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MET HET AKTIEKOMITEE VOOR EEN HERNiEUWO 

VLAAMS RAM 
GRONDIGE SOCIALE EN FEDERALE HERVORMINGEN 

D E N D E R M O N D E i 
Jawel, Dendermonde ligt volop aan de leiding in, 
de nieuwe abonnementenslag. Sint Niklaas tt 
tweede ; er is echter een hele ajsland lussen beid», 
arrondissementen. i 

Een heel eind achter S:int Nillaas komt Brugge^ 
toch nog flink derde tn de rij en een heel eiivi 
voor nummer vier : Turnhout. 

De overige zes arrondissementen volgen mekaar 
tamelijk dicht op de hielen. In de volgorde zijn 
het : Oostende-Veurne-Diksmuide, Mechelen, Antn 
werpen, Roeselare, Leuven en Brussel. 

Deze stand werd opgemaakt uitsluitend aan dm 
hand van de nieuwe abonnementen, die aange
worven werden sinds het vorig nummer van ona 
weekblad. 

De absolute volgorde ziet er wel enigszins inden 
uit; die geven we binnenkort ook nog wel een** 
Thans echter komt hel er op aan, de arrondissg^ 
menten in de bloemetjes te zetten die vlug vam 
start zijn gegaan in de abonnementenslag lS6$t 
Aan Dendermonde dus de eer ! We hebben da 
indruk, dat het arrondissement der Heemski^' 
deren nog niet zo vlug zal onttroond word^n^ ' 

0 / toch l 

WERKGROEP VOOR GRONDWETSHERVOR-
MiNG AKKOORD OVER GRENDELGRONDWET 
- VERDERE SABOTAGE VAN DE TAAUWETTEN 
- UITVLUCHTEN EN UITSTEL TE MOL, WAAR 
VLAAMSE ARBEIDERS EN BEDIENDEN W E I 
GEREN GEVOLG TE GEVEN AAN FRANSE 
BEVELEN - 10 NOVEMBER 1963 : VOOR EEN 
N IEUWE VLAAMSE EN SOCIALE GEMEEN
SCHAP. 

Het binnenlands nieuws werd ook deze week volkomen 
beheerst door de problemen rond de Waals-Vlaamse ver
houdingen. 
In Wallonië tekent zich duidelijk en massaal een verstrak
king af van de houding der wallinganten. Het ogenblik is 
goed gekozen : zopas kwam de werkgroep voor de grond
wetsherziening klaar met zijn verslag; de beslissingen 
moeten thans volgen. 

Dit verslag houdt — van
zelfsprekend, zouden we zeg
gen — rekening met de 
Waalse agitatie. Wel wordt 
federalisme niet weerhouden 
aU oplossing voor de Belgi
sche dualiteit, maar een 
stelsel van waarborgen aan 
Wallonië is voorzien : de 
2/3-grendel of de gekwalifi
ceerde meerderheid. 

Men biedt aan Wallonië 
de voordelen van het unita
risme en van het federalis
me : een half - om - half -
oplossing die de Vlamingen 
voorgoed mlnorizeert. 

Het vers'ag van de werk
groep brengt geen uitge
werkte formule; het duidt 
slechts een richting aan. Die 
richting is totaal anti-
Vlaams; het zou ons echter 
verwonderen dat de Walen 
er vrede mee nemen. Hon
derd drie en dertig jaar uni
taire ervaring hebben zowel 
boven als beneden de taal
grens duidelijk gemaakt dat 
zelfs verlokkelijke formules 
— en voor de Walen is de 
grend e'grondwet wel zeer 
verlokkelijk — niet afdoend 

zijn omdat zij er slechts op 
berekend zijn het unitarisme 
in stand te houden. 

Voor de Vlamingen stelt 
zich geen enkel probleem : 
nadat hen jarenlang de ze
telaanpassing werd onthou
den, wil men hen thans ook 
grondwetlielijk in een eeu
wigdurende minderheids-
pozitie houden. 

Tekenend voor de geestes
gesteldheid, waartn de CVP 

en BSP leden van de 
werkgroep zich van hun 
taak gekweten hebben, zijn 
een reeks incidenten die de 
laatste dagen eens te meer 
de werkelijke mentaliteit 
van de regering en de politi
ci die haar steunen hebben 
laten blijken : de komedie 
rond de benoeming van di
recteur -generaal Goens te 
Mol de sabotage der taal
wetten vla het staatsblad, 
de zoveelste timirg - belofte 
van Lefèvre met het onmid
dellijk daarop volgende ver
zet van een deel zijner mi-
ni'^ters. 

Men tracht in de Wet

straat ten allen prijze tijd 
te winnen, de kool en de 
geit te sparen en slechts dan 
beslissingen te treffen, wan
neer die beslissingen ont
kracht worden door andere 

en vérstrekkender maatre
gelen. 

In deze atmosfeer van 
dubbelzirmlgheld en bedrog 
is het meer dan ooit nood
zakelijk, da | de Vlamingen 

massaal en onmiskenbaas 
eisen wat zij verlangen. 

Op 10 november hebben 
wij daartoe de kans te Ant
werpen. Wij zullen ze waaiw 
nemen] 

MOL i SPINOY VERZAAKT AAN VETORECHT 

AANGEKONDIGDE HERVORMINGEN BOERENBEDROG l 
Splnoy heeft zich neergelegd bij de beslissing van de raad van 
beheer van het Kerncentrum te Mol : hij heeft geen gebruik 
gemaakt van zijn vetorecht om de benoeming van de eentalige 
francophoon Goens tot directeur-generaal ongedaan te ma
ken. Hij beschikte over drie dagen, om de beheerraad ervan 
in kennis te stellen dat de regering de zaak in beraad wenste 
te houden. Die termijn is ruimschoots verstreken. 

De C.V.P.-afvaardlging uit zoeken, liet zich met een 
de Kempen, Mie verleden 
woensdag de minister van 
ekonomische zaken ging op-

DE PRAKTISCHE SCHIKKINGEN VOOR ANTWERPEN 
Het Aktiekomitee heeft de praktische schikkingen i.v.m. de 
betoging bekend gemaakt. De opstelling der betoging zal ge-
ginnen vanaf 10 u 30, in volgende orde : 

West-Vlaanderen : Ameri-
kalei, vanaf het gerechtsge
bouw tot de Brederodestraat. 
Limburg en Brabant : Ame-
rikalei, vanaf de Brederode
straat tot aan het Bolivar-
plein. Oost-Vlaanderen : E. 
Banningstraat en L. De Wael-

straat. Antwerpen : Montig-
nystraat. 

Te 11 u 30 stipt zal de be
toging beginnen. Ze volgt het 
trajekt Amerikalei, Britselel, 
Prankrijklei, Terniersplein, 
Leysstraat, Meirbrug, Meir, 
Schoenmarkt, Groenplein. 

De ontbinding zal geschie
den langs de Groenkerkhof-
straat en de Nationalestraat 
naar de Scheldekaaien toe. 

Parkeergelegenheid : Voer
tuigen uit Oost- en West-
Vlaanderen aan de Ortelius-
kaai en de Jordaanskaai 
(langsheen de Schelde); voer
tuigen uit Antwerpen, Bra
bant en Limburg aan de Van 
Dijckkaai en Plantinkaai. 

kluitje in het riet sturen : het 
adjunktschap van de Vlaam
se kandidaat D'Hondt en va
ge beloften over een plan om 
het taalevenwicht in de be
heerraad en de leiding van 
het Centrum te verzekeren. 

Om de pil te vergulden ver
zekerde de minister, dat de 
« betrokkenen » — dit zijn 
Goens en de voorbijgestreefde 
Vlamingen — het eens zijn 
met de getroffen regeling. 
Dat is onzin : de zaak van het 
atoomcentrum gaat niet al
leen de < betrokkenen », 
maar gans Vlaanderen aan. 

Ze gaat gans Vlaanderen 
des te meer aan, omdat de 
toestand te Mol een tipisch 
voorbeeld is van kulturele 
achteruitstelling der Vlamin

gen, die tevens een sociale 
achteruitstelling is. De arbei
ders en bedienden van heft 
Centrum — toch ook < be
trokkenen», menen we — 
hebben reeds besloten, geen 
gevolg meer te zullen geven 
aan franstalige bevelen en 
Instrukties. 

De regering bekreunt zich 
noch om het kultureel, noch 
om het sociaal aspekt der 
zaak. Inmiddels neemt de be
roering in de Kempen over-
hands toe. Rekenen op de 
braafheid der Kempenaars 
zou in dit geval wel eens een 
grove misrekening kunnen 
worden ! 

Wij kunnen geen vrede ne
men met het vage hervor
mingsplan van de regering : 
al te vaak is afstel uitstel ge
worden, al te vaak werden 
dure eden gebroken. 

De regering schijnt de oor
log te Mol te willen; welnn 
ze kan hem hebben. Wij ver
zekeren haar, dat we de 
macht van de regeringspar
tijen in de Kempen in dat ge
val volkomen zullen kraken! 
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U LUTTE CONTINUE 
Op 7 oktober l.I. heeft het frans

kiljons « Oomité pour la Defense 
des Libertés » te Teuven een 
Jranstallge kleuterklas geopend 
in de feestzaal, eigendom van de 
ex-graaf de Sécillion. In zelfde 
zaal worden allerlei feesten ge
houden en komen dragers van al
lerlei besmettelijke ziekten samen. 
Wat denkt de Limburgse dienst 
voor hygiëne daarvan? 

Verder dient er opgemei-kt dat 
Teuven vroeger (toen de Voer-
streek Luiks was) geen franse 
kleuterklas bezat. De gemeente
lijke bewaarschool was er altijd 
Vlaams. Reden te meer dat Lim
burg ingrijpt! 

De franstalige kleuterklas begon 
voor veertien dagen en had de 
eerste twee keren 17 kinderen. Nu 
Is het al minder, want men had 
kinderen geleend aan de school 
van Bleiberg. Zo verhandelen de 
ftanskiïjons kinderen. Wat de 
dwaasheid nog verergert is, dat de 
vroegere vüaamse gemeentelijke 
bewaarschool gesloten blijft. De 
gemeente weigert ze te openen, 
niettegenstaande er 20 kinderen 
van 3 tot 5 jaar ingeschreven zijn. 

