk toont, zonder "kommen- •< 
taar af te drukken. 

— Standaard 
Heett natuurlijk een vette 

kluif aan « socialistische ver
deeldheid ». 

Indien straks mocht blijken 
dat een half miljoen Walen 
het federalistisch verzoekschrift 
ondertekend heeft, zullen de 
socialistische politici het moei
lijk kunnen blijven verwerpen. 
Wat zal dan de reaktie zijn op 
het partijkongres van november, 
waar het nieuwe Vergelijk der 
Socialisten aan de orde is ? 

Elke dag wordt de scheur in 
de oude muur van de eenheid 
iets breder. 

Sommige Vlaamse vrijzinni
gen, die enkel door een elekto-
rale bril kunnen kijken, zijn 
behekst door de vrees voor hun 
gebeurlijke minorizatie in een 
federaal België. Liever dan te 
onderzoeken, in hoeverre diep
gaande struktuurhervormingen 
Vlaanderen ten goede kunnen 
komen, liever dan te streven 
naar een konkreet modus viven-
di tussen gelovigen en vrijzinni
gen, klampen zij zich angstig 
vast aan de unitaire strukturen. 
Om de Walen toch maar van het 
federalisme af te houden, aan
vaarden zij de onderwerping 
van de zetelaanpassing aan de 
grondwetsherziening en stellen 
zij middeltjes voor om de Vlaam
se meerderheid in het Parlement 
te neutralizeren. 

Het is een politiek die geen 
vertrouwen inboezemt en geen 
achting afdwingt. 

Aanbevolen 
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In een vraaggesprek met dit 
onafhankelijk Vlaams weekblad 
gaf V.V.B.-voorzitter Paul Daels 
bittere kommentaar bij het mol-
lenwerk van zogezegde Vlaams-
gezinde verenigingen en dag
bladen. 

Kranten van velerlei richting 
geven zowel hun kritiek als hun 
teleurstelling over de gang van 
zaken te kennen. En dat alles om 
het woord « federalisme s. het 
begrip federalisme, dat als één 
uit vele slagzinnen in de beto
ging zal worden opgevoerd. 

« Ik ben ook teleurgesteld, » 
zegt Mr. Daels, « en toch is het 
mijn vaste overtuiging, dat wij 
juist handelen en dat wij met 

in : geen van hen kan zich be
roepen op het « zij weten niet 
wat zij doen ». Wat zij tegen 
Vlaanderen gedaan hebben is 
naar Verschaeves bepaling in
derdaad ten volle verraad. 

LINKS 
Hoewel Colla-rd beweerde dat 

men in de BSP, rustig federalist 
mag zijn, beseft die « Links » 
dat zulks niet voor haar geldt. 
Het deert hen blijkbaar niet, lun 
hielen te vagen aan de bullen 
van Monseigneur Jozefus Van 
Eynde. 

Het bureau heeft er niet bij
gevoegd dat dit enkel voor het 
Waalse landsgedeelte en voor 
het Brusselse geldt doch de 
ondervoorzitter van d« partij 
heeft dit op onmiskenbare wijze 
gedekreteerd : 

« ...die in het Vlaamse land 
(dit waarborgen wij) geen ge
sprekpartners voor hun federa
listische op\attingen zullen vin-

• - spiegel 

Z W A R E G E V A N G E N I S S T R A F F E N 

VOOR D E F R A N S T A L I G E B O M M E N L E G G E R S 

(HET HANDELSBLAD) 

deze mars moeten doorgaan. 
Zeker, de Vlaamse Volksbewe
ging moet een ontmoetingscen
trum zijn, een overkoepelend 
orgaan, dat openstaat voor allen, 
die de Vlaamse zaak ter harte 
nemen, tot welke partij zij ook 
behoren. Maar wij kunnen niet 
ten allen tijde alleen maar een 
ontmoetingscentrum blijven. Wij 
moeten ook richtingen aangeven, 
een politieke ontwikkeling be
vorderen zonder zelf politieke 
partij te worden. 

Wij zijn er van overtuigd dat 
in Vlaanderen op 10 november 
iedereen met ruggegraat de 
Vlaamse betoging zal doen uit-
deinen tot een machtig ant
woord op het Waalse petition-
nement, ondanks de nakruiperij 
van Standaarddragers. 

DIETSLAND 
EUROPA^ 

Geeft, in scherpe taal, een be
schrijving van het « type » dat 
steeds de Vlaamse beweging 
ontmand heeft. 

Maar vandaag heeft dit type 
zich langs zijn verachtelijkste 
zijde laten kennen en ook langs 
zijn geniepigste zijde. Tegen 
beter weten in : ziedaar de 
zonde. Tegen beter weten in : 
dit is bewust, weloverwogen, in 
het volle besef van wat zij 
schrijven gaan hun artikels de 
wereld in. Tegen beter weten 

den dan BUITEN de B.S.P. » met 
de « wij » van waarborgen als 
majesteits-meervoudsvorm - Wij, 
Koning of Keizer. 

En zo weten wij (vernederen
de ikvorm) waar wij ons kunnen 
aan houden. Of we tatoueren op 
de ene voorarm « geen avonturen 
met de B.S.P. verder besturen > 
en op de andere voorarm « leve 
fJSf^r-'- viVe-'IJĵ Bélglaflff i of 
we gaan eruit. 

Wij zouden onze joxef Stalin 
au petit pied er toch willen aan 
herinneren dat het tot politieke 
processen met nekschoten wel 
niet zal komen en met welke 
banbliksems kan hij ons dan be
dreigen ? Wil hij ons het recht 
ontnemen lidgeld te betalen, 
avond in, avond uit naar aller
hande vergaderingen en krans-
kens te lopen, met steunlijsten 
rond te gaan voor Kerst- en an
dere feestjes, duizend en nog 
wat lootjes te kopen voor aller
lei tombola's en tot twee uur in 
de morgend potten te moeten 
pakken met het een of ander 
bonske die tussen twee verkie
zingen in zijn poll komt voor
bereiden ? 

Wij Vlaams-nationalisten spe
cialisten van gaskamers en kon-
centratiekampen (en als we 
katoliek zijn ; doorrookt van 
lekkere brandstapeltradities) 
hopen dat Van Eynde deze er
gerlijke linkse ketters zal uit
roeien. Weg met de scheur-
makers ! • 

Walter Luyten. 

NATIONALE LOTERÜ 
Uifdeling van 

SPECIALE ST-HUBERTUSTRANCHE 
Trekking op A november 
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KUNST EN KULTUUR « KUNST EN KULTUUR " KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR ^ 

Er zïjn auïeurs 'die — ergens in Kun werB 
verdoken — in één enkele, lapidaire zin heel 
He essentie van hun levenswerk en hun le-

\,vensopvatting hebben samengevat. Zo deed 
^'erschaeve, toen hij schreef : « Terugleiden 
naar het wezen was alles wat ik deed.. .». 
Zo deed ook Ernest Claes, toen hij op heS 
einde van «Bei uns in Deutschland» schreef :i 
r« Ik vind de waarheid in de eenvoud van 
mijn hart . . . ». -

PORTRET VAN 

ERNEST CLAES 

In een tijd waarin het ge
compliceerde, drukdoende, 
opgeschroefde en ingewik
keld-celebr ale alleen als 
diepzinnig en de eenvoudige 
waarheid daarentegen als op
pervlakkig beschouwd wor
den, moest het werk van Er-
nest Claes vanwege druk
doende met zichzelf ingeno-
menen ook dit verwijt ont
vangen : dat het de mens 
slechts anekdotisch weergaf, 
dat het voorbijging aan de 
menselijke problematiek en 
dat het ten hoogste goede 
«heimatliteratuur» was . . . 
Alsof de heimatliteratuur 
geen schrijvers van formaat 
en van universele betekenis 
heeft voortgebracht. 

Wij willen op de onzinnige 
kleinering van een bepaalde 
soort literatuur niet verder 

Ingaan. Wat ons echter wel 
belangrijk lijkt, is het onloo
chenbare feit van Ernest 
Claes' sukses — niet slechts 
in Vlaanderen en Nederland 
maar ook in het buitenland. 

Niet dat wij aan de hand 
van het sukses ook de auteur 
en zijn werk zouden willen 
meten : vele best-sellers zijn 
slechts een getuigenis voor de 
handigheid van de reclame
agent en niet voor het talent 
van de auteur. 

Dat het werk van Ernest 
Claes echter zonder deze re
clame-campagne toch zulk 
een publiek heeft kunnen be
reiken — een publiek zowel 
van intellectuelen als van 
volksmensen, van gelovigen 
zowel als nietgelovigen, van 
stedelingen zowel als platte-
landbewoners — mag de al te 

steentjes voor 

om TAALGEBOVW 
NOG IIERRETJES 

De Heer R. Delbol uit Oostende verzoekt mij even terug 
te komen op de « herretjes » van 7 september. Hij vond in 
zijn Van Date de steekwoorden herstellen = weer in vorige 
toestand brengen ; herplaatsen = opnieuw plaatsen ; en her-
bloeien — opnieuw bloeien, en leidt daaruit af dat « her- », in 
tegenstelling met wat ik beweerde, toch een herhaling van 
handeling aanduidt. 

Met HERSTELLEN doet mijn geachte briefschrijver mij ccn 
pracht van een voorbeeld aan de hand bij mijn bewering dat 
her- (in tegenst. met Frans re-) geen produktief voorvoegsel 
meer is, maar beperkt blijft tot geijkte, vastliggende samen
stellingen waarin men hel voorvoegsel niet los-denkt van het 
grondwoord. Herstellen betekent immers niet « opnieuw 
stellen », het drukt niet de herhaling uit van een stel-hande-
ling, maar het heeft in z'n geheel een afzonderlijke betekenis, 
waarin desnoods wel een herhaling besloten ligt doch die niets 
met het grondwoord te maken heeft. In geen enkel geval kan 
herstellen betekenen dat iets of iemand opnieuw gesteld wordt 
zoals bvb. opnieuw voorwaarden, de wet, een kijker, iemand 
in staat, iets ter hand stellen enz. 

Dit geldt ook voor HERPLAATSEN : je kunt niet zeggen : 
herplaats die stoel tegen de muur, als je bedoelt opnieuw 
plaatsen. Herplaatsen fieeft aüeen een paar geijkte, vaststaande 
betekenissen, en die zijn : 1. een vorst opnieuw op de troon 
plaatsen, 2. als gevolg van misstelling een passage herplaatsen 
d.i. na een onjuiste mededeling of drukfout, in de volgende 
aflevering van een krant de verbeterde versie afdrukken. 
Herbloeien is een ander geval Hier hebben we te maken met 
een woord dat bij uitsluiting in dichterlijke of overdrachtelijke 
zin wordt gebruikt : tot nieuw leven, tot nieutve bloei komen. 
Je kunt toch niet zeggen dat een plant nog deze herfst zal 
herbloeien ! 

UOTECHT - RUISVRIJ 
Dezelfde briefsteller veitelt mij dat « moteehle stof n en 

«t ruisechte kabel nhem toeklinken als « echte motlestof », 
« echte ruiskabel », en vraagt of motvrij, ruisvrij hier niet 
heter zijn. Zoals ik in een vorig taaisteentje uitlegde, is er een 
verschil tussen -echt en -vrij. MOTVRIJ is : ontdaan, bevrijd, 
gezuiverd van motten; MOTECHT : bestand tegen de mot. 
Met blauwzuur behandelde weefsels zijn wel motvrij maar niet 
motecht. Van ruisechte kabels heb ik daarentegen nooit 
gehoord, wel van ruisvrije, d.z. kabels die vrij zijn van zoge
naamde RUIS. In de radiolechniek is de ruis het ongewenste 
bijiicUiid op kabels, in versterkers en in ontvangstoestellen. • 
Taalgevoelige lezers zullen het verschil aanvoelen tussen de 
woorden : motvrij, moteeht, motwerend, motdodend, motdicht. 

H.J. Bouwman. 

hooghartig-doenden wel eens 
tot nadenken stemmen. 

Want wie een zo uiteenlo
pend en zo uitgebreid publiek 
veroveren, ontroeren en boei
en kan, is geen klein auteur. 