Dat de franskiljons van Teuven 
him klas als een wapen tegen 
Limburg en de taalgrenswet wil
len gebruiken, bewijzen de woor
den van hyperfranskiljon Kevers 
bij de opening van genoemde klas: 

« Niemand buiten het school-
komitee heeft vrije toegang tot 
dit lokaal, noch een inspekteur, 
noch een speciale kommissaris, 
noch een minister. De school is 
geboren uit een noodtoestand, die 
ons brutaal werd opgelegd. Zij Is 
de vrije en uitdrukkelijke uiting 
van de grote meerderheid van de 
ouders dezer gemeente, om de vu
rige strijd voor het eerbiedigen 

van onze rechten tot de eindzege 
te leiden ». 

Uit zopas verkregen inlichtingen 
vernemen we dat ook de gemeen
te Remersdaal een vrije franse 
bewaarschool gaat openen. De ge
meente heeft er een garage naast 
het gemeentehuis gehuurd om er 
de kleuters te verfransen. 

Laat Limburg dat allemaal maar 
gebeuren? Gemeentelijke overhe
den van de Voerstreek spuwen op 
hun nieuwe provinciale overheid. 

J.G. - Tongeren. 

NEDERLANDS 
Geachte Heren, 

Als lezer van uw weekblad en 
als simpatisant van uw beweging 
verzoek ik U de handelaars in on
ze Vlaamse gewesten aan te zet
ten, franstalige opschriften en 
uithangborden door Vlaamse te 
vervangen. 

Meer eerbied voor onze taai 
moet in de eerste plaats van ons 
volk en dus ook van onze hande
laars uitgaan. Zij moeten begrij
pen dat toeristen Vlaanderen be
zoeken en wensen, er het Vlaam
se volk te ontmoeten om het be
ter te leren kennen en dit op alle 
gebied. 

En wat krijgen zij te zien en 
te horen? Franstalige opschrif
ten bij de vleet, en franse bla-bla! 

Is het dan niet te verwonderen, 
dat veel vreemdelingen niet gelo
ven in onze strijd? 

Veel Vlamingen hebben aan de
ze situatie heel wat schuld. Onze 
gemeentebestutien steken nog een 
hand toe en gaan over tot het 
verfransen der namen van som
mige wijken; dit in het hart van 
Vlaanderen. 

Eigen taal in eigen streek is 
wet in elk land. Waarom niet in 
het Vlaamse land'' 

E.D.L. - Brussel. 

BERTEN FERMONT 

Het was een droeve mare, die 
dertig jaaj geleden door Vlaande
ren ging : Berten Permont is dood. 
De schoonste figuur uit de zgn. 
« dienstweigeringsbeweging » had 
met het offer van zijn leven de 
ki'oon gezet op een kort maar 
merkwaardig bestaan. Hij was 
amper 22 jaar toen hij in de ou
derlijke woning te Borgerhout 
overleed : veertien dagen te vo
ren was hij om gezondheidsrede
nen Uit de gevangenis ontslagen, 
maar enkel nadat hij, doodziek, 
ondertekend had dat hij alle ge
volgen van zijn vrijlating op zich 
nam. Dr. Borms bad bij zijn sterf
bed de « Psalm » van Rodenbach; 
df Sohamelbout had tot het ui-
te''ste gestreden om dit jonge le
ven voor Vlaanderen te redden, 
maar Berten had gezegd : « In
dien het O.L. Heer behaagt, ben 
ik bereid het offer te brengen tot 
het uiterste ». Het strijdende 
Vlaandea-en bezorgde hem een ko
ninklijke uitvaa't; de lijkkist was 
getooid met dezelfde leeuwenvlag, 
waaronder ook Herman van den 
Reeck ten grave was geleid. 

De toenmalige vlaams-nationale 
leiders hadden de dienstweige
ringsbeweging op gang gebracht 
als protest tegen het eeuwfeest 
van België, dat voor Vlaanderen 
meer stiefmoeder dan vaderland 
speelde. Pe'mont student aan de 
Universiteit van Gent, had zijn 
besluit tot dienstweigering ge
heel op eigen hand genomen en 
uitgevoerd; hij zat reeds in de ge
vangenis, toen het D.S.K. (Dienst
weigeraars - steunkomitee) voor 
het eerst van hem hoorde. Hij 
beriep zich op Vlaams - nationale 
en kristelijke gewetensbezwaren, 
maar vermits de be^gische wet 
geen gewetensbezwaren kende, 
werd hij als « weerspannige » 

veroordeeld, eerst tot 6, daarna 
tot 24 maanden gevang. Het cel
regiem werd hem noodlottig, maar 
nooit verloor hij zijn optimisme; 
in volle helderheid en vastbera
denheid hield hij stand tot het 
uiterste. 

Op zijn graf werd een monu
ment van beeldhouwer Mb Poels 
onthuld in 1934. Sindsdien werd 
elk jaar een plechtige herdenking 
gehouden, tenminste indien de 
omstandigheden van de oorlogs
tijd zulks niet verhinderden. De 
30ste jaarlijkse Herdenking zal 
doorgaan te Antwerpen op zondag 
24 november e.k. Stippen wij nog 
aan, dat eindelijk dit jaar ook in 
ons land zeer waarschijnlijk een 
wettelijk statuut voor de gewe
tensbezwaarden zal van kracht 
worden. 

B.P.H.O. - Antwerpen. 

FOTO 
Mijnheer, 

Ik ben een trouwe lezer van de 
« Volksunie ». WekeHjks lees ik 
het uit van A tot Z en dan kan 
het niet anders of men wordt een 
Volksunieman. 

In uw blad van 12.10.1963 vind 
ik een foto onder het opschrift 
«Volksuniebommen», foto met na
men er onder vernield. Zo ik mij 
goed herrinner is deze foto ook 
in Uw Mad afgedrukt geweest ten 
tijde van de franse sermoenen. 

Kunt u misschien nader bepa
len waar die foto juist bij be
hoort? 

P.P. - Borgerhout. 

Red. — De foto in kwestie stamt 
inderdaad uit de « prekentijd ». 

De eronder vermelde naam is 
die van een propagandist die ver
oordeeld werd tijdens de preken-
historie. Zulks volstond thans om 
hem te verdenken i.v.m. de teer-
aktie. Inmiddels is, zoals u wel 

zal weten, betrokkene buiten deze 
zaak gesteld en losgelaten. 

In ons archief haddan we 
slechts die ene foto van de be
trokkene. 

VERWARRING 
Waarde Redaktie, 

De verwarring die men in het 
Vlaamse kamp tracht te zaaien 
rond het woord federalisme, is 
een ergerlijke komedie. 

Wat het verwerpen van het fe
deralisme betreft : alleen een Kie-
booms moet nog overtuigd worden 
van het bestendig saboteren der 
ontoereikende taalwetten. 

Men kan zich moeilijk van een 
onbehaaglijke indiiik ontdoen bi] 
het lezen van het artikel van prof. 
Derinne in de Gazet van Ant
werpen dd. 8.10. Men zou beter 
de slogan « Baas in eigen huis » 
gebruiken dan het geleerde woord 
federalisme, waarvan de gewone 
man aan zijn dokter of zijn be
lezen buurman moet gaan vragen 
wat het betekent. Dit laatste kan 
waar zijn. Maaa: prof. Derinne er
kent impliciet dat er geen verschil 
is tussen deze twee slogans. Als 
men eens zo ver is om dit in te 
zien, moet men ook konkluderen! 

Om de Vlaamse ontvoogding be
ter te dienen, zal men deze slo
gans verenigen en niet ze als vij
anden tegenover mekaar plaatsen. 

Toch eigenaardig dat Prof. De
rinne zo ver niet gaat. 

T.K. - Moorsel. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek Word^ geen brtefwlsiellnB 
gevoerd. ••'•i'̂ .'öiS •.ii'OïItt;' 
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ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en faten het door hem'onderhouden. 

MEESTER.UURWERKMAKER 

G R O T E K E U S 
MODERN ATELIER 

A n t . D e w i n*e r s t ro o t, 11 
OUOERGEM (SI. 16) • TIL IIMM 

KORTING VOO» feden van Vlaamsa vfirenigingeju_ 

SchuimruUbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768J 

Rëssortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767J 

i.7 I; Jii./ iy.A .A.':-.:.~Sïti,-i(i.',:.-

.STAR' 
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 oogst is binnen 

Wanneer 

de stake I i 

in het lai 1 • l 

verschijn i 

is de hop i • I 

Proef nn 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

al leen kannen kan wat kunnen kan. 
Wij bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen, Brabant 
en Limburg. 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi, degelijk en 
goedkoop te bouwen. Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhof straat 19 Antwerpen - TeL 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 
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cfie voor ons 
liggen en waar 
'*t vlaamse Volk 
door een besten
dige onderdruk
king het besef 
verloren heeft • 
van wat het bete
kent op politiek 
gebied cc baas te 
zijn in eigen huis» ; 
dat het « zelfbe
stuur » het eerst'" 
goed is waar ied» i 
n o r m a a l v o l k 
naar moet strevon, 

FEDERALISME Radiospreekbeurt 
gehouden door 

Senator Roosens 
op 24.10.63 

Buitenlanders die met het probleem 
\.ui (k \\.i.il--vlaamse verhouding 

ui kdiil.ikl komen, begrijpen niet 
\i<>( tl II volksgroep, die de 

III" idc ilieid uitmaakt in de 
liil-'i-ilie staat, zich nog 

••h < ds in een toestand van 
niiiiderwaardigheid en 

.-K Iiieruitstelling op tal-
l"/:e terreinen laat ge-
«Irongen h o u d e n . 

De geschiedschrijvers 
zullen voor een 

, goed deel de ver
klaringen vinden 

eeuwen 

Om een beeld uit de geneeskunde te 
gebruiken zouden we kunnen zeggen 
dat de talloze ziekteverschijnselen 
van de vlaamse gemeenschap — de 
beruchte vlaamse grieventrommel — 

/ slechts uitwendige tekenen zijn van 
de ziekteoorzaak : het gebrek aan po
litieke belangstelling bij de Vlamin
gen. Wij dokteren inderdaad sinds al 
[te veel jaren in de vlaamse beweging 
aan de gevolgen zonder de oorzaak te 
bestrijden. De heer Van Haegendoren 
drukte dat uit op een andere manier: 
wij bijten steeds naar de stok die op 
onze ruggen neerkomt, wij grijpen 
nooit naar de keel van degenen die 
deze stok hanteren. 

Jarenlang werd de energie van vele 
edelmoedige Vlamingen gebruikt in 
een strijd zonder uitzicht omdat men 
de bron van het kwaad niet dierf 
aantasten : de unitaire staat waarin 
een handige kombinatie van Walen, 
verfranste Brusselaars en vlaamse 
franskiljons de staatsmachine auto
matisch tegen ons draaien. Een 
staatsmachine die op het gebied van 
benoemingen, subsidies, politieke en 
ekonomische beslissingen al te weinig 
rekening houdt met de vlaamse 
rechten en eisen. 

Wij zijn kwaad dat Wallonië een 
onmiddellijke voorrang kreeg voor de 
autosnelweg « Route de la Wallonië », 
dat voor werken als de tweede oever
verbinding te Antwerpen en de nood
zakelijke E-3-weg beslissingen einde
loos worden uitgesteld. Wij vinden het 
een schande als de beslissing dan valt 
dat de E-3-weg door de vlaamse ge
meenten zelf zal moeten betaald 
worden door een leningensisteem, ter
wijl onze belastingen aan de unitaire 
staat elders worden aangewend. Wij 
zijn kwaad en vergeten dat in een fe
derale staat wij over zulke dingen 
zelf zouden kunnen beslissen en zelf 
rechtstreeks het geld zouden hebben. 

Wij zijn opnieuw verontwaardigd, 
als we vaststellen dat alle grote woor
den over staatstussenkomst in de ge
westelijke ekonomie in de praktijk 
betekenen : 20 miljard steun in de 
Borinage; voor de vlaamse tegenhan
ger (het testgebied Hageland-Zuider
kempen) wat mooie woorden. In een 
federale staat worden deze subsidies 
evenredig verdeeld volgens een vast 
plan. 

In juli liep voor de zoveelste maal 
de maat over, omdat wij beseften dat 

de goedkeuring van de faciliteiten 
met een net van franse scholen in de 
Vlaamse randgemeenten de verdere 
verfransing van Vlaams-Brabant zal 
meebrengen. En wij vergeten dat in 
een federale staat Vlaanderen zelf 
zal beslissen, welke tegemoetkomin
gen het zal doen en welke het zal af
schaffen als ze misbruikt worden. 

Wij voelen ons geraakt in ons 
rechtvaardigheidsgevoel als gerechte
lijke kringen de politiek van twee 
maten en twee gewichten toepassen. 

IJzertorendinamiteurs blijven on
vindbaar, franskiljonse bomterroris-
ten moeten met hun bommen in de 
lucht vliegen voor ze een huiszoeking 
krijgen. Vlaamsgezinden worden voor 
de minste pekelzonde ongenadig op
gespoord en gestraft. Wij vergeten 
dat in een federale staat, waar de 
Vlamingen zelf hun rechters zullen 
benoemen, vele heren van dat kaste-
gerecht bij manier van spreken een 
leeuwenvlag over hun franskiljonse 
afkomst zullen moeten hangen. 

Ons sociaal gevoel wordt gekwetst 
als we vaststellen dat in deze tijd van 
hoogkonjunktuur Vlaanderen een van 
de zeldzame streken is in West-Euro
pa waar honderdduizende mensen 
geen werk vinden in eigen streek en 
we vergeten dat in een stelsel van 
volkse en vlaamse demokratie de eko
nomie en het grootkapitaal eindelijk 
zullen in dienst gesteld worden van 
het volk en niet omgekeerd. 

Wij verontschuldigen ons, dat wij 
weer een deel van de gelukkig in 
bredere kringen bekendgeraakte 
Vlaamse noodtoestanden hebben 
moeten afschilderen. Wij konden niet 
beter illustreren hoe wij inderdaad 
steeds het verkeerde medicijn voor 
onze volksziekte hebben gebruikt. 
Taalwetten kunnen het probleem van 
het samenleven der twee volkeren in 
de belgische staat niet meer oplossen. 
Die twee volkeren worden zich steeds 
meer bewust van hun eigenheid. Maar 
eens te meer reageert het vlaamse 
volk veel te traag. Men heeft ooit ge
zegd dat de Vlamingen harde werkers 
zijn, maar dikwijls verzuimen zich af 
te vragen hoe ze hun werk en energie 
zoveel mogelijk kunnen doen op
brengen. Dat is ook waar in de poli
tiek. 

De Walen hebben dat politiek in
zicht veel meer. Er zijn in de geschie
denis van de volkeren ogenblikken 

waar in een korte tijdspanne beslist 
wordt over de toekomst van vele ge
neraties die zullen volgen. 

In 1830 hebben de Walen en frans-
sprekenden zich vastgezet in de sleu
telposities van de belgische staat. 
Men heeft in dit verband het beeld 
gebruikt dat de Vlamingen in 1830 de 
trein gemist hebben. Wij zouden eer
der zeggen dat de Vlamingen tiental
len jaren stoker en pakjesdrager op 
deze trein hebben gespeeld, waar de 
anderen zich in eerste klasse aan de 
ramen hadden genesteld. 

Het is duidelijk voor ieder die de 
politiek in ons land volgt, en dat 
doen de Vlamingen veel te weinig, 
dat we opnieuw in het leven van ons 
volk voor beslissingen staan die de 
toekomst van onszelf en onze kin
deren voor vele jaren zullen beïnvloe
den. Het gaat er nu om of wij als ge
lijkwaardig medereiziger op de belgi
sche trein zullen aanvaard worden en 
of we ook mee kunnen bepalen, welk 
het doel van de reis is. 

Een vuurproef is in dit verband het 
probleem van de zetelaanpassing en 
de dreigende voorrechtenstelsels die 
de drie zogezegde nationale partijen 
aan Wallonië en Brussel willen geven. 

Het probleem is gekend. Jarenlang 
werd ons voorgehouden in een door 
franstaligen overheerst België : «we 
zijn allen Belgen ». En met die slag
zin werden alle vlaamse eisen afge
wimpeld. Waar de belgische wetten 
voorzien dat voor iedere 40.000 Inwo
ners in een streek een volksvertegen
woordiger moet verkozen worden, zijn 
op dit ogenblik bijna 600.000 Vlamin
gen niet vertegenwoordigd in het 
belgisch parlement. Wat normaal 
gee^i probleem mocht zijn, sleept nu 
al jaren aan. Wij leven volop in de 
onwettelijkheid. Het « alle Belgen ge
lijk voor de wet» is een bittere 
scherts geworden. Het oude socialis
tische beginsel uit de tijd toen 
de sosiallsten nog sociaal waren, «één 
man één stem», schijnt blijkbaar 
niet meer te tellen als het Vlamingen 
betreft. Een voorbeeld : reeds bij de 
verkiezingen van 1961 was de wan
verhouding zo groot geworden dat in 
het arrondissement Neufchateau-
Virton een volksvertegenwoordiger 
slechts 31.000 mensen vertegenwoor
digde; in het kinderrijke arrondisse
ment Hasselt echter had men een 
vertegenwoordiger voor 56.000 inwo
ners. 

En plots wordt het hele probleem op 
zijn kop gezet. Hoewel de franstaligen 
in dit land nog steeds de bevoorrech
ten zijn, schreeuwen zij moord en 
brand en eisen waarborgen tegen wat 
genoemd wordt de waalse minorisa-
tie of minderheidspositie, want de 
Vlamingen zouden in de toekomst 
eens kunnen gebruik maken van hun 
meerderheidspositie. Hoe groot dit 
gevaar is van vlaams machtsmisbruik, 
kan blijken uit de kapitulatie op 
Hertoginnedal van de vlaamse CVP 
en wordt duidelijk aangetoond door 
het stoute staaltje Mol, waar in het 
hart van de Kempen het atoomcen
trum wordt verfranst zonder dat de 
Vlaamse verantwoordelijke minister 
ingrijpt. Het waalse geschreeuw lijkt 
sterk op de reaktie van het bedorven 
kind dat Ook eens iets moet afstaan. 

Wat zien we echter gebeuren ? Zo
wel de P.V.V. als C.V.P. en B.S,P, 
komen plots met plannen afdraven 
waardoor de belgische grondwet 
diepgaand zou hervormd worden op 
basis van de twee volkeren, maar al
leen in het voordeel van de Walen. 
Het ene plan is al ontstellender dan 
het andere. Men heeft gehoord van 
de voorstellen der liberalen, die de 
Senaat willen doen verkiezen met een 
sisteem waarbij Brussel en Wallonië 
praktisch de meerderheid krijgen. 
Zopas nog heeft de socialistische par
tijleiding, uit schrik voor het verzoek
schrift dat in Wallonië door honderd

duizenden ondertekend wordt, uit
drukkelijk verzekerd dat er geen ze
telaanpassing zal komen zonder dat 
eerst aan Wallonië uitdrukkelijke 
waarborgen worden gegeven. 

Waaruit die waarborgen zullen be
staan weten wij reeds : ofwel een 
senaat waar Walen en Brusselaars de 
helft hebben (dat wil zeggen samen 
met de vlaamse meelopers de vol
strekte meerderheid), ofwel een sis
teem waarin de vlaamse meerderheid 
geen enkele wet meer kan goedkeuren 
omdat over iedere wet inzake de 
waals-Vlaamse verhoudingen ook een 
meerderheid van Walen zou moeten 
akkoord zijn. Het plan van de C.V.P. 
voorziet een 2/3 meerderheid om zul
ke wetten te kunnen doen goedkeu
ren. Zopas zei CVP.-voorzitter Van 
den Boeynants nog op een vergade
ring in Wallonië dat de C.V.P. in elk 
geval zal zorgen voor waarborgen 
voor de Walen. Zo iets lezen we ech
ter niet in de meeste vlaamse kran
ten. 