De bestendige frisheid en 
levendigheid van een werk 
dat zich uitstrekt over meer 
dan een halve eeuw — Claes 
debuteerde in 1906 met no
vellen « Uit mijn Dorpken » 
— zijn een vingerwijzing voor 
hen die menen dat literatuur 
een modeverschijnsel is en 
dat appreciatie en waarde be
paald worden door het ritme 
en de problematiek van het 
moment. Er is een levensrit
me dat in elke tijd vloeit. 
Aarde en landschap, mensen 
en dingen in hun dagelijks 
bedrijf, in de onverstoorbare 
onveranderlijkheid van dat 
wat steeds het « eeuwig-men
selijke » zal blijven, geven dit 
ritme aan. Alleen wie diep en 
echt met hen verbonden is 
door de liefde, voelt dit ritme 
ook in zijn hart en bloed en 
kan er zo over schrijven als 
Ernest Claes het deed... 

Boven zijn verzameld werk 
zouden wij de titel van een 
roman van Ernst Wiechert 
kunnen schrijven : « das ein-
f ache Leben », het eenvoudige 
leven van al wat hij liefhad, 
van al wie hij liefhad... 

Het is deze liefde voor het 
eenvoudige en diep-menselij-
ke, die persoonlijkheid en 
werk van Ernest Claes ver
klaart. Zij verklaart, waarom 
hij, die reeds van zeer jong 
steeds in een stad heeft ge
woond en dus meer stedeling 
is dan veel stadsmensen, toch 
inspiratie is blijven vinden in 
het land van zijn jeugd. Zij 
verklaart waarom de dokter 
in de Germaanse filologie die 
promoveerde met een proef
schrift over Potgieter en die, 
wat intellektuele bagage en 
akademische vorming betreft, 
heel wat hautaine Jonckhee-
re's in de schaduw stelt, tien
tallen jaren lang als voor
drachtgever is opgetreden in 
alle mogelijke en onmogelijke 
zaaltjes, voor alle mogelijk 
en onmogelijk publiek. Zij 
verklaart waarom hij, als 
ambtenaar bij de vertaal
diensten in het Belgisch Par
lement, steeds de oprechte en 
trouwe Vlaming gebleven is. 
Vanaf zijn jeugd in het AKVS 
tot in de gevangeniscel tij
dens de repressie loopt één 
lijn van volkse Vlaamse 
trouw. Dat is dan ook een der 
redenen voor de giftige pijl
tjes die de officiële manda
rijnen in staatsdienst naar 
hem afschoten... 

Hoezeer ook Ernest Claes 
met werk en ziel verzonken 
Is in landschap en volk van 
zijn streek, toch zou het ver
keerd zijn in hem alleen de 
< gemoedelijke » verteller te 
rien, de verzamelaar van 
anekdoten die aan de opper
vlakte der dingen blijft. Is 

het psychologisch leven en de 
problematiek van zijn per-
sonnages beperkt ? De men
sen die hij ten tonele voert 
zijn volksmensen — meestal 
levend in het begin dezer 
eeuw. Het zou onwaarachtig 
en geforceerd aandoen, hen 
te belasten met een gecom
pliceerdheid en een proble
matiek die in deze tijd thuis
horen. Ze te tekenen zoals ze 
waren vergt echter meer dan 
'n anekdotische uiterlijke ty
pering : Ernest Claes geeft 
hen een relief dat ons leert 
mensen en situaties van bin
nen uit te zien. De hiunor die 
over zijn werk ligt is geen 
spot : het is de afweer van in 
feite soms tragische toestan
den en verhoudingen, een 
weemoed om de mensen in 
hun kleinheid, hun armoede, 
hun begrenzing... wat echter 
niet het geloof in de kern van 
goedheid in alle uitsluit. 

Men heeft tegenover Ernest 
Claes dezelfde vergissing be
gaan als die welke men te
genover Mark Twain deed; 
er zijn trouwens een aantal 
punten van overeenstemming 
tussen beiden die men niet zo 
maar toevallig kan noemen. 

Het werk van Ernest Claes 
is niet alleen «heimatlitera
tuur» in de strikte zin. Een 
aantal werken — en niet de 
geringste — behoren tot een 
ander genre, zodat wij een 
drie- of zelfs viervoudige 
verscheidenheid kunnen 
vaststellen, ook al breekt de 
mens Claes — die gelooft in 
de goedheid der mensen en 
in de waarheid van de een
voud — zelfs door de bitter
heid V. sommige werken door. 
Buiten zijn romans en verha
len uit zijn geboortestreek 
schreef Ernest Claes enkele 
oorlogsboeken — die literair 
zeker even belangrijk zijn als 
zijn ander werk en die tot het 
beste behoren wat wij in on
ze literatuur daarover bezit
ten. Zijn ze stilistisch ver
schillend van de andere wer
ken, zakelijker, zo bezitten ze 
evenzeer dat grote sevoel van 
deernis met de mens. 

Kort voor en tijdens de 
oorlog bewees Ernest Claes 
dat hij ook de psychologische 
roman aankon, met «Cle
mentine » — dat August Ver-
meylen zijn beste werk noem
de. Ook met ander werk, zo
als het naturalistische « Cha-
relke Dop » of de in hun rea
lisme, in hun bitterheid en 
scherpte ontroerende of tot 
nadenken bewegende verha
len (waaronder de roman 
< Daar is een mens verdron
ken 3. die ons verhaalt van 'n 
idealist die aan de meedo
genloosheid der wereld ten 
ondergaat) toonde Ernest 
Claes ons een andere zijde 
van zijn talent. Vooral in zijn 
meesterlijke vertelling «Floe-
re het Pluwijn» bejegenen wij 
een Ernest Claes, die, Bowel 
stilistisch als psychoiogisch, 

ons mei dit verhaal een parel 
van vertelkunst heeft ge-, 
schonken, die in zijn werk 
zowat de plaats inneemt die 
men bij Streuvels heeft toe
gewezen aan « Leven en dood 
in de Ast». 

Na de oorlog schreef Er-
nest Claes de ene bundel na 
de andere met herinnerin
gen : vanaf «Jeugd» tot 
« Voordrachtgevers zijn avon
turiers». Hierin bewijst hij, 
dat hij wellicht de beste mé-
moire-schrijver is onzer lite
ratuur : zijn superieure ver
telkunst behoedt hem voor al 
te persoonlijke en droge uit
wijdingen en zijn rasecht 
vertellersinstinkt leert hem 
de keuze zo te doen, dat de 
lezer zelfs bij het kleinste in
cident, de geringste anekdote, 
nog geboeid en belangstellend" 
luistert. 

De literaire mode heeft veei 
naar voren gebracht, wat en
kele jaren nadien terug ver
zonk omdat het niet bestanfl 
was tegen de slijtage, die een 
der onverbiddelijkste maar 
ook een der beste critici is-
Het werk van Ernest Claes 
leeft meer dan een halve 
eeuw en is nog steeds fris en 
sterk. De boodschap van de 
menselijke goedheid en van 
de waarheid in de eenvoud 
van het menselijke hart is 
nog steeds even waar en even 
geldig. Dit maakt zijn werk, 
beter dan alle «grote» en 
voorbijgaande, tot blijvende 
kunst. Kunst die gevoed werd 
aan de bronnen van het le
ven : aan de onveranderlijke 
stroom van de geslachten, die 
alle uiterlijkheden ten spijt, 
in wezen dezelfde blijven ea 
verbonden met elkaar. Ernest 
Claes vond die bronnen in hett 
< landschap van zijn ziel » — 
in zijn streek tussen Kempen 
en Brabant. 

Wij noemden daarstraks 
Wiechert, die schreef «Wer 
die kleinen Dörfer vergisst, 
hat das Wasser des Lebens 
verloren...». 

Dit zou als motto kunnen 
staan boven het werk va« 
Ernest Claes... 

Bij de Wereldbibliotheek 
(voor Vlaanderen : Ten Eek-
hovelei 243, Deurne) ver
scheen zopas een «Omnibus»-
uitgave van werk van Ernest 
Claes, waarin opgenomen 
zijn : « De Witte », « Jeugd », 
« De Oude Klok », « Clemen
tine », « Floere het Fluwijn », 
« De Heiligen van Sichem ». 

De prijs van dit boek is Zm 
F. Het is misschien nog wel 
wat vroeg om nu reeds aan St 
Niklaas, Kerstmis en Nieuw
jaar te denken, maar als wij 
een tip mogen geven voor eeu 
geschenk aan vriend of fa
milielid : hier is er een dat 
niet alleen hun boekenrr i|; 
verrijken — maar d a 
ook nren leesvreug . .„al 
brengen. 
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ANTWERPSE BELANGEN 
De Volksunie heeft te Antwerpen eens t« meer betoogd voor enkele 

fcrandend-noodwendige zaken die zowel Vla-anderen in het algemeen als 
de havenstad zelf aanbelangen : de spoedige aanleg van de E-3 en de 
•weede Schelde-oeververbinding, de havenbelangen, de universiteit en de 
hiohthaven van Deurne. De betoging, hoewel deze keer slechts st.sdelijk 
«pgevat, kende een grote bijval : de opkomst voor dtó autokaravaan als 
Toor de meeting erna, bewijzen wel dat in brede kringen van het volk 

•neer en meer de noodeakelijkheid van de verwezenlijking der V . U . / s e n 
wordt ingezien. 

De indrukwekkende autokara^ 
vaan zeM heeft — om de reeds 
EO grote drukte In de Sinjoren-
Btad niet nog te vergroten — 
slechts de voornaamste straten 
. d a a r o n d e r de Turnhoutse Baan 
iEn de De Keyserlei) doortrokken. 

Maar meteen werden de eisen 
Uie vroeger reeds zo dikwijls naar 
voren gebrtioht werden tijdens 
andere betogingen, waarbij het 
irtadscentrum ongemoeid bleef, 
to t in het ha r t zelf van Antwer
pen gedragen. B i op de zo door 
cn door Sinjoorse « Groenplaats » 
werden de betogers — nadat zij 
b u n wagens geparkeerd hadden 
Tlakbij het Steen, aan die te over-
banggen Schelde — samen met 
een massa belangstellenden van 
buiten de V.U., toegesproken door 
volksvertegenwoordiger R. Mat-
!ttip"ssens. 

Op een klare, zake.ijke wijze 
lieeft deze nogmaals de met Ant
werpen geanoelde belangen uiteen
gezet en de ochterultstelling 
dienaangaande aan de kaak ge-
Bte'.d. 

Xopens het uitblijven van de E-
drie en de tweede oeververbin
ding : « Verleden jaar verklaarde 
de eerste minister bij de eerste-
steen-legging van de WaaJse auto
snelweg, dat in oktober 1962 met 

de werken aan de E-3 zou begon
nen worden. Thans, een jaar la
ter in oktober 63 is er nog geen 
sprake van dat de werken zullen 
aangevat worden en is er zelfs 
geen beslissing over het eerste 
deel van de E-drie : de tweede oe
ververbinding en ot het hier een 
brug dan wel een tunnel gaat 
worden. Intussen blijven de mas
sale opstoppingen aan de tunnel 
aanhouden, waa'"door het verkeer 
uren vertraging oploopt en dui
zenden arbeidsuren verloren gaan. 
De E-3 (aoa's hij thans is) blijft 
levensgevaarlijk, terwijl de aanleg 
van de echte autosne'weg uit
blijft, waardoor de Vlaamse eko-
nomie in haar opgang wordt ge
remd. Wat onveimij delijk terug
slaat op het welvaartpeil der 
Vlaamse bevolking. Voor de Waal
se autosnelweg, die van onderge
schikt ekonomisch belang is en 
geen intematronale betekenis 
heeft, liggen de miljarden ge
reed ». 

Een tweede punt in de uiteen
zetting betrof de haven : « Ant
werpen wordt ver overvleugeld 
door Rotterdam, die de eerste 
haven van Europa en de tweede 
van de wereld is geworden. Het 
tien jarenplan — indien het ooit 
wordt uitgevoerd in zijn geheel 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 

Z O N D A G 
15.00 
Land-

Steeds 
10 05 

Voor Doer en tuinder : 
en tuinbouwmagazine — 

15 30 : Dansen — 17.00 tot 17.25 : 
Küein, klein, kleutertje — 18.50 : 

hoger 1 : Filmreportage — 
Disneyland — 19.55 : Sport

uitslagen — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Speelfilm : Hare Excellentie 
de Ambassadrice : een muzikale 
komedie van Walter Lang, naar de 
operette van H. Lindsay en R. 
Crouse, met muziek van Irving 
Berlin. (Engelse versie met twee
talige ondertitels) — 21.55 : Sport
weekend : sportaktualitelten In 
woord en beeld — 22.25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

M A A N D A G 

Liefdespelen (Les ieux de Tamour). 
komedie van Philippe de Broca met 
Jean-Plerre Cassel en Genevieve 
Cluny. (Franse versie met Neder
landse onderschriften - voor vol
wassenen) — 21.45 : Bouwen en 
wonen : De sociale woningbouw in 
de landen van de E.E.G. — 22.30 : 
T'ppeöe n1<>iiw'5UJt7.ending. 

H D O N D E R D A G 
19 00 : Teletaalles : Engels — 19.80: 
Arena — 19.55 • Sport In 't kort —-
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Henks 
Panfaria : een show — 21.05 : Ten 
huize van Dirk Baksteen — 21.50 : 
Tweede nieuwsuitzending — 22.00 
tot 23.40 : Hedda Gabler : drama 
van Hendrik Ibsen. Engelse verta
ling : Eva •̂ -̂  '"-" '=nne. 

19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuall-
telt — 19 50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 ' t Is maar een 
woord — 21.00 : Taxi, a.u.b. — 
21.25 : Panorama : de week In 
beeld — 21.56 : Birglt Nilsson zingt 
Concert door het Orkest van de 
Zweedse Radio o.i.v. Stlg Wester-
berg — 22.40 : Tweede nleuwsuit-
Eending. 

• D I N S D A G 
14.05 tot 15.15 : Schooltelevisie 
zaden — 19.00 : Gastprogramma 
19.30 : Rlpcord • In het hol van V 
leeuw (39e en laatste afl.) — 19 55 : 
Sport in 't kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : De kat op de 
koord : Een heel bi1 zondere teen
ager : 2e afl. — 21.00 : Leer langer 
leven — 21.50 : Poëzie in 625 iljnen 
EIckerlyc - Jedermann — 22 20 
Tweede nieuwMiit7-on''intj 

• W O E N S D A G 
17 00 tot 18 00 ; Televlsum — 19 00 
Teletaalles : Nederlands — 19.15 • 
Openbaar kunstbezit — 19.25 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19 50 : De Weerman — 
19 55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 

V R I J D A G 
14.05 tot 15.15 : Schooltelevisie 
- Natuurkunde. - Biologie — 19.00 
Teletaalles : Frans — 19.25 
Tienerklanken — 19.50 : De Weer
man — 19.55 : Sport in 't kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20 20 : Hughie, 
spel door Eugene O'Neill. Neder
landse vertaling : Anty Westerling 
— 21.15 : Maximiliaan — 21.50 ; 
Première — 22.30 : Tweede nieuws
uitzending — 22.40 tot 23 20 : 
Ruitersport : Reportage van de 
lumping gehoiirioi ' i >i"t Sportpa-
'pis te P'-

• Z A a l:.r<QAG 
10 00 : Teletaalles : Frans — 10.25 
Werst zien en dan geloven — 11.20 
Teletaalles Engels — 17 00 : Jeugd 
programma — 17.45 tot 18.20 
Schooltelevisie : Aardrijkskunde — 
19.00 : Top Gat — 19 25 : Dwaal
tocht door het dlerenrlik : Bezoek 
aan de afdeling insecten van de 
Londense Zoo — 19.55 : Sport in 
't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Er kan altijd eentje blJ 
((14e afl ) — 20 45 ; Ontdek de 
«ster-weristrlld — 21.35 : Tien iaar 
Vlaamse televisie — 2215 : Het 
87e politiedistrict : The heckler 
( l ie afl.) — 23.05 : Tweede nieuws
uitzending. 

DOODSBEDREIGING 
Een doodsbedreiging voor Vlaanderen betekenen 

de grondwetherzienüigsplannen van de C.V.P (de 
twee derde meerderhe d ) en van ie B S P. (de afzon
derlijke meerderheid in Vlaandeien en Wallonië). 

Het is de doodsteek voor de toekomstige ont-
p'ooiing van Vlaanderen. 

Het beteken onze blijvende minorisering in deze 
koloniserende staat. 

Daartegen ook betogen de Vlamingen te Antwer
pen op ^ 

10 NOVEMBER 

— is nu reeds veroudei'd. Dit plan 
Is niet tijdig aangenomen gewor
den omdat de centrale Brusselse 
besturen zogezegd geen geld voor
handen hadden. Wij stellen hier
bij alleen vast dat er wei tiental
len miljarden beschikbaar bleken 
voor Waalse mijnen die intussen 
reeds gesloten werden en ook da t 
er miljoenen weggesmeten wer
den in een Brusselse tentoon
stelling anno 58. In Rotterdam 
kunnen schepen tot 100.000 ton 
binnen, in Antwerpen amper tot 
45.000 ton en het zal nog jaren 
duren voor er schepen van 60.000 
of 65.000 ton in onze haven zul
len komen aanleggen ». 

Betreffende de luchthaven van 
Deurne zei volksvertegenwoordigfer 
Mattheyssens : « Een buitenlands 
deskundige, die zelf in Deurne 
landde, schreef aan het Antwerp
se gemeentebestuur dat de haven 
technisch uitstekend is ingericht 
en dat men een luchthaven zou 
moeten aanleggen zo er geen be
schikbaar was. In het licht van 
dit ooa-deei is de beslissing van de 
Brusselse bureaukraten die de 
sluiting willen, sabotage te noe
men van Antwerpse belangen. 
Antwerpen zal a'dus de enige ha
ven In West-Europa worden zon
der luchthaven, wat haa r konkur-
rentiemogelijkheden nog meer zal 
beknotten ». 

De broodnoodzakelijke universi
teit te Antwerpen gold als laat
ste punt van de redevoering : 
« Vlaandet-en heeft 60 t. h van 
de soldaten, Vlaanderen heeft 
slechts 40 t. h. van de studenten. 
Om deze achterstand op te ha
len, is er dringend een nieuwe 
universiteit nodig. Dat Antwerpen 
als vestigingsplaats wordt geno

men, wordt algemeen aanvaan j . 
Maar al de parti jen zijn tegen de 
oprichting te Antwerpen, ook al 
zijn leden van deze parti jen in
dividueel voorstander. Alleen de 
Volksunie a l s partij in haa r ge
heel komt op voor de nieuwe uni
versiteit. Omdat de V.U. de enig» 
parti j is die niet onder de plak 
ligt van Walen en verfranste 
Brusse'.aai-s ». 

Tot daar de zeer klare uiteen
zetting van onze volksvertegen
woordiger. 

Wij hebben hieraan wem.g toe 
te voegen. Alleen dit : het blijkt 
wei zeer duidelijk dat de sabota
ge van de Antwerpse belangen 
ui tgaat van de Brusselse uni ta-
ristische machten en hun knecfa.-
ten, de anti-Vlaamse burokraten. 
In een federaal-ingerichte s taa t 
zou Vlaanderen over het lot van 
zijn havens zelf beschikken, als
mede over de belastingsge'den 
waarvan wij, Vlamingen, het me
rendeel opbrengen en die thans 
naa r Brussel en Wallonië gepompt 
worden. S.D.Li. 

DWARSE KRANT 
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VERHEUGEND NIEUWS UIT BRUSSEL: 
MARTELARENPLAATS GEKLASSEERD! 

« Bij koninklijk besluit van 10 juni 1963, wor
den gerangschikt als monument, om reden van 
hun historische en artistiofce waarae. de epv<»is e». 

HI=:T WORDT T IJD I 

Alle Belgen, dien naam waardig, 
zaten sinds t ienta ' len jaren met 
stijgend ong^^duld en groeiende 
verontwaardiging te wachten op 
het koninklijk besluit tot klasse-

i r ing van de Martelarenplaats. 
I Twee Teutoonse bezettingen, der-
I tig jaa zonder Belgische overwin

ning in de Toer de Praans en 
zelfs een minder goede prestatie 

. van Standard m de Europabeker 
I zijn er niet in ge.slaagd, de herin

nering aan de helden van 1830 
weg te vagen uit het ha r t van •̂  
ware vaderlanders. 

De We^'eldtentoonstel-ing va 
1920 te Antwerpen, de talloze over 
winningen van Poeske Soherens 
en de aardbeving van 1938 gingen 
echter voorbij, zonder dat de aan 
de f lammganten verkochte rege
ringen het nodig achtten, de gra^ 
ven, gevels en bedaklngen van de 
Martelarenplaats te rangschikken 
aJs monument. 

Aan deze onwaaixiige en anvar 
derlandse toestand is nu elndeUjk 
een einde gekomen. Heeft de hui
dige regering haar gezond ver
stand laten spreken? 

Allerminst! De ware Belgen ech
ter zijn sinds enkele maanden, in 
navolging van de onvergetelijke 
strofen van ons vaderlands lied, 
na eeuwen van slavernij uit hun 
graf get'ieden. Bij het verlaten 
van deze eerder ongezellige be
waarplaats hebben zij dadelijk 
hun schreden gericht naar de 
Marte arenplaats waar zij hulde 
hebben gebracht aan hen, wier 
schroot de appelslen gebroken 
heeft op de vljheidsbocm. 

Onder de druk van de onstuit-

bedakingen van al de gebouwen welke die Marte-
larenpiliaats omringen, alsmtede be t monument 
van de "Martelaren, gelegen op deze'fde plaats, te 

Bmssel ». — I>e bladen. 

bare en massa ? volkswil heeft de 
regering Lefèvre niet anders ge-
diorfd dan eindelijk een klasse-
rlngsbesluit te laten ondertekenen 
door de zoon van de rol-boche 
Saxen-Cobourg-Gotlia. 

De Belgen, dien naam waardig, 
beschouwen dit K B. echter s echts 
als een eerste, aarzelende stap. I n 
gans Belgenland weerklinkt de eis 
tot het rangschikken als monu-

m€0* van gaoa hat België van 
1830. De ware vaderlandCTs eisen 
met klem, da t aan de geniale 
schepping van de Stomme van 
Portlci niet aou worden geknoeid 

I en dat de une e t indivisible ge-
' lijk ze waait en draalt, met ge

vels en bedakingen en al, ten 
; eeuwige dage zou worden bewaard 

In haa r oorsp'x>nkelljke staat. 
I Men zegge het voort! 

PASCAL 
Edel, edel, driemaal edel 
glanst om Théo's wijde schedel 
' t aureool van Blaise Pascal. 
Waar zou Theo immers halen 
't licht voor eigen gloriestralen ? 

Titus. 

Gerechtelijke kroniek 
De bladen hebben gemeld dat 

de genaamde Van de Voorde 
Iwem, aangehouden onder ver
denking te Oostende of elders 
in het Koninkrijk zich overge
leverd te hebben aan het ple
gen van tachlstische schilder
kunst, in het bezit werd gevon
den van een plan van het Wa-
verse fort voorzien van de ge
heimzinnige aanduiding ci 36 
bloemkolen ». 

Dit is niet de enige belang
rijke vondst die de gerechtelijke 
Instanties de laatste tijd in ex
tremistische middens bebbea 
gedaan. 

Bij een naamgenoot van Van 
de Voorde, de genaamde U. 
Van de Voorde, werden weli»-
waair geen bloemkolen maa r 

dan toch bloemlezingen gevon
den. Het Belgisch gerecht is 
niet voornemens, zich door deze 
belachelijke nuance van de wijs 
te laten brengen. 

Bij Fik Leemans, een der eer
ste Belgische fascisten, werd 
een staatsgevaarlijk dokument 
ontdekt, getiteld « Hoogland, 
Droogland, Theo - loogland n. 
De genaamde Le maj.s oocnent 
hardnekkig, iets met ae Volks
unie te zien te hebben, 't Zal 
niet pakken! 