De toestand is dus duidelijk : een 
ongehoorde bedreiging weegt op de 
toekomst van de vlaamse gemeen
schap. Men wil voorgoed de vlaamse 
levenskansen aan banden leggen. De 
Volksunie, de vlaams-nationale par
tij, zal al haar krachten inzetten om 
onze mensen dit gevaar in alle 
scherpte voor ogen te stellen. Wij 
zullen de verantwoordelijkheden 
vastleggen. De vlaamse liberalen, of 
liever de liberalen in Vlaanderen, wa
ren en blijven — enkele alleenlopers 
uitgezonderd — de laatste vesting 
van de verfransing in Vlaanderen. 
De Vlaamse socialisten, vervallen tot 
een partij van baantjesjagers, zijn 
bereid om alle toegevingen te doen 
die hun « waalse broeders > zoet zou
den kunnen houden. De rol van de 
Vlaamse C.V.P. in dit alles is wel de 
zwaarste. Zij toch vertegenwoordigt 
de meerderheid van het vlaamse kie
zerskorps. Hoe zij het vlaamse recht 
zal verdedigen, kunnen we vermoeden 
als we weten dat in het leidend ko-
mitee van deze partij de Vlamingen 
slechts 50% van de mandaten hebben 
maar dat d3 C.V.P. 65% van haar 
stemmen in het vlaamse land haalt. 

Eén hoop blijft : de groeiende 
Vlaamse bewustwording in alle krin
gen ! Nu het door het waalse peti-
tionnement weer duidelijk is dat de 
Walen boven alle partijen drukking 
uitoefenen rond een federalistische 
stellingname, moeten eindelijk ook de 
Vlamingen tot dit besef komen. Wij 
gebruiken hier de woorden van het 
blad «De Volksmacht» van he% 
A.C.W.: « dat degenen die zich inbeel
den dat er ergens een eerlijke tussen
weg is tussen een unitaire en een fe
derale staat zich vergissen of de goe
gemeente willen bedotten ». 

Tegen die waalse druk moet eea 
eenheidsfront opgesteld van alle Vla
mingen die weten dat de vrede in Bel
gië slechts zal weerkeren in een fe
derale staat waar Vlamingen en Wa
len zonder achterdocht kunnen sa
menwerken. Dit eenheidsfront moet 
op een spektakulaire manier tot ui
ting komen in de betoging van het 
Vlaams Aktiekomitee te Antwerpen, 
waar ondanks alle verwarringzaaiers 
van de kleurpartijenpers moet getoond 
worden dat de Vlamingen zich be
wust zijn van de beslissingen die gaan 
genomen worden. Wij verheugen ons 
dat de heer Amter van het Davids-
fonds opnieuw de leiding van deze b c 
toging op zich genomen heeft en wi? 
roepen al de Volksuniemensen op 
zich in massa te scharen achter de 
motieven van deze betoging • •.< Vot. 
een federaal België m een federaal 
Europa •»; « Voor ekonomische her
vormingen » waardoor allen die wer
ken volgens hun kapaciteilen zullen 
vooruitkomen in een Vlaanderen waar 
de Vlamingen eindelijk « baas zullen 
zijn in eigen huis». 
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Zeer Je yw 
MI a i o a 

aan T&nax, 

tehrijvelaar 

te HASSELT 

Brave Tenax, 

In « Het Belang van Limburg - maar daarom niet in het belang 
van Limburg ; tussen mét of zónder aanhalingstekens is vaak een 
ficeaan verschil - hebt gij u verleden dinsdag afgevraagd, « of België 
jian een tehuis voor krankzinnigen is geworden ». 

Ik twijfel er aan, Tenax-jongen, of ge uzelf die vraag in alle 
ernst hebt gesteld. Ik ben er integendeel van overtuigd dat zij slechts 
beoogde, een stijlbloempje te zijn. Een litteraire omschrijving van 
het bedroevende feit dat er in dit land heel wat zotten zijn. Maar 
dat gij, Tenax, ver daarboven troont in het zalig genot van een vol
maakt en onaangetast hersenvolume. 

De zotten, Tenax, üjn altijd de anderen. De vraag die gi] 
B quasi-emstig en -bezorgd hebt gesteld, gold alleen de anderen : 
de zogenaamde extremisten. Waaronder ook uw dienaar wel gerekend 
wordt. Hij maakt zich daaromtrent echter niet al te veel zorgen ; 
de ervaring heeft hem inderdaad geleerd dat, wie gisteren een 
extremistische zot was, vandaag een perfect-evenwichtige wijze kan 
njn. Van Rex vaincra naar Theo for ever ligt het smalle bragye van 
heel wat tijd en men kan dat bruggetje dan nog afbreken met de 
dommekracht van het geheugenverlies. Geheugenverlies nu is een 
kleine psychologische kwaal, in genen dele te vergelijken met 
fcrankzinnigheid. 

Zo toch, brave Tenax, is uw overtuiging en daarnaar leeft ge : 
eenzame baken van het gezond verstand en de rede boven de zee 
van krankzinnigheid en vangerij. Moogt gij, zoals wijlen de Gentse 
catechismus leerde, in dat geloof leven en sterven. Ik voor mijn part 
deel het niet. 

Ik deel het niet, senatoriale Tenax, omdat de scripta manent. 
Omdat het aan ieder redelijk vxzen dat over wat tijd beschikt, 
gegeven is de omvangrijke verzameling van jaargangen van het 
» Belang van Limburg » te raadplegen en daarin - uit de neerslag 
lan wat uw brein in de loop der laatste jaren heeft gemaald - uw 
Üektebeeld te lezen. De verstandige Leynen ? Welke Leynen ? Die 
van gisteren of die van eergisteren of die van vandaag ? Deze vraag
tekens hebben hun belang : wanneer Tenax vandaag geen zot is, dan 
komt het er op aan uit te maken wanneer hij opgehouden heeft met 
binnenpretjv. 

Het antwoord, brave Tenax, is niet gemakkelijk te vinden. 
Mij ontbreekt in deze « Open Brief » - minimum 60, maximum 70 
lijnen en geen letter méér - de plaats om breeduit en cinisch-grin-
tiikend een ruiker bloemen te lezen uit de joernalistieke weide die gij 
in de loop der jaren zo voortreffelijk hebt gemest Het zou voor u en 
voor mijn lezers een merkwaardige kursus in Fratellini-sprongen en 
goochelarij worden ; het blijft spijtig genoeg alleen voor mij een 
binnen pretje. 

« De rode draad », Tenax, is één der hulpmiddeltjes waarmee 
de litteraire critici trachten duidelikj te maken dat in het werk van 
de een of de andere auteur een konstante terug te vinden is, een 
leitmotiv, een allesbeheersende gedachte. Ik heb de rode draad 
gezocht in de pennevruchten die gij sinds jaren toevertrouwd aan 
uw Hasseltse redaktie ; ik vond een kluwen dat veel weg had van het 
bolletje katoen waarmee mijn jong.<ste dochter in de kakschool haar 
perste pannelap haakte. 

Uw vraag naar de krankzinnigheid van de u omgevende 
'Wereld, wijze Tenax, deed mij grijpen na^r het standaardwerk ter
zake, de nooit genoeg geprezen Moiiae Encomium van Eiasmus. En 
daarin las ik - naar ik meen volkomen toepasselijk op u en de wijzen 
van uw redaktie : « Maar dan vooral zien zij laag neer op het oninge
wijde gemeen, wanneer zij letters als in slagorde scharen, die ze 
telkens en telkens weer nu eens op deze, dan weer op gene wijze 
rangschikken, om zo onervaren zand in d« ogen te strooien. Het 
ontbreekt in hun kring ook niet aan lieden die mirakelen beloven 
zoals geen tovenaar ze zou kannen volbrengen, en zij zijn zo gelukkig 
mensen te vinden die ook dit gelovig aannemen ». 

Het aantal mensen, die ook dit gelovig aannemen, wordt echter 
tedere dag wat kleiner. En, moge hij dan al de lof der eigen zotheid 
tingen, voor de krankzinnigheid der wijzen bedankt volkomen 

UM) dio Gene». 

P.V.V.-

ÜVALLINGANTEN 

Terwijl Vanaudenhove 
voortdurend aan de Vlaam
se P.V.V.-ers verbiedt deel te 
nemen aan enige flamingan-
feche aktie, blijven waalse 
en franstalige P.V.V.-ers rus-
Itig een politiële naar eigen 
waUingantische opvattingen 
voeren. 

De aktie voor het petition-
nement in Wallonië wordt 
niet alleen gevoerd door 
B.S.P.-rebellen; ook P.S.C-
ers en P.V.V.-ers doen lustig 
mee. 

Zopas nog ondertekende 
de beruchte Charles Jans -
sens, blauwe burgemeester 
van Eisene, de hem voorge
legde lijst voor het petition-
nement Samen met hem zou 
eveneens getekend hebben 
de P.V.V.-senator De Grauw. 

Deze laatste schijnt zulks 
te willen ontkennen; Jans-
sens verklaarde nochtans 
woordelijk aan de « Libre »: 
« Wij bevonden ons op 
straat, de heer De Grauw en 
ik. Men heeft ons de lijsten 
aangeboden. En we hebben 
getekend ». Deze verklaring 
laat aan duidelijkheid niets 
te wensen. 

Vanaudenhove, die zijn 
Vlaamse schapen zo graag 
braafjes in de unitaire kud

de houdt, zal wel weer het 
hoofd in de schoot leggen 
bij dit zoveelste blijk van 
waUingantische zelfstandig
heid. 

C.V.P.-

WALLINGANTEN 

Ook de waalse C.V.P.-ers 
doen mee aan de aktie voor 
het petitionnement. De 
luikse P.S.C. — niet de ge
ringste toch, zouden we me
nen — heeft he t niet aan
gedurfd stelling te nemen 
tegen he^ petitionnement en 
de eis voor het referendum. 

In de drie « nationale » 
partijen gaan de wallingan-
ten rustig en praktisch on
gestoord hun gang. 

Het etiket « nationaal » 
dient trouwens alleen maar 
om de Vlaamse snuUen in 
die partijen de iUuzie te ge
ven dat ze ook meetellen. 

In werkelijkheid wordt 
van hen maar één ding ver
langd : kop dicht en zwij
gen als de grote mensen 
spreken. 

De grote mensen spreken 
in die partijen, zoals bekend, 
Frans. 

En tenslotte komt het 
Vlaams elektoraal gewicht 
van de drie « nationale > 
partijen uiteindelijk — 
rechtstreeks of onrecht
streeks — Wallonië ten goe

de. 
Wie sprak daar weer 

« verloren stemnign »l 

BELGISCH 

ROOD K R U I S ' 

In 1945 telde he t Rode 
Kruis van België ongeveer 
500.000 leden; de oorlogsom
standigheden verklaarden 
goeddeels de toenmalige 
bloei. Vandaag zijn het &i 
nauwelijks nog 150.000. 

Dat verbaast ons niet van 
een instelling die zich nooit 
heeft weten te integreren, 
noch in het Vlaamse, noch in 
het waalse volksleven. 

Het Rode Kruis van België 
is altijd een tipisch-Brusseli-
se instelling geweest, die 
« en province » hoogstens 
de belangstelling wekte van 
halve nobiljons en hele 
bourgeois op jacht naar een 
dekoratie. 

De Vlamingen hebben 
nooit enige reden gehad, om 
het Rode Kruis genegen te 
zijn. 

Door de mentaliteit anno 
1830 van de seml-professio-
nele liefdadigheid is een 
werk, dat in andere landen 
zo populair is en zo'n schit
terende rezultaten boekt, in 
België afgezakt op het peil 
van matuvu's en liefdadige 
tafelspringers. 

NEEM ER WAT VAN MEE 
Voor de abonnemen tenwerv ing 1963 werden de beste 
cijfers gehaald door de ar rondissementen Mechelen en 
Dendermonde . In relatieve cijfers haalt D e n d e r m o n d e 
het o p Mechelen. Na hen volgt tamelijk dicht Aals t en 
wat verder Oos tende-Veurne-Diksmuide , Leuven , St Ni
klaas, leper, Tongeren-Maase ik , Brugge en Roeselare-
Tielt, T u r n h o u t , Oudenaarde , Hassel t -St -Truiden. 

Thans is de abonnementen
slag 1964 ingezet. Wij zullen 
in het blad geregeld de ar
rondissementen vermelden, 
die de meeste aanwinsten 
boeken. 

De vraag is : wie volgt 
Dendermonde, Mechelen en 
Aalst op aan het hoofd van , 
deze lijst ? 

VOORLOPIGE 
PRIJZENLIJST 

Bij de eerste prijzen, die ^ 
binnen kwamen, zijn er en- i 
kele tientallen flessen 
schuimwijn, zodat we er kun
nen voor zorgen dat iedereen, 
die minstens vijf abonnees 
(20 punten) maakt, zijn fles 
schuimwijn krijgt. > 

Verder kwamen binnen van -
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
merstar. Verkoopprijs 3.000 F ' 
stuk . 
2 Matrassen Unie-Lux Star ; 

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien '. 

Verkoopprijs 1500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1.000 F stuk 
4 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 800 F stuk 
8 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 750 F stuk 
10 Gewatteerde spreien • 

Verkoopprijs 700 F stuk 
12 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 650 F stuk 
Er zullen minstens honderd 

prijzen zijn en wie minstens 
vijf nieuwe abonnenten 

maakt, zal in elk geval een 
prijs hebben. Personen die 
nog prijzen willen geven, 
kunnen zich richten tot de 
algemene sekretaris Wim Jo-
rissen, Beethovenstraat 16, 

Brussel 7. Tel. : (02)21.84.21. 
We herinneren eraan dat 

het ptrntenstelsel er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een drie
maandelijks. De prijs is thans 
onderscheidenjk 200, 110 en 
60 F. Wanneer de driemaan
delijkse en halfjaarlijkse a-
bonnenten hernieuwen voor 
gans het jaar, tellen ze even
eens voor 4 punten. 

De prijzen zuUen uitgedeeld 
worden in november 1964. 
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Wie Nü abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

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

Volksunie, Brussel 1, 

RECHTEN 

VAN DE MENS.. . 

Verleden week vrijdag 
greep in de BeneluKzaal van 
he t Kongressenpaleis te 
Brussel een plechtigheid 
plaats naar aanleiding van 
de vijftiende verjaardag van 
de « Verklaring van de Rech
ten van de Mens » en de 
tiende verjaardag vaa de 
Europese Konventie inzake 
deze rechten. 

Een der sprekers op de 
plechtigheid was Theo Lefè-
vre. 

Hij werd overvloedig uit
gejouwd en voor moordenaar 
en tiran gescholden door 
een stelletje fransdoHe en 
wallingantlsche tegenbeto-
gers. Het nooit-verzadigd 
franskiljons imperialisme 
verzet zich tegen iedere 
Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel, zelfs als deze aan
wezigheid die Is van een 
franskiljons eerste-minister 
die zopas nog Vlaanderen 
een klinkende oorveeg toe
diende. 

. . .EN FRANSKILJONS 

Dergelijke incidenten wor
den in Brussel almaardoor 
talrijker; ze volgen zich met 
steeds korter tussenpozen 
op. 

Het Brussels franskiljo
nisme, dat in de hoofdstad de 
touwtjes in handen heeft, is 
van een dergelijke onver
draagzaamheid en getuigt 
van zo weinig burgerzin dat 
he t probleem van de voogdij 
over Brussel zich thans zeer 
akuut begint te stellen... 

Een nest, dat meer en 
meer in beslag genomen 
wordt door rumoerige en al
les eisende franskiljonse 
koekoeksjongen, kan niet 
langer zijn hoofdstedelijke 
pretenties handhaven. 

Overigens hebben we hoe
genaamd geen medelijden 
met uitgejouwde Theo : de 
man spreekt alleen Neder
lands, wanneer dat bevorder
lijk of nodig is voor zijn poli
tieke status. Privaat is hij 
door dik en dun fransspre-
kend. 

Maar dat is een andere 
kwestie. 

En wat de slavendrijvers 
der repressie met de Rechten 
van de Mens te zien hebben, 
is ons een raadsel. 

GRENDELGRONDWET 

De werkgroep voor de 
grondwetsherziening is klaar-
gekomen met zijn verslag. In 
deze werkgroep zetelden par
lementsleden uit de twee re
geringspartijen; de P.V.V.-ers 
hebben destijds geweigerd 
mee te doen, omdat de eerste-
minister zichzelf benoemde 
tot voorzitter van de werk
groep. En waarschijnlijk ook 
wel een beetje omdat de 
P.V.V. op die wijze geen ver
antwoordelijkheid hoeft te 
dragen... 

De werkgroep is van me
ning dat « dè nederlandstali-
ge en de franstalige Belgen 
van oordeel zijn dat hun ma
nier van samenleven in een 
uitaire staat — welke door 
niemand in het geding wordt 
gebracht — het voorwerp 
moet uitmaken van aanpas
singen ». 

GOUD WAARD ! 

De zin is zijn gewicht in 
goud waard ! Hij handelt niet 
over Walen en Vlamingen, 
wel over «nederlandstalige 
en franstalige Belgen ». Wat 
nu, Paardekooper ? Vervol
gens stelt hij vast dat de uni
taire staat « door niemand in 
het geding wordt gebracht». 

De vaststelling, op het o-
genblik dat in Wallonië de 
aktie voor het referendum op 
volle toeren loopt en aan de 
vooravond van de grote fede
ralistische betoging te Ant
werpen, is waard bekroond te 
worden als «mop van het 
jaar ». 

Dat na zo'n princiepsver-
klaring anno 1830 de beslui
ten van de werkgroep nave
nant zijn, zal wel niemand 
verbazen. 

DEMOKRATIE R.I .P. 

De werkgroep is dan ook 
eenparig tot het besluit ge
komen dat de grondwetsher
ziening met de waalse vrees 
voor minorizatie rekening 
moet houden door het invoe
ren van een « gekwalificeerde 
meerderheid ». Over de juiste 
modaliteiten spraken de he 
ren zich nog niet uit : ofwel 
wordt het een zuivere «ge
kwalificeerde meerderheid », 
ofwel de fameuze 2/3-gren-
del van de C.V.P., wellicht nog 
een andere formule. 

Vast staat alleen dat, in 
alle aangelegenheden die 
voor Vlaanderen van vitaal 
belang zijn, de Vlaamse de-
mokratische meerderheid zal 
herleid worden tot een eeu
wigdurende minderheid. 

MINORIZATIE 

Na 133 jaar sociologische en 
politieke minorizatie van 
Vlaanderen gaat België nu 'n 
stap verder om eens en voor
goed gedaan te maken met 
het énige Vlaamse gevaar in 
de imitaire s taat : de demo
grafie. De werkgroep heeft 
besloten — en dat het be
sluit door de < nationale » 
partijen zal aanvaard worden, 
s taa t buiten kijf — dat thans 
ook de grondwettelijke mino-
riztie van Vlaanderen moet 
worden ingevoerd. 

We wis oen het al allemaal 
lang op voorhand. Maar nu 
het wit op zwart staat, treft 
het toch nog in zijn etnische 
verkrachting van de demo-
kratle en in zijn brutale a n -
tl-vlaamse oprechtheid. 
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De « Pourquol-Pas? » weet 
uit de Voerstreek bemoedi
gend nieuws te melden 

Er zal binnenkort.- weer 
een referendum gehttbden 
worden, om te' bewijzen dat 
de cijfers van het eerste re 
ferendum juist waren. 

De franskiljons zullen bij 
de eerstkomende gemeente
verkiezingen een « liste uni
que » indienen in elk der zes 
dorpen. Programma van de 
« liste unique » : terug naar 
Luik. 