Bij een gewezen V.N.V.-*r die 
thans onderduikt in een minis
teriële vermonuning, werd een 
redevoering gevonden met als 
titel « J . Cust. mijn voeten — 
Afscheid van een groot m a n 
a a n een kleine zaak ». 

Bij P.-H. Spaak werd een ge
broken geweer gevonden en een 
Ddkaart van de M.P.W Kamer
voorzitter Van Acker verklaar
de desaangaande : <( 't Es ol-
tid een kassi-smitre eweest ». 

In het clubgebouw van de 
Oostendse jachtclub werd aan
getroffen : een Starfighter. 17 
Tigertanks, een bajonet met 
zaagtanden en een Davy Cro
cket. Een Davy C. is, zoals men 
weet, een kleine kernlading die 
afgeschoten wordt met een 
soort bazoo-can. 

In de zetel van de kommunis-
tische parti j te Brussel werd zo
veel rommel aangetroffen, da t 
de gerechtelijke politie ontmoe
digd verklaarde : « qu'ils gar
den! done leur chinoiseries ». 

Op de redaktie van de (( Stan
daard » vond men tenslotte de 
muilkorf van M. Buys. Manu 
zelf wac afwezig; hij werd op 
dat ogenblik net even gelucht 
door zijn baas, de gekende ken

ner-eigenaar B. d. S. 
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MARS OP ANTWERPEN 

ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 
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TOT EINDE 1964 

BRABANT 

BRUSSEL 

De Werkgroep Groot-Brussel 
houdt op zondag 20 oktober om 
14 uou-, in het lokaal « bij J a n 
P.T.T. », HoUandstraat 8, Sint-
GMlis, een studie- en kaderdag. 
Alle bestuursleden van de afde
lingen Groot-Brusseil worden op 
deze namiddag verwacht, waar 
gehandeld wordt over de gemeen
teverkiezingen en over het sta
tuut voor Brussel. 

Ook alle leden van de afdelin
gen die er enigszins belang In 
stellen, zijn van har te welkom. 

Bestuurswijziging. 
D h r Thiebaut werd bevorderd 

tot gevolmachtigde voor het kan
ton Brussel. Hij wordt a 's voor
zitter opgevolgd door dhr W. 
Stiers, oud penningmeester Mevr. 
Thiebaut neemt het beheer van 
onze « schatkist » over. 
Wijkmeesters gevraagd! 

Ons afdelmgsgebied wordt in 6 
Wijken ingedeeld. Wij doen dan 
ook 'n dringend beroep op onze 1&-
den en simpatizanten uit de wij-

DORTMUNDER 
T h i e r b r a u h o f I 

t e L e u v e n 

Alle za te rdagen en 
üondagen 
Opper -Be ie ren-orkes t 
S t e m m i n g - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
n ie t d u u r 
• 
Vanaf 's morgens '̂  
t o t 's n a c h t s 
koud buffet en koffie 
Bijzonder inger ich t voor 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
P a r k i n g voor honde rden 
autobussen en au to ' s 
Alles p r ima 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 
C^euven 

Schoonste bierkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten d a t men In 
de dr ie lokalen de echte 
Dor tmunde r Th le rbrau 
d r i n k t 
m e t de 2 Hert jes 

.^}M.r 

ken M, KJrlstine, Normaalschool, 
Verregat en Mutsaard om zich op 
ons sekretariaat te melden en zioh 
in te zetten in genoemde wijken. 

BRUSSEL 
Qm de veertien dagen krijgt een 

van onze 119 gemeenten bezoek 
van onze propagandisten. Aan de 
kerk en van huis tot huis wordt 
ons blad te koop aangeboden. 
Men knjgt gelegenheid tot per
soonlijk kontakt met de mensen. 
Men leert hun mening kennen. 

Bij elke tocht ondervindt men, 
dat zelfs de hevigste tegenstan
ders verbaasd staan over de durf 
en de overtuiging, die onze propa
gandisten bezielt. Andere part i jen 
kunnen niet wat de Volksunie 
kan! Langs deze weg wordt een 
oproep gedaan tot de propagan
disten : neemt minstens eens per 
maand deel aan onze propagan-
datochten. Wacht niet tot ge aan
gesproken wordt, maar komt spon
taan op de plaatsen, die voor elke 
tocht aangeduid worden in ons 
blad. Noteert nu reeds de tocht 
van zondag 27 oktobei- naa r G-root-
Bijgaarden. Bijeenkomst te 9 uur 
achter de Vlaamse Schouwburg 
(Lakenstraat Brussel) of te 9 uur 
30 aan de kerk van Groot-Bijgaar
den. 

PEPINGEN 
Op zondag 13 oktober werd door 

onze propagandisten een steek
proef gedaan In dit landelijk 
dorpje van het kanton Haile. 

Ook daar weer hetzelfde ver
schijnsel : de jongeren, de flinke 
gezinnen kopen gretig ons blad. 
De verkoop en het onthaal in Pe
pingen leverde weer eens het bt -
wijs dat bij de vo'gende verkie
zingen een passende rekening zal 
voorgelegd worden aan de andere 
pa'^tijen. 

LEUVEN 
Grote volksvergadexiiig 

op woensdag 30 oktober 
1963 te 20 uur, in lokaal 
Cristal, Parijsstr. 12 Leu
ven. 

Sprekers : Dr Leo Wou
ters en Walter Luyten. le-
afreen op post met vxien-
don, kennissen ©n sympa-
tisanten. Dit moet een 
daverende start worden 
voor onze winterwerking. 

LIMBURG 

l»EER 

Het dansfeest, ingericht door 
« Vriendenband Afd. Bree-Peer », 
is boven alle verwachtingen ge
slaagd. Meer dan 500 nationalis
ten waren in de prachtige zaal 
« Esmeralda » verenigd in een 
ware^vrtendengeest. 

En of ze tevreden waren? Br 
werd dezelfde avond reeds een 
nieuw feest aangekondigd voor de 
streek Beringen en dit op 14 dec. 
a.s. 

Veel jeugd, veel geestdrift, een 
mooie toespraak van Drs. Joris 
Degraeve en het buitengewoon 
orkest Gebr. Mlnten dat laten we 
he t maar schrijven onvervangbaar 
is voor het brengen van stem
ming. Pi-oficiat voor de orkestlei
der Georges Minten. 

ffiel vergelen: 
weldra 
Dort Thierbrauhof BI 
«• Bniseel 

ü WENST PELS, 
EEN BONTJASJE. 

of een p r a c h t 
van een b o n t m a n t e l ? 
Wendt n 
vol ver t rouwen 
to t he t huis 

W.CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel ; 48.37 01 

Alle Inlichtingen op verzoek 

Wie NU abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

gratis tot einde '63. 
Stort 200 F op giro 1476.92 

Volksunie, Brussel L 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BRUGGE 

Geslaagd avondfeest. 
De V.U. afd. Brugge dankt allen 

die tot het weilukken van het 
avondfeest op 12 okt. 11. in de 
stadsschouwburg hebben bijgedra
gen. 

Een zeer speciaal dankwoord 
gaa t naa r de handelaars die de 
tombola zo ruim a a n prijzen hiel
pen stofferen. Het- afd. bestuur 
brengt ook graag hulde aan zijn 
propaganda-leider, dhr Ei-ik D'Hae-
se, die, samen met zijn echtgeno
te, he t feest m weinig tijds bijna 
volledig heeft opgebouwd! 
Aanstellieg van nieuwe afd. voor
zitters. 

Het arr. bestuur heeft op zijn 
vei^adering van 11 okt. M. de aan
stelling van dhr R. De Soete als 
voorzitter over de afd, Bnugge be-
kirachtigd. 

KNOKKE 
Abonnementenslag en financiële 
mobilisatie. 

I n het arr. Brugge is de afd. 
Knokke - Heist - Westkapelle als 
eerste gestart om de nieuwe wer-
vingsaktie tot een saikses te doen 
uitgroeien. Reeds werden een aan
tal nieuwe abonnementen geboekt. 
Feest voor alle Vlamingen aan de 
Oostkust. 

Op zaterdag 16 nov. a.s. te 21 
uur start in de zaal « Oapitole » 
te Knokke de tweede Vlaamse 
vrienden-avond. Twee orkesten 
spelen ten dans. Bespreek tijdig 
uw plaatsen! 
Publiciteitsfolder van de « WiHem 
de Dekenkring ». 

In een stijlvolle folder heeft de 
de vzw. Willem de Dekenkring 
zijn aktiviteiten pub'iek gemaakt. 
Wij vennelden : op 19 okt. a.s. 
voordracht van dhr Burger, airi-
bassadeur van Zuid-Afrika, in de 
raadszaal van he t stadhiris te 
Blankenberge; op 16 november a.s. 
avondfeest in de zaal Oapitole te 
Knokke; .14 december a.s. voor
dracht van E.P. Brauns in « Hui
ze Breughel » te BJankenberge en 
op 25 jan. a.s. voorstelHing van de 
auteur Ward Hermans in « Huize 
Breughel » te Blankenberge. 

z o e k e r t j e 
Licenciaat in handeflsweten-

schappen, jarenlange ervaringi 
sociale en fiskale boekhouding, 
vier talen, vrij wegens uitschei
ding van bedrijf, wenst passende 
beti-ekkmg, desnoods halve dagen. 
M.D.M. Antwerpen. D.B. 

ANTWERPSE POLDER 
Voor de dorpen Zandvliet, Be-

rendrecht, Liaio, Oorderen en 
Wilmarsdonk worden de inschrij
vingen gecentraliseerd op adres 

, Antwerpsebaan 232 Berendreoht. 
telefoon . '?3.66 59. 

De bussen vertrekken van ui t 
Ossendrecht en zullen in hoger-
genoemde dorpen de betogers op
laden (vermoedelijke prijs 30 F) 
©ok Stabroek en Hoevenen (voor 
ï»ver geen eigen bussen ingelegd 
warden) schrijven hierop m. 
ANTWERPEN L.O. 

Op zondag 10 november, na de 
betoging, groot bal met het geken
de orkest Peter Kelly, in zaal Tyl, 
Blancefloerlaan. Antwernpn - L.O. 

BRUSSEL RIJKSGEBIED 
Volle steun dient gegeven aan 

de plaatseliike Aktlekoimitees. 
Van nu af dient alles gezet op de 
propaganda en het inleggen van 
bussen. 

De aktiekomitees van Schaar
beek. Sint-Joost en Brussel-stad 
(Haren, Laken en Neder-over-
Heembeek niet inbegreoen) wer
ken samen Inwoners van deze 
gemeenten kunnen zioh voor de 
bussen laten inschrijven door 50 
F te storten op Prk 8654 50 Volks
unie Arrondissement Brussel, door 
te telefoneren on n r 15.51.75 of 
door zich te wenden tot bestuurs
leden of wijkverantwoordelijken. 

ledere nationalist gelieve vanaf 
heden vrienden aan te spreken en 
het reisgeld 'zo vlug mogelijk te 
storten of te bezorgen. Ditmaal is 
dat een erezaak. Niemand blijft 
op 10 november in Bmssel. 

De bussen van het Rllksgebied 
zullen eerst een paar punten - i n 
doen in de stad, welke aan de 
deelnemers zuMen meegedeeld 
worden, om tegen 9 uur samen te 
komen op he t Kardinaal Merclear-
plein te Jet te . Terugkeer verzekerd 
voor 19 uur 30. 

BLANKENBERGE 
Autotousreis tegen ca. 65 F. 
Inschrijvingen te Blankenberge: 

bij dh J . van Parijs, leperstr. 7. 
Inschrijvingen Zuienkerke : blJ 

dhr M. Beyne, Nieuwe stwg. Oost 
6. 

DIKSMUIDE 
Men kan inschrijven vmr de 

betoging te Antwerpen op vol
gende adressen : 

Haezebaert Jules, Adinkerke. 
CSaeys Le<m, Merkem. 
Devreese Leo, Vlaams Huls, 

Diksmulde. 
Devisscher Jef, VladSlo 
Prijs : 100 P . 