De grote man achter de 
schermen van heel deze agi
tatie wordt dooi" de « Pour-
quoi-Pas? » genoemd : éom-

te de Sécillon. 
Het brussels hetzeblad kan 

het maar niet gewoon gera
ken, dat zij het in de Voer
streek moet stellen zonder 
graaf. Terwijl heel het land 
al maanden weet dat de 
kleine « d » van de Sécillon 
een louter fantazietje is. Zo
als de hele aktie trouwens. 

ROUTE DE WALLONIË 

Overdrijven wij, wanneer 
wij beweren dat de « route de 
Wallonië» een duur f an ta-
zietje is, bestemd om de Wa

len te bevredigen op het o-
genblik dat de E-3 met da 
centen van een interkommu-
nale moet worden aangelegd? 

De « Libre » is het voor één 
keer met ons eens. Verleden 
zaterdag liet ze haar huis-
ekonomist, prof. Baudhuin, 
schrijven : «We gaan grote 
uitgaven doen om de auto
route de Wallonië aan te leg
gen, een onderneming van 
zuiver romantische inspiratie 
die geroepen is om de belan
gen van Wallonië te hinderen 
in plaats van ze te dienen ». 

Tiens, tiens !, 

KNIEZEN EN KIEZEN 
« Moeders van Vlaanderen, ik reken op ü. 

Gaat naar uw woningen om hetgeen hier over 
de taalwetten werd uiteengezet, aan uw oudere 
zonen en dochters te zeggen, zodat ze niet langer 
met grimmige knlezersgezichten opstappen in de 
Vlaamse betogingen, maar met de zelfzekerheid 
van diegene die aan de winnende hand is door 
het leven gaan, de blik gericht op een steeds 
mooier wordende toekomst ». 

V hebt het geraden, lezer. Deze visionaire en 
eksülterende bewering werd uitgesproken door 
ons aller marcherende leider, de optimist-konhla-
vist, versager De Saeger op een kofjieuurtje van 
koekjes-etende C.V.P.-dames, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot politieke « voorlichtingsverga
dering ». 

Inderdaad, terwijl zonen en dochters grim
mig en kniezend aan draaibank, bureel of nam-
tafel zaten of ttonden, werd te Roeselare een 
nieuw recept van politieke voorlichting gelan
ceerd : dat van het kultureel-politiek verlofna-
middagje voor koffiedrinkende dames. Met het 
optimisme van hen die sedert juli nog slechts 
met hun darmen danken en de zelfzekerheid van 
diegenen die aan de winnende hand zijn en 
daarom de S/S grendel zullen aanvaarden, heeft 
Jos aan de C.V.P.-moeders verteld, hoe hun 
zonen en tiochl^rn «-jufe/e'd werden door een 
kunstmatig verwekte obsessie tegen de facili
teiten en hoe zij voor Mol (met eentalig-franse 
direkteur-generaal) de nodige Europese geest 
moeten opbrengen en een serie nieuwe politieke 
recepten meer, die als originele schotels door 
kniezende en grimmige zonen en dochters-lief 
beslist zullen worden gesmaakt. 

Dat die folkloristische C.V.P.-innovatie te 
Roeselare werd gelanceerd en dan nog bif nnonde 
van het kamer-pronkstuk mevr. Vandaele-Buyt, 
is bepaald een goede vondst geweest. Want het 
is van uit dit arrondissement, dat klapwiekende 
blauwvoeten als Ie baron Guido Gilles de Pelichy 
de Maele, Callebert en hun gezellin Vandaele Ie 
Brussel als vertegenwoordigers van arbeider, boer 
en zelfstandige hun politieke wijsheid en Vlaamse 
slagvaardigheid komen manifesteren. 

U zift het, mevrouw Vandaele, die • terend 
op uw hooggeprezen populariteit die zieh kris
talliseert uit de voorkeurstemmen van nonnen
kloosters en vrouwenbonden - zich de weelde 
kunt veroorloven, als oud-onderwijzeres in pri
vate kring de m.ensen van het arrondissementeel 
Aktiekomitee te schelden voor « stukje onder
wijzer » en dat stukje onderwijzer uit naam van 
de kristelijke rumstenliefde nog enkele lesuurtjes 
ontfutselt ; of voor « boertje » (uw vriend Gilles 
moest het horen lil), ü zijt voorwaar een 
sociaal-vooruitstrevende dame. Dat u in het 
werkhuis, dat door u en uw man wordt uitge
baat, liefst leermeisjes aanwerft omdat men die 

Monsieur^ 

La Federation Provinciale des Syndtcats d'Etevase de ia Fiandre 
Occidentale j Belgique | k 1' Iwnneur de vous inviter au grand Concours 
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toch niet moei belalen en ze na hun leertijd de 
straat opstuurt, daarvan geloven wij natuurlijk 
geen woord. Overigens, uw vriend Callebert van 
het A.C.V. zou dat niet nemen. Maar u zijl het, 
die door uw schuierende tussenkomsten in de 
Kamer en uw inspanningen langs de verschil
lende ministeries hebt bekomen, dat in het door 
Eyskens tot testgebied uitgeroepen gebied Tielt-
Pittem, fabrieken als paddestoelen uit de grond 
rijzen, zodat 's morgens de treinen naar Brussel 
leeg vertrekken... zonder pendelaars. Jammer dat 
u op belangrijke momenten, soms verstrooid zijt, 
zo bvb. in de maand juli toen n, volgens uw 
eigen zeggen, i.v.m, de taalwetten uit verstrooid
heid op een verkeerd knopje duwde... Doeh dai 
is de minste der kwalen. Er is nog altijd uw 
vriend Callebert (in private kring een brave 
en genietbare jongen) die in het heetste van de 
strijd zo'n verstrooidheden ongedaan maakt door 
invallen van politiek doorzicht en slagvaardig
heid. Hij was het toch die de stem uit de Roden-
baehstede liet weerklinken, toen hij op 11 juU 
in de Kamer de betekenisvolle en voor hel 
nageslacht te bewaren woorden liet weerklinken : 
« Tot nu heeft men een festival, niet van het 
Vlaamse Lied (hoe geestig, n.v.d.r.) doeh van de 
Vlaamse Parlementaire Vertegenwoordiging ge
hoord. Ik neem voor haar mijn hoed af, want 
voortaan weet hel land, dat er in de Weistraat 
bevoegde verdedigers van de Vlaamse gemeen
schap zitting hebben ». Dat wisten wij eigenlijk 
al langer, Honoraat, juist gerekend sinds S 
februari 1963, toen gij op een publieke vergade
ring van de V.V.B. - Roeselare het met uw dienaar 
en de ganse zaal aan de slok kreegt, omdat jft/ 
de lef of de domheid hadt te verklaren, dat de 
Vlaamse C.V.P.-parlementairen de faciliteiten niet 
zouden tegenhouden « omdat zij het toeh niet 
konden ». De Vlaamse gemeenschap heeft inder
daad bevoegde verdedigers of... bevoegde vaandel-
vluchtigen. Of meer en erger nog... geraffineerde 
saboteurs. 

Wie is het anders dan de voorzitter van het 
provinciaal Veekweeksindikaat, die voor zijn 
Concours Bovin franse uitnodigingen verstuurt 
(voor de « boerfces » van mevrouw Vandaele die 
geen frans verstaan is er ook een vertaling bij). 
Die wedstrijden tweetalig laat verlopen in een 
Vlaamse stad als Roeselare. Die de Voer bij Luik 
stemde, de taalwetten op alle mogelijke wijzen 
saboteert. Ja wie is het ? Uw goeie vriend en 
kollega, Ie Baron Guido Gilles de Pelichy de 
Maele die, terend op de gewettigde populariteit en 
het legendarisch dienstbetoon van zijn inderdaad 
eerbiedwaardige en alom, geachte vader Charles, 
in het Parlement is geraakt en er niet de belan
gen verdedigt van de « bocrkes » die er hem 
hebben heengestuurd, doch die van de grond
eigenaars en de konservatieven. Niet de belangen 
van de gewone vlaamse man, doch van de aarts-
franskiljons. 

We begrijpen, mijheer Calebert 1 Als het uit 
alle arrondissementen verstrooide dames zijn, 
franskiljonse nobïljons of festivalvierende heer
schappen als uzelf die te Brussel de bevoegde 
verdedigers zijn van de vlaamse gemeenschap, 
dan begrijpen wij inderdaad dat er voor de 
« marcherende C.V.P.-vleugel der vlaamse bewe
ging » neg veel kruit klaar ligt en dat «r nog 
duchtig zal worden geschoten niet alleen nu, doch 
ook bij de volgende kiesstrijd. Dan vrezen wij 
zelfs, dat het keukenrecept van uw grote leider 
De Saeger, door hem uitgedacht en door mevrouw 
Vandaele « geserveerd », niet smakelijk genoeg 
zal zijn om onze vlaamse moeders er toe te bren
gen hun zonen en dochters het grimmen en 
kniezen af te leren, en dat ze in Ï965 « met de 
zelfzekerheid van diegene die aan de winnende 
hand is » een bolleke zullen zwart maken op een 
vlaamse lijst, liever dan deze keer de raad van 
han moeder te volgen. En wie weet, zullen ze 
aelf hun moeder niet overtw'qpn hetzelfde te doen. 

IMIK BABYLON 
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KIEZERSLIJSTEN 
Wij willen de aandacht van al onze kiezers en 

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

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

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

DE SCHULDIGEN 

De « Immobiliënkamer 
van de Belgische Kust » 
heeft aan de Westvlaamse 
provinciegoeverneur een 
schrijven gericht, waarin de 
immobilie-kustheren eens 
flink hun mening zeggen 
over de V.V.B -betoging 
langs de kust en over de 
(teerververij te Oostende. 

Vanzelfsprekend reppen 
die heren met geen woord 
over de incidenten' bij de 
V.V.B.-betoging. De mantel 
der kuise vaderlandsliefde 
wordt zedig gespreid over de 
heldendaden van ere-kom-
modore Timmermans en an
dere patriotische kustsiera-
den. 

We zegden het reeds vroe
ger : nooit zou het tot een 
protestkaravaan langs' ö-e 
kust gekomen zijn, indien 

niet enkele hoera-patriotten 
en franskiljons èi la Immo-
biliënkamer de atmosfeer 
langs de kust grondig be
dierven. En zonder kara
vaan, zonder Stassart-bom-
men. zou het ook niet tot de 
teeraktie gekomen zijn. 

OOG OM O O G 

De immobiele kustheren, 
die zo hoog te paard zitten 
over de teerkladderij moeten 
dan wel uiterts fatsoenlijke 
lui zijn die uitsluitend met 
strikt legale argumenten hun 
franskiljonse visie verdedi
gen? 

Niets daarvan! 
Lees ende savoereer het 

proza dat ze aan de provin
ciegoeverneur lieten gewor
den : « Poten af van onze 

kust! Indien de Openbare 
Macht deze beschadigingen 
(de teeraktie, n.v.d.r.) van 
ons privaat bezit wettig ach
ten, dan zullen wij zelf t e 
genmaatregelen ttreffen en 
evenals de vandalen zullen 
wij het in 't geheim van de 
nacht doen. Het zal oog voor 
oog en tand om tand zijn ». 

Een wel zeer openhartige 
bekentenis van deze immo
biele bourgeois! 

Wim Maes en de mannen 
van de teeraktie zitten vast 
omdat zij, n a de incidenten 
aan de kust, meenden dat 
« oog voor oog » nog de eni
ge uitweg was. Men heeft 
het hen op alle manieren 
kwalijk genomen. 

Maar thans billijkt de Im-
mobiliënkamer een derge-
Üi\e houding! 

HOE LANG NOG ? 

De vraag dient inmiddels 
gesteld, hoe lang nog de 
teerschilders in de gevange
nis moeten blijven. Voor de 
meesten onder hen zal, bij 
het begin van het proces, 
het voorarrest twee maan
den bedragen! 

De kursiefschrijver van de 
« Peuple » trof de juiste toon 
toen hij zijn stukje schreef: 
< pauvres barbouilleurs *. 

Alom wint de mening veld 
dat die van Brugge blijven 
zitten, omdat het beste ge
recht ter wereld toch zo 
graag een tegengewicht zou 
hebben voor de arme Gent
se bommensmijters. 

De vlaamsvijandige kran
ten waren er dagenlang als 
de kippen bij om teren een 
erger . misdrijf te noemen 
dan bommengooien en men
sen-vermlSken. Zet het ge
recht deze aktie voort? 

MUUR DER SCHANDE 

Wanneer de franstalige 
kranten het thans hebben 
over de « muur der schan
de •», dan bedoelen ze daar
mee niet de muur rond Ut-
bricht's arbeiders- en boe
renparadijs. Wel de muur op 
de speelplaats van het Ant
werpse « Insti tut St-Joseph 
des Filles de Marie » en het 
« College Marie-José ». 

Onze lezers kennen de ge
schiedenis : de nonnekens 
van het « Insti tut » hebben 
dwars over de speelplaats 
een bakstenen muur laten 
optrekken om de neder-
landstalige van de franco
phone leerlingen te schei
den. 

De Brusselse kranten hui
len tranen bij tuiten : kijk 
eens tot wat de Vlaamse 
barbaarsheid leidt. Onschul
dige kinderkens worden door 
de racistische taalwetten en 
de gettho-muur gescheiden. 
Na Berlijn heeft ook Ant
werpen een muur die getuigt 
van dwingelandü en verach
ting voor het individu. 

ANDER KLOKJE 

De waarheid is wel enigs
zins anders De franskiljonse 
nonnekens weten dat koken 
— en ook schooltje spelen 
— geld kost. Om de Ueve 
centen van de staat vast te 
krijgen, hebben zij zich in 
regel gesteld met de taalwet. 

Althans aan een kant van 
de muur. Aan de andere 
kant doen zij kalmpjes voort 
met kaste-onderwijs voor 
kapitalistenkindertjes. In 
het Frans natuurlijk. 

De muur op hun speel
plaats hebben de flamin
ganten er niet gewild Wel 
de nonnekens en hun goede 
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franskiljonse vrienden. Wanlj 
alleen die muur stelt hen i a 
staat, verder te doen zoals 
zij het verkiezen : gesubsi
dieerd onderwijs voor de 
« gewone » kinderen, kaste-
onderwijs voor de chi-chi. 

NONNENKENSMETHODE 

Hoe halen de nonnekens 
de centen bijeen voor hun 
niet - gesubsidieerd kaste-
onderwijs? 

Verleden jaar kregen de 
ouders van de nederlandsta-
lige leerlingen een smeek
brief, waarin te lezen stond 
dat de school nog geen sub
sidies had gekregen en in 
ernstige geldverlegenheid 
was Of de lieve ouders niet 
een som wilden storten op 
por nummer zo en zoveel, 
som die te zijnen tijde zou 
terug betaald worden? 

Dit jaar kregen diezelfde 
ouders dan bericht, dat zij 
hun centjes opnieuw moch
ten verwachten. Maar dat 
bericht was vergezeld van 
een vriendelijk smeekbriefje, 
of het astemblief toch niet 
mogelijk is. de som in kwes
tie ter beschikking van de 
school te laten. 

Wat heel wfit doorbrave 
maar onnadenkende Vlaam
se ouders wel zullen gedaan 

Is dat het « truukje »? We 
zouden het willen weten... 

In verband met de Vlaamse beweging -
'en trouwens voor alle idealistische stro
mingen - werd dikwijls het oude bijbel-
tuoord gebruiht van de rijpe oogst en de te 
weinig talrijke oogsters. Twee recente 
feiten, uit de reeks dagelijkse gebeurtenis
sen onder het ruime etiket « Vlaamse 
beweging », riepen me dat beeld weer op. 

Het waren geen feiten uit de <c grote » 
politiek, eerder kenmerkende randver
schijnselen, waarbij beschouwingen van 
kritische aard en zelfkritiek moeten 
gemaakt. 

Zelfs in di( midden is het joch kenschet
send, hoe de remme7i t.o.v. de Volksunie 
nu wel grotendeels verdwenen lijken in een 
dan toch erg traditioneel arrondissement. 
Verrassend voor de Kempen was ook het 
antwoord dat nog slechts il % vond, dat 
het koningschap in België nog reden van 
bestaan heeft. Slechts 16 % vond dat de 
kerk geen rol speelt in de C.V.P. en de 
meesten meenden dat die vermenging nu 
eens eindelijk moest ophouden. Een stu
dent drukte hef zelfs zeer kras uil . « Het 
wordt tijd dat de kerk haar mening over 

OOGST EN ARBEID 

Het Ie betreft 'n opinieonderzoek dat gehou
den werd bij vooral katolieke Turnhoutse 
hoogsludenlen. Enkele bladen publiceerden 
er het resuUaat van. Naast vragen van 
«llerlei aard werd ook het onderwerp 
« politiek » aangesneden. Misschien niet 
onverwacht, maar toch leerrijk in zijn 
4ifgelijnde weergave, was het resultaat van 
dit politiek vragengedeelte. Enkele cijfers : 
op ongeveer 100 ondervraagden zegden er 
CS. belang te stellen in de internationale 
politiek, 24 niet. 49 hoogsludenlen hadden 
belangstelling voor de nationale politiek, 
doch 39 wensen er niets mee Ie >naken te 
hebben Vijj waren lid van een liolitieke 
parlij (vier van de Volksuniej, maar 69 
willen mei de partijen niets u maken 
hebben. Bij verkiezingen zouden i3,5 % 
C.V.P. stemmen; Si % Volksunie; U % 
liberaal ; 1,5 % socialist en 6 % blanco. De 
cijfers dus steeds gezien op de achtergrond 
dal hel vuoiül huiulieh., iUi'tenieit wateii. 

deze stinkende kwestie herziet en haar goed
gelovige onderdanen op een fatsoenlijke 
wijze voorlicht, namelijk dat de C.V.P. 
zoveel met katolicisme te maken heeft ais 
mijn grootmoeder met BB ». Uitgezonderd 
dat voor die grootmoeder, zijn die antwoor
den toch niet zo verbazend voor wie dit 
midden wat kent. Enkele bedenkingen toch, 
misschien eerder vaststellingen dan ver
wijten. Op een ogenblik dal het voor ieder 
duidelijk is dat de waals-vlaamse tierhou-
dinQ naar een klimaks groeit, lijkt de 
afkeer van de binnenlandse politiek minder 
op het met de lippen geprezen « realisme » 
van de huidige studentengeneratie dan wel 
op een vluchtmisdrijf, om het woord van 
Jos De Saeger eens te gebruiken Het lijkt 
nog verdacht fel op dat verantwoordelijk-
heidsvluchtend internationaal en europees 
snobisme, dat enkele jaren geleden ie 
Leumi mo'/c was, vooraleer de vlanm^e 
biivcginy lenig een « grote mense» '• he-

waging was geworden Wij weten wel dat 
onze studentengeneratie nog slachtoffer is 
van het 15-jarig hiaat in de vlaamse strijd 
en voorlichting, dat zij erfelijk belast is 
met het hazenkompleks dat ieder brave 
vader en moeder in Vlaanderen op een 
bepaald ogenblik hun kinderen voorhielden' 
« bemoei u niet met die dingen (politiek 
in het algemeen en vlaamse kwestie in het 
bijzonder) ». De repressie is op dat punt 
gelukt I Voor een groep als de stadenten, 
die zogezegd meer dan ooit vrij zoekt en 
handelt, moeten die remmen toch gaan 
afslijten. 

Van weinig echte demokratische zin 
getuigt echter de vlucht voor de partijpoli
tiek. Andere studentengeneraties stonden 
daar positiever tegenover. Vóór 19H trok
ken K.V.H V.-mensen als Nest Claes, Bor-
ginon en Borms naar de meetings om de 
franskiljons op de katolieke lijsten tegen te 
spreken en de in die jaren enige mogelijk
heid van voorkeurstemmenakiie voor 
vlaamsgezinden te gaan prediken. 