ERPS-KWERPS 

Meester Roosens, aJg. s ^ r e t a r l s 
van he t Aktiekomitee, spreekt 
op 30 oktober te 20 uur in de zaal 
« De Panne », Engerstraat 51, 
Erps-Kwerps. 

Het hoofdtema van deze spreek
beurt : « Een federaal Be'gié in 
een federaal Europa », dit in het 
teken van de nationaie betoging 
te Antwei-pen op 10 november. 

Een autobus wordt Ingelegd 
n a a r deze betoging tegen de prijs 
van 50 P. 

Inschrijvingen : Engerstraat 147 

en Mechelse stw. 67. Erps-KwenJ». 
GENT 

Vlaamse Vriendenkring G e n t 
legt een bus in. 

Vertrek Rubenshof 9 uur. Kos-
ten 55 P. 

HASSELT 

Vanwege de V.V.B.-Hasselt 
wordt ons gemeld dat reeds e a i 
eerste autobus werd vastgelegd 
voor de mars naar Antwerpen. 
Wie wiü inschrijven, kan dit op 
he t plaatselijk secretariaat : W B -
Hasselt, Maastrichtei-str. 137. 

De reiskosten heen-en-weer b» . 
dragen slechts 50 P. Voor een 
tweede persoon uit eenzelfde ge
zin slechts 40 F. Voor een derde 
30 F. 

Schrijf spoedig in en gelieve t » 
betalen bij aangifte. 

HERK-DE-STAD 
De werkvergadering die verte, 

den week gehouden werd In ons 
gewoon lokaal, zal beslist goede 
resultaten afwerpen. Bizonder 
veel aandacht zal de eerstkomende 
dagen besteed worden aan de 
Mars naa r Antwerpen. De vooip-
Uitzichten zijn inderdaad gunstig 
in het kanton Herrk, spijts onvei<-
schtlligheid en tegenwerking van 
de Vlaamse pers. 

LEUVEN 

Wij rijden met autocars naa r 
Antwerpen. Zo iedereen een klöt-
ne inspanning levert, zaJ de org», 
nisatie vlot verlopen. Wacht nie« 
tot de laatste week, maar schrijf 
onmiddellijk In bij bestuursleden 
of in lokaal « Cristal ». Prijs : 5» 
F. Uur en plaats van veitrek wolf
den nog medegedeeld. 

MEERBEKE 

Met de autocar naa r de beto
ging. VK-trek op het dorp te 9 
uur. Inschrijven in het Vüaama 
Huis « De Klok ». 

Prijs 50 F . 

MOLENBEEK 
Door de plaatselijke aktlekoml-

tees worden autocars ingelegd 
naa r de betoging te Antwerpen, 
Pn j s 50 P. 

Voor Je t te inlichtingen bij .K. 
Van der Straeten, Kard. Mei^ 
öiiersplein (tel. 27.16.783 of Dap-
perheidsstjraat 6. 

Voor Molenbeek : J . De Eerlan
ger, Oourtoisstr. 50-52. 

Voor Ganshoren : 13e Riddei; 
Van Pagestraat. 

POPERINGE 
Niemand die zich Vlaming 

noemt, mag op 10 november t e 
Antwerpen ontbreken. 

Autobussen worden Ingelegd 
voor gans het arrondissement 

Laat u onmiddellijk Inschrijven 
voor de reis in < Het Belfort » te 
Poperinge. Wacht niet tot de laat-
ste week; d« autobussen moeten 
optijds aangevraagd woiden. 

VILVOORDE 
Inschrijvingen voor aut<*ar 

naa r nationale betoging te Ant
werpen, Mergelputstraat 17 Vö-
voorde, tel. 51.34.56. 50 F per peop-
soon. Autokar vertrekt te Zavea-
tem over Machelen, Vilvoorde en 
Meise. 

ZIEKTEVERZERING 

Diepestraat 44 (tei : 32.44:30) 
ANTWERPEN 

.< Alle kwalitfeitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

(Vervolg van blz. 9) 
landsgeneesheren en de dok
ters van de algemene genees
kunde in de steden, nemen 
een meer realistische houding 
aan en willen de besprekin
gen met de Regering tot het 
einde doorvoeren. 

Tengevolge hiervan zijn op 
het ogenblik twee strekkingen 
ontstaan. Het is nochtans on
betwistbaar dat zowel de ene 
als de andere partij de vol
ledige vrijheid van de uitoe
fening der geneeskunde en 
de vrijwaring van het be
roepsgeheim tot het uiterste 
wil verdedigen; dit nog niet 
zozeer in het eigen belang, 
dan wel in dit van de patiën
ten. 

Zij zijn eensgezind om te 
verklaren dat het nationali
seren van de geneeskunde en 
de degradatie ervan tot een 
ambacht, een geweldige stap 
achteruit zou betekenen voor 
de bevolking. 

De nieuwe wet bevat enke
le bepalingen die door geen 
enkele geneesheer kunnen 
aanvaard worden. De Rege
ring heeft zich, ecbter bereid 

verklaard, nieuwe besprekin-i 
gen aan te vatten en sommi
ge wijzigingen in een aanvul.-
lende wet te doen opnemen. 

De onderhandelingen mefi 
een deel van het geneeskun
dig korps zijn volop aan gang 
en wij hopen dat zij tot! 
vruchtbare resultaten mogen 
leiden. 

We zijn er van overtuigd, 
dat met een minimum aan 
goede wil langs beide zijden, 
een oplossing kan gevonden 
worden die üe belangen van 
de gemeenschap dienen, zon
der dat aan de elementaire 
rechten van het geneeskundig 
korps geweld zal aangedaan 
worden. 

Het is om deze redenen dat 
de V.U.-frakties zowel in Ka
mer als Senaat zich bij de 
stemming van de wet ont
houden hebben. Zij hebben 
zich enerzijds niet willen ver
zetten teg:en de sociale voor-
nitgrang, maar anderzijds 
hebben zij willen bevestigen 
dat een aanvullende wet 
noodzakelijk is vooralleer tot 
de uitvoerinff kan overgegaan 
worden. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Voor de Vlaamse Militanten Or
ganisatie sprak Wim Jorissen op 
een vergadering, voorgezeten door 
Rudi van der Paal. Wim Jorissen 
zette de redenen uiteen waarom 
de partij de samenwerking met de 
V.M.O. opgeschoit heeft. Ai de le
den kregen ruim de gelegenheid 
tot uitleg of kritiek. 

De Volksunie zal haar propa
ganda reorganiseren Van haar 
kant zal de V.M.O. beslissen wat 
ze zal doen 

ANTWERPEN ZÜID-KIEL 

Voor de Aniwei^pse onderafde-
Img Zuid-Kiel was zondag 6 okto
ber een heuglijke dag. Eindelijk 
kon worden gvergegaan tot de in
huldiging van een okaal, dat over 
een volwaardige bovenzaal be
schikt en dat binnen korte tijd zal 
uitgroeien tot een belangrijke 
propagandakern in de zuidhoek 
van de stad 

Een uitzonderlijk talrijk publiek 
(het zeer ruime lokaal bleek te 
kletp^ was opgekomen om de kor
te gelegenheidstoespraken van 
stadsvoorzitter Dr Deiahaye en se
nator Dr Roossens te horen, waar
na de avond verder gezellig werd 
doorgebracht 

Hartelijk dank aan de uitbaters 
van café Breughel, die door het 
openstel'en van hun lokaal de be
weging een grote dienst bewijzen. 

We danken ook allen die door 
hun opkomst het succes van de 
avond hebben vea'zekerd en die bij 
de omhaling voor ons kinderfeest
je het fonds met meer dan 500 P 
hebben verrijkt. 

HEIST-BEERZEL ' 

Onder de stuwing van Frans 
Van Dessel, Jos Hermans en Mau-
rlts Van den Bosch werden ver
schillende « onderontwikkelde dor
pen » aangeboord, ook werd het 
propaganda-apparaat van het ge
west versterkt met een nieuwe 
typmachine en duplicator. 

KESSEL 

Dan mocht de beiaard spelen te 
Kessel, al was het dan fanfare-
muziek bij de oprichting van de
ze simpatieke afdeling die vorige 
zaterdag onder Moeder Lier's vleu
gelen uitging door de verkiezing 
van een eigen bestuur. Na een 
reeks kontakten door E. Bouwens, 
Ward en Walter Luyten werd de 

ZOEKERTJ 
Voor inlassen en antwoorden op 

zoekertjes één adres : algemeen 
' sekretariaat M. Lemonnierlaan 82 
Brussel, tel. 11.82.16. 

^ ^ oer lijn, minimum vier lij-
nei. 

Meisje gevraagd, 5 dagenweek, 
post slapen; aanbieden na 6 uur, 
Riemstraat 40, Schilde. 

86 

Vlaamse Middenstandsorganiza^ 
tie. Samenwerkende Maatschappij 
op ekonomische bazis, volledige 
nieuwe vorm zoekt nog enkele 
aandeelhouders. Voor aüe inlich
tingen Rik Simons Offerandestr, 
8, Antwerpen. 

94 

Te koop : auto Citroen in zeer 
goede staat 1954, met radio, vier 
nieuwe banden. Zich wenden R. 
Van de Maeïe, Markt 1, Temat . 

95 

werkploeg Kessel opgericht die 
zeer spoedig uitd.einde tot een 
van de flinkste afdelingen van 

'he t arr. 
Na de muziekklankwaterval 

trokken Oscar Renard, E Bou
wens, volksvertegenwoordigei Mat-
theyssens de registers van de 
welsp^'ekendheid in de meeting, 
gevolgd door vo'ksfeest tot In de 
vroege umtjes. 

De Kesselse leden vertrouwden 
de Vlaams-nationale aktie toe aan 
volgend bestuur : 

Voorzitter : Gommaar Devos 
Nii'lense steenweg 90 tel. 70.12 50. 

Sekretaris : Loui ' Vmgerhoedts, 
ld. 

Schatbewaarder : André Ver
meulen, Pastorijstr 24. 

Propagandaleider : Louis Ver-
voort, Lierse steenweg 79 tel. 
70.12.63. 

Organisatieleider ; Juul Van de 
Ven, gemeenteraadslid, Aartstraat 
10. 

LIER 

Voor de kring « Joconda » van 
oud-ohiro'eden, waar in een open 
geest regelmatig allerlei proble
men van onze tijd worden aange
sneden, was Walter Luyten te gast 
a's spreker over het onderwerp 
« Waarheen met onze Vlaamse 
s t ' i id? ». Met de federale oriën
tat ie was de hele ve'-gadering ak-
kooid; alleen over de modalitei
ten werd in het debat een har t ig 
woordje gewisseld. 

NIJLEN 

De flinke kolportageploeg van 
Nijlen. onder leiding van propa
gandaleider Pi-ans Van Dessel, 
wist in de gemeenten Booischot 
en Kessel te 'kens een tachtigtal 
nummers van ons blad te verko
pen. Met de gezonde kompetitie
geest bij de mannen van de ploeg 
is het aangenaam werken. 
SCHILDE 

De Vlaamse Kring Schilde no
digt U a l e n hartelijk uit on zijn 
wijnfestival en bal op donderdag 
31 oktober om 20 uur in « Pallie
ter », Tumhoutsebaan 472, Schil
de. Medewerking van de Vlaamse 
keurwijnen « Isca » en het orkest 
Plory Deleu. 

Dranken tegen matige prijzen. 
Drie dagen om uit te rusten! 

TURNHOUT 

Een tweede ijlankinstallatie werd 
aangekocht. Hiermee kunnen de 
kolportagetochten m de Noorder
kempen weldra starten. 
Het volgende werkprogramma werd 
voor deze maanden vastgelegd. 
Beerse 27 okt Meer en Minder
hout, 10 nov. Weelde en Poppel, 
17 nov. Ravels, 24 nov. Arendonk, 
1 dec. Retie. 8 dec Dessel 15 dec. 
Glerle en Vlimmeren. 22 dec 
Turnhout . 

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

Propagandistea wlJ verwachten 
da t U talrijk op post zult zijn op 
hogervermelde data. Reeds ver
scheidenen zegden hun vaste me
dewerking toe. 

BRABANT 

BRUSSEL 

De Brusseïse Tennlsklub deelt 
mede dat het jaarlijks gezellig 
dansfeest, met medewerking van 
he t orkest Waltra met zijn 8 solis
ten, plaats vindt op zaterd. 18 ok
tober 1963 te 20 uur 30, in de zaal 
Paviljoen, 20 Sint Amandstraat te 
Strombeek. 

Alle Vlamingen, sportliefhebbers 
en anderen, worden hartelijk uit
genodigd. 

Zieledlenst. 

De jaarlijkse H. Mis ter nage
dachtenis van de heer Engelen 
vindt plaats op 27 oktober te 10 
uur in de Jezuïetenkerk, Brial-
montlaan te Brussel. 

DILBEEK-IÏTERBEEK 
Na het schitterend herfstfeest, 

dat dank zij de medewerking van 
velen tot een daverend succes uit
groeide, roepen wij u op tot ak-
tieve steun aan de abonnementen-
werving. 

Wie brengt een nieuw abonne
ment binnen? liaat uw afdelings
bestuur het werk niet alleen doen. 

Het abonnementencijfer werd 

dit Jaa- met 50 % verhoogd. 
Thans mikken we hoger : we wil
len verdubbelen! 

Het leesgeld kan gestort worden 
op Per 4167.65, Oranjerielaan 4 te 
Dilbeek. Telefoneer desnoods om 
inlichtingen bij Van Wijmeersch, 
tel. 21 99.74. 
GANSHOREN-KOEKELBERG 

Hier mocht men de laatste tijd 
een flinke vooruitgang waarne
men. 

Te Ganshoren zijn de Vlamin
gen het moe, in hun eigen ge
meente steeds maar met een va
ge belofte te worden doorgestuurd 

Het gemeentebestuur, met Bau-
thier en Wybouw op kop, heeft 
de laatste jaren niets verricht op 
het gebied van scho'en voor 
Vlaamse kinderen, integendeel! 

Door het afschaffen van alle 
nederlandstalig gemeentelijk on
derwijs is het geduld van vele 
Vlamingen ten einde. 

We zien dan ook met spanning 
uit naa r de gemeenteverkiezingen 
LIEDEKERKE 

Op zaterdag 19 oktober te 19 
uur 30, in lokaal « café Kapelle
ken », Opperstraat 77 : gi'oot 
Volksunie-feest, vrolijke pensen-
kermis en tombo'a. 

Iedereen is welkom! 

LEUVEN 

Volksvergadering. 
Woensdag 23 oktober te 20 uur, 

grote volksvergader'ng " zaal 
CJristal. Sprekers • Dr. Leo Wou
ters en Walter Luyten, 

Iedereen op post! 

MEl.e • 

Niet vergeten het iaa'-'"iVs î iT 
der afdeling Meise me -be
werking van het orkes' Peter Phi
lips, zaterdag 19 oktober In de 
Kursaal, aanvang 20 uur 30. 
MOLENBEEK 

De afdelingen danken nogmaals 
de milde schenkers voor de tombo
la en al degenen die hebben bij
gedragen tot het slagen van het 
2de groot bal van 5 October. 
Onze Stem. 

Het plaatselijk blad « Onze 
Stem » werd hier terug massaal 
verspreid. ledere maand k ' i igen 
al onze keuradressen dit toegezon
den. 

TESTELT 

De prachtige kontaktvergade-
r ing die wij in deze gemeente 
hielden, laat ons het beste verho
pen voor een degeiiike en uitge
breide werking in de hele streek. 

LIMBURG 

HASSELT 
Provinciaie Kaderdag. 

Heden avond om 19 uur in Ho
tel Warson te Hasselt : provin
ciale kaderdag voor alle bestuurs
leden en propagandisten. De leden 
die bij vergetelheid geen uitnodi
ging ontvingen, worden eveneens 
graag verwacht 

We hopen dat elkeen het grote 
belang van deze kaderdag inziet 
en beslist aanwezig zal zijn. We 
beschouwen het als vanzelfspre
kend dat de bestuursleden van al
le afdelingen het goede voor
beeld zullen geven Als voornaam
ste punten zuUen behandeld wor
den : de opmars naa r Antwerpen, 
de leden- en abonnementenwer
ving, de uitbouw van nieuwe af
delingen, iaarverslag enz. 
Provincieraadszittingen. 

We melden onze lezers dat ons 
provincieraadslid Joris Degraeve 
buitengewoon goede tussenkom
sten houdt tijdens de raadszittin
gen. 

Het is ons onmogelijK, uitvoerig 
deze tussenkomsten te bespreken. 
Maar het s taat vast dat de hele 

C V.P.-vertegenwoordiging regel
matig in verlegenheid wordt ge
bracht door zijn rake en gegi on-
de interpellaties. 

GENK 

Morgen zondag 20 oot. te 11 uur 
In de voormiddag vergadert de 
afdeling Genk in haar gewoon lo
kaal Café Oberbayern, Hoeveza-
vel. Waterschei. 

Iedereen weze op post; er Is be-
langi-ijk werk te verrichten. 
KURINGEN 

Eindelijk hebben we de nodige 
financies gevonden om de kolpor-
tagewagen te herstellen. Korte
lings ziullen de werftochten dan 

ook hernomen worden. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Men verzoekt ons het jaargetij

de aan te kondigen voor wijlen 
de heer Staf De CSercq, op zon
dag 20 oktober te 11 uur in de 
kerk der E P. Capucijnen, Capu-
cijhenlaan, Aalst. 

GENT 
Het werkprogramma van het 

Distnkt Gent voorziet voor 27.10. 
63 een grote kolportage in Melle. 
Alle sympatisanten en kolporteurs 
worden vriendehjk doch dringend 
verzocht deze datum vrij te hou
den Wij gaan op een waardige en 
demokratische manier, en niet 
voorzien van StassaUbommen. de 
Volksunie-gedachte in deze ge
meente verspreiden. Iedereen dus 
op post op zondag 27.10.63 om 9 
uur aan de Roeland 

WETTEBEN 
KoJportage. 

De geplande kolportage te Mas-
semen op 13 oktober wordt uitge
steld tot 20 oktober. Alle propa
gandisten woeden 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 

vei-voegen wij onze Brugse vrien
den in de Schenkzaal van stads
schouwburg te Brugge. 

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

Voordracht door dhr Burger, 
ambassadeur van Z. Afrika 

Aansluitend bij de artikelen
reeks in ons blad, mogen we. .aan-,, 
ko.ndigeu da^ dbx Burges. amba* 
sadeur van Zuid-Afinka, op za
terdag 19 okt. a s te 20 uur 30 
een spreekbeurt komt houden in 
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 » 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zondag 20 okt. : Kortemark. 
Verzamelen aan de kerk om 8 

uur 45. 
Zondag 27 okt. : DIksmuide. 
Verzamelen om 8 uur 45, Vlaams 

Huis. 
Huwelijk. 

Op zaterdag 12 okt. t raden te 
Stuivekenskerke in het huwelijk 
Stockx Magda, dochter van on
ze koene vaandrig Jozef Stockx, 
met de heer Maurice Debeu-
cke^are. 

Hartelijke gelukwensen. 

KOKSIJDE 
Arbeiders, begrijp uw belang en 

uw Vlaamse plicht en sluit a a n 
bij het Alg. Vlaams Vakve^lDond. 
AlLe inlichtingen bij A. Bogaerts, 
Vogelzangstraat 3, Koksijde-Bad 
en R. Oatrysse, Zeepannelaan 
9, St. IdesbaJd. \ 

POPERINGE 
Kolportages. 

Wij doen een beroep tot aile le
den om deel te nemen aan de kol
portages die zullen ingericht wor

den over gans het arrondissement 
vanaf 10 november e.k. Wie deze 
kolportages wil meemaken, gelie
ve zich onverwijld aan te geven 
bij de sekretaris. Wie kan zich 
zondagmorgen geen twee uur vrij 
maken? 

Iedereen, als ér maar goede wü 
is ! 

VEUBNE 

Voor Veurne en omliggende 
wordt kortelings de enige Vlaams-
nationale studentenvereniging ge
sticht, de J .VS.G. 

Alle inlichtingen bij P. Catrys-
se, Zeepannelaan 9 te St. Idesbald 
(tel. 058 218 24) of bij A Dwijck, 
Noordbrugweg 41, Veurne. 

ST. IDESBALD 

Wordt steunlid voor het A.V V.; 
dit is onze pHcht daar we op so
ciaal - economisch gebied sterk 
moeten s taan. 

Inschrijvingen : 
R. Cati-ysse, Zeepannelaan 9, St. 

Idesbald. 

IN MEMORIAM 

Verleden week donderdag werd 
Marcel Mannaer ts in alle een
voud ten grave ged'^gen Het be
richt van ziin over'ijden kwam 
werkelilk als een donderslag Mar
cel Mannaert." was bestuurslid 
van de VU-afdel ing Antwerpen 
en aktief medewerker van talrijke 
V a a m s e verenigingen In de har 
venstad Hij was werkelUk een 
ha'^d werker voor de Vlaamse 
zaak en met hem verliezen wij 
een goede kra-oht 

Wii bieden de familieleden on
ze onrechte blüken van medevoe-
len aan in het n'otse verlies da t 
hen getroffen heeft. 

Te Herk de Stad overleed in de 
ouderdom van 76 laa^ ons trouw 
lid dhr. Gaston Gevers. Zijn gan
se leven stond in het teken van 
de Vlaamse . ontvoosdmgsstriid, 
zodat zware beproevingen hem 
niet besnaard bleven in de bevrij-
ding-sneriode. Toch was hij weer 
een van de eersten om de herbo
ren Vlaamse strlld na de oorlog 
daadwerkeliik te steunen 

Heel de Volksunie brengt hul
de aan zijn nagedachtenis en 
biedt de achtbare famine haar op
recht christelijke deelneming aan. 

GEBOORTEN 

In het gezin Thijs-van Utter-
beeck te Mechelen werd een kind-
Je geboren dat de n a a m Gerda 
kreeg. Onze hartelijkste geluk
wensen aan de oude '^ en de fa
milie. 

In het huis van de vrienden 
Lissens-Vanhoorne te Oostende 
s taat nu ook een wiegje voor 
Veerle Ook hier onze beste geluk
wensen. 

Bij onze vo'ksvertegenwoordiger 
Daniel de Conlnck werd het ge
zin eveneens vergroot Het zesde 
kindje werd een dochtertje dat 
Godelieve werd gekerstend Na
mens onze redaktle en onze lezers 
onze t>este wensen aan Daniel en 
zijn simpatieke echtgenote. 

BECO 

WEEKBLAD DE VOLKSUNIE 
Uitgave van de v.zw. VOLKSUNIE 

REDAKTIE : Mr. F, Van der Eist, Hootdredakteur. 
T. van Overstraeten, Redaktiesekretarls. 
S. De Lie, Mr. D. Deconinck, Wim Joriss-n, lic W. 

Luyten, R. Mattheyssens, W. Cobbaut, dr. L. Wou
ters, leden. 
Alle brlefwisselii^ voor redaktle naa r : 
Rotatyp. Sylv. Dupuisl. 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98 

Beheer : Maunce Lemonnierlaan 82. Brussel 1. Tel 11.82.16. 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 200 F - Halfiaarlijks : 110 F - Driemaande
lijks : 60 F . 

Steunabonnement : 500 F (minimum - Losse nummers : 6 F . 
Abonnement buitenland : 300 F. 

LUCHTPOST ; Kongo 950 F - Zuid Afrika 1100 F . Brazilië-Ca-
nada 1200 F. 

Andere landen 1000 F. 
Alle stortingen voor het blad op postrekening 1476.97, 
Volksunie. Brussel 1. 

Verantw. uitg. : Mr. F . Van der Eist, Belzegemstraat 20, Brussel M 



DE VOLKSUNIE ' 15 

ANTWERPEN 
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'T 

ANTWERPEN 

tINKEROEVER-BUBCHT 

Algemeen Vlaams Vakverbond. 
Er wordt ter kennis gebracht 

van de arbeiders, bedienden en 
ambtenaren, dat voor Antwerpen-
Linkeroever, Zwijndreciit, Burcht 
e n omstreken een gewestelijk se-
kretar iaat is geopend, waar men 
alle inlichtingen kan bekomen : 
J a n De Caluwé, Past. Caplaan 58, 
Zwijndrecht. 
Verbroederingsavond. 

Er zal voor de 1ste maa! voor 
de V.U.-leden van Antwerpen en 
Antwerpen - L.O een verbroede
ringsavond gegeven worden 

Oo deze Breiigelavond (met eet-
maal , drank, Vlaamse leute en 
plezier) kan men ook de geken
de Vlaamse goochelaar John Set 
bewonderen. Tussenkomst in de 
onkosten : 35 F. 

Inschrijvingen te Antwerpen : 
B'auwmoezelstr. 9, tel. 33.57.30. 

Linker-Oever : Piet Severins, 
Poders t r . 118, Zwijndrecht 

J a n De Caluwé, Pastooi Cap
laan 58, Zwijndrecht. 

BORGERHOUT 
Gewoonte getrouw waren de le

den zeer ta ' r i jk aanwezig op de 
maandelijkse vergadering welke 
plaats had op maandag 7 dezer. 

I n de reeks interessante spreek
beurten kwam thans dr Bal 'et a a n 
de beurt die op een uiterst bevat
telijke wijze een overzicht bracht 
over de taalgrensafbakening en de 
taalwetten en tevens de houding 
van de drie traditionele part i jen 
a a n de kaak stelde. 

Nadat dh r Pr. Dirks een opiraep 
h a d gedaan tot deelname aan de 
autokaravaan voor de Antwerpse 
belangen, spoo^xle dhr B. Verbee-
len de leden aan om geestdriftig 
mede te werken aan de voorberei
ding tot de massabetoging van 10 
november e.k. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

« De Vr iendschap » 
Kerkstr. 9. (bij Gr. Markt) 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
V laams Huis 

o T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü in 
afspanning 

a D E K R O O N n 
O . L . V . - L o m b e e k ( 0 5 4 ) 3 2 3 8 1 

V o o r a l u w V l a a m s e l e k t u u r 
E e n a d r e s : 

B o e k - e n d a g b l a d h a n d e l 

Paul B E Q U E T 
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. 
EUsabetbL lOf - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
In bet Vlaams Buis 

« PETER BENOIT . 
Frankrljklel 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur : 

EURO-DOMI 
Kruldtulnlaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

Elektrische apparaten 
KORTING tot 40% bij 

E L A G R O 
de Damhouderestraat 23 

Antwerp. T. 387468-379257 | 

BOOM 

Op dtmderdag 31 oktober e-k.* 
komt Pater Harcel Birauns B.]., t e 
20 uur in « Het GUdenhula > Eike-
Btraat, te Reet, zijn b e e n d e voor-
dra<^t houden : « Vlaamse en so
ciale beweging onder bijbelse be
lichting ». 

Wie deze onverschrokken 
Vlaamse en sociale str i jder kent, 
zal niet willen ontbreken. Voor da
genen die hem nog niet z»uden 
kennen, is he t een enige gelegen
heid om een m a n te horen die met 
h a r t en ziel bij zijn volk staat. De 
zaal zal zeker te klein zijn! 

MERKSEM 

Het laatste bal van Groeninghe 
heeft bewezen dat het Vïaams-
Nationalisme zijn plaats heeft 
herwonnen in het openbaar leven 
van onze gemeente. Niettegen
s taande zoveel andere gebeurte
nissen rond dezelfde tijd, was het 
een geweldig sukses. 

Onze laatste algemene leden
vergadering werd dnuk bezocht; 
ondanks al het geweld dat men 
tegen ons uitspeelt, zien wij he t 
komende jaar met ongeduld tege
moet. Want wij s taan er goed 
voor! 

Van nu af moeten wij er alles 
op zetten om de Mars te Antwer
pen tot een machtige volksbeto
ging te doen uitgroeien. Op 
woensdag 23 october in ons lo
kaal Tyl, te 20 uur, is er een zeer 
belangrijke werkvergadering, die 
helemaal in het teken van de 
Mars zal s taan Al onze aktieve 
leden moeten op deze vergadering 
aanwezig zijn, temeer daar er 
nog een ander zeer belangrijke 
kwestie op de dagorde zal voor
komen. 

Kiezerslijsten. 

Diegenen die niet zeker zijn, 
moeten zich voor 20 november 
vergewissen of zij op de kiezers
lijsten voorkomen. Daarna is het 
te laat. 

De kiezerslijsten liggen ter in
zage in het lokaal en bij de se-
kretaris, Em. Lemineurstraat 33, 
tel. 45.57.77. 

PUURS 

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

G E L i / 
voor iedereen ! 

O p g e w o n e h a n d t e k e n i n g 

e n o n d e r d e s t r i k s t e 

g e h e i m h o u d i n g . l o n d e r 

o n d e r z o e k b i j g e b u r e n of 

w e r k g e v e r . 

T e r u g b e t a l i n g i n 

12, 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

^ ü R i . HERMES 
• s ^ T V SCHOOL 

IP^ .ï4 Z u i d l a a n 

211 iVl L e m o n n l e r l a a 
T e l . II.ÜO.33 

B r u s s e l 

V O L L E D I G E 

S E K R E T A R I A A T -

K U R S U S 

a l g e m e n e h a n d e l s o p l e l d i n g 

S c h o o l g e l d : m a x i m u m 

8.000.- F p e r J a a r of 

3 m a a l 3.000.- F 

m e t r e c h t o p K i n d e r g e l d . 

* 

D e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
t i c b t h u i s v o e l e n . 

* 

B e t e r e n 7 o e r d e I l g e r 

TUENHOUT 

Kolportages in de kantons Mol • 
Westerio - Herentals. 

Met Ingang van het nieuwe 
Uiterst 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 - Westerio - Herentals) 
zaj worden gewerkt. Dubbel ren
dement, maar ook dubbel werk; 
dus : alle hulp is meer dan wel
kom! 

Voor het zuidelijk gedeelte werd 
het werkschema reeds bepaald a^s 
volgt : 

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

taar t . 
24 november : Herenthout -

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

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 bl-
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. 

BRABANT 

SCHAARBEEK 

Ontspanningsavond. 

Op zaterdag 19 oktober te 20 
uur komt het Ti-io Van Attenho-
ven met Armand Preudhomme 
voor de tweede maal en met een 
nieuw programma n a a r Schaar
beek in de zaal de^L'Ollivierstraat. 
Inkom : 25 P of 60 P per gezin 
(gezinskaart). 

Ook nu zai niemand deze heet»^ 
lijke avond willen miss°n 

WrLSELE 

Met een beperkte ploeg op werf-
tocht kenden we verleden zondag 

Jbf»t, Wat siirre=; in dere ffemeen-

LIMBURG 

Provinciale kaderdag. 
Op zaterdag 19 october a.s. te 19 

uur zal de jaarlijkse provinciale 
kaderdag gehouden worden in ons 
gewoon lokaal « Hotel Warson », 
Stationsstraat, Hasselt. We drin
gen er ten zeerste op aan dat aJle 
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 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s . 11, D e l n z e ; 
of n a a r 
P o s t b u s . 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r -
P o s t b u s . 149. G e n t ; 
of n a a r : 
P o s t b u s . 231 . B r u s s e l L 
H e t g r o o t , e r n s t i g , o o r 
s p r o n k e l i j k V l a a m s H u -
w e l i j k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n e n w e l s l a g e n voor 
I e d e r e e n ' 
D e e n i g e B e r o e p s i n s t e l 
l i n g v o o r b u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g v a n g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
D a g e l i j k s v e r s c h i l l e n d e 
v e r l o v i n g e n . 
S t i p t e g e h e i m b o u d i n ; . 

afdelingen in de provincie. Een ac
tiviteitenverslag zal gegeven wor
den door de prov. secretaris. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Geslaagde kolportage te Herze'e 
met 104 verkochte nummers, niet
tegenstaande een b e p c k t aantal 
deelnemers. 

Kolportage is een buitengewoon 
voorllchtingsmiddel. Laten wij er 
goed gebruik van maken. In de 
gegeven omstandigheden is deze 
bedrijvigheid van onschatbaar be
lang. Ze zal heel zeker haa r stem
pel drukken op de volgende ver
kiezingen. 

Ieder kan en moet daai-aan mee
helpen. Enige vereiste : geloof in 
de rechtvaardigheid van ons stre
ven. 

Zondag 20.10.63 : Borsbeke — 
Hillegem — Oombergen. 

Zondag 27.10 63 : Lede. 
Samenkomst lokaal <t De 

Vriendschap », Aalst, 8 uur 45. 

DENDERLEEUW 

Een tiental gezinnen lieten zich 
reeds overschrijven bij de mutua
liteit Flandria. Waarop wacht U 
nog om hetzelfde t e doen? 

Vraag inlichtingen bi] de plaat
selijke aangestelde : 

Wijnant Petrus, Toekcanststr. 
10. 

DENDERMONDE 

Op zondag 20 oktober, in he t 
Vlaams Huis, Grote Markt 30 t e 
Dendermonde, van 11 tot 12 uur 
vjn. : grote biljartdemonstratie 
door prof. De Schuytere G., in-
t em. vedette van T.V. en het 
groene laken. 
ST. GILLIS-DENDERMONDE 

Langs deze weg worden alle 
propagandisten, die door hiun ac
tieve medewerking de kolportages 
van Baasrode en Waasmunster 
tot een reuzesucces maakten, van 
har te bedankt. 

Het resultaat : Baasrode 160 
bladen en Waasmunster 96 bla^ 
den. 

Volgende kolportage te Berlare-
Dendermonde op 27-10-83. Vertrek 
om 8 uur 30 op het volgende 
ff^npfl ; rii'v=tr<iat 18, Grember-

Alle leden en sympathisanten 
van de afd. Grembergen en St. 
Gillis, ook uit de omliggende ge
meenten, houden volgende datum 
vrij : 19 c*tober om 20 uur stipt. Te 
Dendermonde grote algemene pro-
pagandaavond met als spreker de 
heer De Roo, Prov voorzitter Oost-
VTaanderen. 

Wi1 verwachten U allen. 

Algemeen Vlaajus Vakverbond. 
Een nieuwe stap in de ontvoog-

dingstrijd werd gezet. 
Na een geslaagde stiohtingsver-

gadering steken wij definitief 
van wal met de uitbouw van een 
eigen vakverbond in het Gentse. 

Voorlopig sekretoriaat : Beuke
laars t raat 33, Gent. Tel. 26.15.11. 

Zitdag : Bierhuis Rome, Kleine 
Vismarkt 8, Gent, 1ste donderdag 
van elke maand te 19 uur 30. 

IDDERGEM 

Deze krachtige kern groeide 
reedg uit tot een volwaardige af
deling. Voor nieuwjaar hoopt men 
he t vijftigste lid te boeken. Toe
komende week wordt een bestuur 
verkozen. 

Het arrondissement Aalst en in 
het bijzonder het kanton Ninove 
worden hioi-med een dinamische 
afdeling niker . 
MEERBEKE 
Kolportage. 

Oo zondag 13 dezer was het 
eindelijk de beurt aan Meerbeke. 
De kolportage ploeg van Dender
leeuw, onder leiding van de kan
tonnale gevolmachtigde J V. D. 
Weeën, verkocht alhier tachtig 
nummers. 

Volgende kolportage op 27 de
zer. Prcypagandisten, weest pa
raa t ! 

WEITEREN 

V.O.S. 
Onze makkers, oudstrijders uit 

beide wereldoorlogen, hun wedu
wen en wezen, alle oud-soldaten 
uit de omgeving worden opgeroe
pen naar een kontaktvergadering 
die zal gehouden worden op zon
dag 27 oktober te 3 uur n.m. in 
het « Vlaams Huis », Grote Markt 
29. Wetteren. 

Deze bijeenkomst heeft als doel 
her(n>richting V.O.S. gewest Wet
teren, alsmede de werking voor 
de stoffelijke belangen, voor we
reldvrede, Vlaanderen vrij. Amnes
tie, gelijkheid ta rechte en feite. 

Alle Vlamingen die V.O S ge
negen zijn, worden verwacht. 
St. P ie t^sbanden. 

Traditie getrouw : zondag 20 
oktober St. Pietersbanden te 
Oostakker. Gedenk onze kamers/-
den en allen die voor Vlaanderen 
gevallen zijn. Op rost te 10 uur 
aan de grot. Mis te 11 uur. E P . 
Brauns preekt. 

In iohtingen bij Amedée De 
Meyer, Moe''straat 40, Wetteren. 

ZWIJNAARDE 

De afd. Zwijnaarde nodigf alle 
Vlaamse vrienden uit op haar ge-
ze lig avondfeest dat plaats vindt 
op 19 okt. a.s. in het Vlaams Huis 
Heirweg Noord 120. 

Leute en plezier, onder begelei
ding van akkordeonmuziek is te 
Zwijnaarde veizekerd. 

Steunkaarten als deename in de 
onkosten : slechts 20 F. 

Deze kaarten geven ook recht 
op een mooie gratis prijs. 

De afd. rekent stellig op uw 
aanwezigheid en dankt bij voor
baat. 

Zaterdag 9 november 1963 
Terjoden - Erembodegem 

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

Begin 22 uur Onkosten 50 F 

OVERLIJDEN 

Te Ledeberg overleed schielijk 
op 4 oktober, op 72-jarige ouder
dom, de heer Jozef De Came,-
schoonvader van de heer Paiiü 
Miartens. 

De begrafenis greep plaats te 
Ledeberg op 7 oktober. 

Onze gevoelens van innige deel
neming aan de geachte familie. 

Te Aalst werd verleden zaterdag 
onder masisale toekK^ van zijn 
overtalrijke vrienden de heer 
Gaston De Block l>egraven. Het 
heengaan van de heer De Block, 
die sinds lang lijdend was, kwam 
toch nog onverwacht. 

De heer De Block was een der 
zeldzame industriëlen die steeds 
Ijlj h u n volk: zijn blijven staan. 
I n hem verliest het Vlaamsbe-
wustte Aalst een trouwe vriend» 
een wijs raadgever en een on
baatzuchtig helper. 

Namens de redaktie bieden we 
onze gevoelens van krlstelijke 
deelneming aan de geachte fa
milie. 

GEBOORTE 

Het gezin van hoofdbestuurslid 
Karel Dillen werd verrijkt met 
een derde dochter; een stevige 
Veei<le. Aan dhr en mevr. Dillen 
onze hartelijkste gelukwensen. 

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

G:B£RCERS 

Z o c h t v o o r U u i t i 

D e s c h o o n s t e 
h e r e n r e g e n m a n t e l s 

d e bes t e 
n e r e n c o n f e k t i e 

e n m a a k t voor a l l e n 
p e r f e k t p a s s e n 

M A A T W E R K 
in a l l e p r i j s k l a s s e n 
d o e t i j d i e nw k e u z e . 

>iiii J a n s v U e t 19 
( K l e i n e t u n n e l ) 
A n t w e r p e n 

T E L . 33.91.65 
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WELK RECEPT ? 
I. LN de kleurpolitieke dagblad

pers gaat" het gestook en de schijnheilige feme-
larij tegen de federalistische betoging van 10 
november ongestoord zijn gang. Ieder argument 
— hoe klein en hoe smerig ook — is goed genoeg 
Toor de partijtrouwe skribentjes om er hun mie
zerige betogen mee te stofferen. Nog steeds po-
gMi zlJ te bewijzen dat het Aktiekomitee nie
mand achter zich heeft en dat het Aktiekomitee 
afi>rokkelt en dat het Aktiekomitee in de steek 
g ^ a t m wordt; zij achten dat bewijs geleverd 
wanneer de één of andere rancuneuze nieuw-
B e h t ^ hun kolommen vereert met de oprispin
gen van zijn gekwetste eigenwaan. 

Inmiddels echter blijkt iedere dag opnieuw, 
dat men zich overal in Vlaanderen klaarmaakt 
om op 10 november massaal naar Antwerpen te 
ktRnen. Dat overal in Vlaanderen de ordewoor-
den van het Aktiekomitee gevolgd worden. Een 
duidelijke Instemmende verklaring van het I J -
zerbedevaartkomitee heeft zopas nog deze geest 
van pozitieve strijdvaardigheid rond het fede-
ralistisoh thema onderstreept. 

H> [ ET federalistisch thema ! Bij 
gebrek aan verdere argumenten uit het arsenaal 
van de persoonlijke ruzietjes en de kleinmense-
UJke tegenstelligen sidiakelt de kleurpolitieke 
pers dan maar liefst over naar de frontale aan
val op het federalistisch opzet van de betoging. 
Zo de heer Kiebooms, die zich in de « Gazet van 
Antwerpen * keerde tegen het federalistisch 
perspektief « omdat», zegt hij, « niemand weet 
wat onder dat etiket schuilgaat». Om dan te 
vervolgen dat er wel 36 federalistische recepten 
bestaan en dat geen mens kan zeggen, welk van 
die 36 het goede en het definitieve is-

Het is inmiddels echter overduidelijk dat de 
heer Kiebooms in ernstige verlegenheid zou ge
raken, moest men hem vragen naar het goede 
en het definitieve recept van het unitarisme. Of 
van de « decentralisatie ». 

Want, van Van Zeeland over de la Vallée-
Poussin tot partijvoorzitter Van den Boeynants 
werden ons niet 36, maar minstens 72 recepten 
aaci de hand gedaan om het unitarisme houd
baar te maken. 

H> IET jongste recept draagt de 
vermelding « alleen voor inwendig gebruik ». Het 
komt uit de alchimistenkluis van Van den Boey
nants en moet dienen om aan de C.V.P. een 
nieuwe ^ i stevige Inwendige struktuur te be-
zmrgen. Zoiets als de klieren van Voroncrff. 

LET WEL 

Veel heelmeesters maken de wonden rot I 
Nauwelijks was het recept — door een handig 
proefballonetje van Van den Boeynants zélf ? — 
via de < Standaard » wereldkundig gemaakt, of 
in de C.V.P. raakten de heelmeesters onder me
kaar slaags. De herrie draaide in de eerste plaats 
rond de gewone persoonlijke ruzietjes en intie
me vijandschap]es : meneer Houben die zich 
< gepasseerd» achtte, meneer Lefèvre die een 
aanslag vreesde op de partijstrukturen zoals hij 
ze destijds als voorzitter had gemaakt en gewild. 
Maar in de tweede plaats draaide en draait de 
ruzie rond de kernvraag, of de partljstruktuur al 
dan niet de prefiguratie moet zijn van de struk
tuur die de C.V.P. aan het land wil geven. 

D> 'E hopeloze verdeeldheid van 
de C.V.P.-ers inzake de partljstruktuur is een 
vingerwijziging voor hun hopeloze verdeeld
heid inzake de struktuur van het land. 

De verstandigsten onder hen — zij die we
ten dat de princieploze zich slechts kan hand
haven door de nat te vinger voorzichtig in de 
lucht te steken — beseffen volkomen dat het 
niet meer gaat met een aftands unitarisme an
no 1830. Van den Boeynants zelf stelt vast dat 
« de aktiviteit van de partij moet worden afge
stemd op de groeiende bewustwording van bei
de kultuurgemeenschapen ». Het « hoe > is ech
ter een ander paar mouwen! 

O VER dat « hoe » kan men nu 
reeds 14 dagen aan een stuk in de C.V.P.-pers 
het homerisch gevecht van allen tegen allen 
volgen. De « Nieuwe Gids », huisorgaan van 
Houben en spreekbuis van Lefèvre, is volkomen 
tegen het plan V.dB. De « Libre » wil een plan 
dat de macht der vakbonden vermindert; de 
< Volksmacht » wil het tegenovergestelde. De 
« Standaard » is voor; het « Volk » acht de her
vorming niet opportuim. Maar al deze heren — 
die het klaarblijkelijk roerend oneens zijn over 
de manier waarop zij hun partij moeten In
richten — zijn het er even roerend over eens 
dat zij, en zij alleen, het recept hebben voor 
gans het land. Niet één der 36 federalistische 
recepten. Het enige unitaristische recept : dat 
van ieder van hen afzonderüjkl 

Bi >IJ een dergelijk fraai schouw
spel van onmacht en verdeeldheid kan en mag 
de B.S.P. niet ten achter blijven. Wie de laat

s t w ^ e a de socialistische pers heeft g»v(dgd, 
zal eens te meet hebben kunnen vaststell^i da t 
de jongens van het hoofdartikel hun giftigste 
pijlen afschieten, niet naar de klasse vijanden en 
het monsterachtig kapitalisme, maar naar me
kaar. 

De B.S.P. wordt op dit ogenblik verscheurd 
en uiteengereten door het Waals petitionnement 
en de aktle voor het referendum. De «Volksgazet» 
gaat elke dag opnieuw te keer tegen de < Luik

se opstandelingen 2-; zij vergeet daarbij zorg
vuldig te vermelden dat de vlag van de wallin-
gantische opstand in de partij niet alleen ge
hesen is te Luik, maar ook te Charleroi, te Na
men en elders. 

De houding van de Vlaamse socialisten te
genover deze Waalse eisen? Op het vlak van de 
partijverhoudingen dag aan dag zich tot het 
uiterste inspannen om toch geen voeling te ver
liezen met — wat zij noemen — het < grootste 
deel van de Waalse kameraden ». Want van die 
Waalse kameraden hangt mede hun politieke bo
terham af. En hun berekend streven naar voe
ling met de Walen zet hen iedere dag opnieuw 

er toe aan, toegevingen te doen aan Wallonië. 
Zij geven het thans reeds volmondig en 

luidruchtig toe : eerst waarborgen voor de Wa
len, daarna zetelaanpassing. 

Hun verbale krachtpatserijen tegen de 
Waalse belhamels zijn volkomen ijl en alleen 
voor de galerij bestemd. 

In de < Volksgazet » van verleden maandag 
besloot Sindikalist zijn wekelijks artikel met 
zich af te vragen, hoe- lang het Vlaams geduld 
nog zou duren : « Hoelang moet een schaap ge
tergd worden voor het woest wordt? Wie weet 
het? Wij niet en de onverbeterlijken van Luik 
evenmin ». 

Wat de oijverbeterlijken van Luik echter wél 
weten, net als wij trouwens, dat is : ook een 
getergd schaap doet niets dan blaten. En wie zou 
zich om de blatende kudde van het Vlaams so
cialisme druk maken? Zeker de Walen niet! 

D AT zijn de verhoudingen : de 
regeringspartijen hopeloos onderling en binnen 
hun partijen verdeeld. De handige Jongens van 
de natte vinger die iedere dag wat méér uni-
taristisch ballast uitgooien om zelf boven te 
kunnen blijven. De totale onbekwaamheid van 
de kleurpolitiekers om hun eigen partij-een
heid — laat staan dl^ van het land! — te 
handhaven. 

Twee en zeventig recepten voor unitarisme 
en decentralizatle! 

Maar daartegenover de eensluidende wü 
van de Vlaamse federalisten om gedaan te ma
ken met het geknoei en de onbekwaamheid. 

Eén enkel recept : federalisme! Verdedigd 
door een breed Vlaams eenheldsfront op 10 no
vember a.s. te Antwerpen! 

Toon van Overstraeten. 

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 tioofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 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 <S GRAVEN-VOEREN 

Bouwgronden 
te Mortsel Bdegem Schelle Aartselaar Blankenberge. 
Zelllk Turnhout Neerglabbeek ttove Kaïmthout 
aismede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen 

Wendt IJ tot de maatschappij 

ROLUS^VANiER PAAL 
Grote Steenwer. 159. Berchem (Antwerpen) TeL S9.69.57 

Qeeo verpuchting tot oouwen. 
Beste geldbeleggingen 
Hoogste kredletmogelllkheden. 

http://S9.69.57