Tussen de twee oorlogen trok Mon Van 
Dieren in een grootscheepse kampagne de 
dorpen van het arr. Turnhout af, steeds 
gesteund door de hoogsludenlen. Die 
« platte wagen n-meetingen (lokalen waren 
er aanvankelijk niet) brachten Van Dieren 
op spektakulaire manier in de vlaams-
nationale senaatsgroep. 

Maar wij vragen ons toch af in hoever de 
huidige houding bepaald wordt door mate
rialisme en gemakzucht die uitmonden in 
wat Maurits Coppieters onlangs op het 
Davidsfondskongres noemde ; een intellec
tualistische betweterij achter de whisky-
soda in het restaurant Fin bec, van afgestu
deerde modeflaminganten wier enig bedrijf 
bestaat in kiitikasterij op degenen die in 
de dagelijkse strijd staan. 

Diezelfde enquête wees uit, dat herberg-
bezoek en zaterdagavondparties in besloten 
kring tot de meest geliefkoosde ontspanning 
van de ondervraagde studenten behoren. 
Radde studententongen en beschaafd spre
kenden, die het geluh hadden te kunnen 
studeren, zijn uiterst welkom in holpona-
ges en mikrowagens. « Tussen het volk 

slaan » , ' zei Pater SÜracIté";* trouwens zo 
'n zaterdagvoormiddagwandeling is zeer 
gezond in het body-buildinglijdperk « Ho-
manlieker » Rodenbach ontzag zich ook 
niet om dekors ineen te gaan timmeren en 
voorzegger Ie gaan spelen in een dorps
toneel 

Och, het is niet louter een verwijt aan de 
studenten van nu. Is het geen tijdsziekle ? 
Een van onze mensen, die met veel geest
drift een afdeling had opgericht in een 
dorp bij Antwerpen, was verwonderd dat 
zo weinigen hadden gereageerd op een om
zendbrief waar simpatisanten een aantal 
praktische zaken, die ze wilden doen kon
den aanduiden. 

Dat was dan het tweede feit. Dat w^l 
eens realistisch mag overdacht en onder
streept, op een ogenblik dat in Wallonië 
honderden en honderden propagandisten 
met hun pctilielijsten de baan optrekken 
avond aan avond. Wij weten het wel : zij 
hebben geen voorgeschiedenis van repres
sie, het gebeurt er veelal onder het gezag 
en met direkte hulp van gemeentebesturen, 
hun temperament neigt meer naar mo
mentsbevliegingen. Maar meer dan ooit 
zouden de goedmenenden moeten beseffen 
wat er op hel spel staat voor de Vlaamse 
gemeenschap, welke fundamentele beslis
singen er vóór of tégen kunnen genomen 
worden naargelang de vlaams-nationale 
groep stei-k of zwak staat. Het is bewezen 
in de jongste jaren en het blijft een prak
tische hoop voor vandaag - dat in een klein 
land als hel onze mensen die weten 
wat ze willen en er zich totaal voor inzet
ten, grote resultaten kunnen bereiken. Het 
is de moeite waard I Ook en vooral jjiis-
schien het kleine werk van iedere dag door 
de « kleinen » waarvan André Demedts in 
een gedicht zegde : « Vlaanderen, de kleinen 
bouwen aan U », en als troost « maar achter 
't werk, achter 't leed der dagen zien wij 
't groeiertvan uw heerlijkheid ». 

En, realist zijnde, gaan we bij de vijand 
in de leer. Zei ook niet Blaise Pascal-
Levèfre : « Les mouches gagneront let 
batailles ». 

WaUer Luyten. 
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In oktober 1899 begon de tweede Vrijheidsoorlog. Het voor
spel tot die oorlog vormden de ontdekking van diamant te 
Kimberley en de eindeloze Britse uitdagingen en plagerijen. 
In het begin v^as de krijgskans met de Boeren. Een eerste 
zware tegenslag was de nederlaag van Cronjé bij Paardeberg: 
3.700 Boeren moesten kapituleren voor de overmacht. Voor 
de Britten lag de weg naar Bloemfontein open; ze trokken 
weldra de Vrijstaatse hoofdstad binnen. 

Einde mei 1900 trokken de Engel
sen de Vaalrivier over en Transvaal 
binnen. 

Johannesburg werd bezet en vijf 
dagen later viel Pretoria, de hoofd
stad. 

De Boeren brachten echter zware 
verliezen toe aan het Engelse leger. 
Vooral De Wet was overal aanwezig, 
nimmer-vatbaar, steeds onverwacht 
toeslaand. 

Op 31 mei nam hij een gans batal
jon gevangen Zes dagen later viel 
een proviandtransport nabij Kroon-
stad in zijn handen. Hij liet ervan 
meenemen wat de paarden dragen 
konden en daarna trein en station 
in brand steken. 

De Engelsen hadden wel de steden 
bezet, doch het binnenland en de 
kleinere plaatsen waren voor hen on
veilig en de bevoorradingswegen wer
den aanhoudend bedreigd. 

Generaal Roberts vaardigde daar
om op 16 jimi een proklamatie uit, 
waarin in het vooruitzicht werd ge
steld dat, bij elke aans ag op spoor-
of telegraafUjnen, bruggen, tunnels, 
stations enz. een aantal personen uit 
het dorp of distrikt zou gevangen ge
nomen worden als gijzelaars Daaren
boven zouden de dorpen kollektief 
verantwoordelijk gesteld worden; 
huizen en hoeven die zich in de om
geving bevonden zouden vernield 
worden en geen enkele levering aan 
het leger nog betaald. 

Gijzelaars werden geplaatst op de 
lokomotieven der treinen die troepen 
en bevoorrading vervoerden. 

De Wet ging echter met zijn gue-
rilla-oorlog verder, onverhoeds hier 
opduikend en weer verdwijnend : bij 
Betlehem, bij Lindsley, bij Honig-
spruit. Hij trok tussen de legers van 
Kitchener en Methuen door en dook 
weer op te Heilbron in het noord
oosten van Transvaal. Zijn haast le
gendarische moed en strijdlust maak
ten van deze « vechtgeneraal > een 

der geduchtste tegenstanders der En
gelsen, zodat zij met alle beschikbare 
troepen een algemene jacht op De 
Wet organiseerden. Br werden vele 
anekdoten over hem verteld; hoe hij 
o.m. een tiental gewonde Engelsen 
met een ambulanciewagen naar 
Kroonstad stuurde, met de boodschap 
aan Lord Methuen : « De Wet komt ». 

Bij de inname van Bloemfontein 
had de Vrijstaatse generaal eveneens 
van een ongekende moed blijk gege
ven. Met amper 600 man verdedigde 
hij de praktisch geheel open zuid
westzijde der stad tegen een leger 
van duizende Engelsen — en hij hield 
urenlang stand. 

Ook later, tijdens de Wereldoorlog, 
zou Christiaan De Wet blijk geven 
van een radikale, konsekwente hou
ding, die de basis was van zijn moe
dig verzet. 

De Engelsen hadden gemeend de 
kleine Boerenlegers na een groot
scheeps offensief te vernietigen. Ro
berts had verklaard, nadat Bloemfon
tein en Johannesburg ingenomen 
waren, dat al wat er van de Boeren-
strijdmacht overschoot, slechts be
stond uit enkele rondtrekkende ro
versbenden. Het onverpoosde verzet 
der Boeren en de gueriUa-oorlog die 
zij voerden maakte de Engelsen prik
kelbaar. Om de boeren ook moreel te 
treffen, werden vrouwen en kinderen 
gedeporteerd en in concentratiekam
pen opgesloten. 

De Boeren die krijgsgevangen ge
nomen waren, werden naar Ceylon 
gevoerd : begin augustus 1900 kwa
men de eerste gevangen Boeren in 
Colombo aan. De Engelsen begonnen 
nu ook met terechtsteringen, die als 
voorbeeld moesten dienen : Hans Cor-
dua, een Duitser uit Pretoria, werd 
einde augustus gefusiljeerd omdat hij 
zou meegewerkt hebben aan een kom
plot tot ontvoering van Roberts 

Op 1 september 1900 proklameerde 
Roberts de aanhechting van de Zuid-

ONS YIR JOU. 

SUID-AFRIKA 
Afrikaanse republiek (Transvaal) bij 
Engeland. 

President Kruger werd door de 
Zuid-Afrikaanse regering belast om 
naar Europa te gaan. Hij verliet 
Transvaal en kwam op 11 september 
in Lourengo Marquez aan. Toen stel
de koningin Wilhelmina een daad, die 
niet alleen de sympathie van het he
le Nederlandse volk wegdroeg, maar 
die in heel Europa op prijs gesteld 
werd : zij zond de Nederlandse krui
ser « Gelderland » naar Lourengo 
Marquez. Op 10 oktober ging Paul 
Kruger aan boord van de Nederland
se kruiser die hem naar Marseille 
bracht, waar hij einde november 
aankwam en waar hij op geestdriftige 
wijze begroet werd. 

Inmiddels was Baden-Powell reeds 
begonnen met de organisatie van 
een Transvaalse politie. Alle Boeren-
eenheden waren nu, onder Botha en 
Ben Vilj oen, in het Noordoosten van 
Transvaal samengetrokken. De Boe
ren zagen zich nu genoodzaakt een 
nieuwe taktiek toe te passen. Botha 
werkte een plan uit tot reorganisa
tie van het Boerenleger en stelde ook 
een nieuw aanvalsplan op. Het leger 
werd in vele kleine kommando's in
gedeeld, die rechtstreeks van het 
opperbevel afhingen. Half oktober 
begon Botha zijn offensief tegen 
Ijj denburg. 

Door deze nieuwe organisatie werd 
de guerilla-oorlog nog intensiever : 
stations, spoorbruggen, telegraaf
Ujnen, militaire posten werden on
ophoudelijk aangevallen en vernield. 
De Boerenkommando's maakten het 
land zo onveilig voor de Engelsen 
dat Generaal French slechts na een 
moeizame tocht, die eerder op een 
vlucht geleek, en na verlies van een 
groot deel van proviand en munitie, 
in Johannesburg aankwam... 

Op het einde van het jaar 1900, na 
vijftien maanden oorlog, zag de toe
stand er voor de Engelsen niet al te 
best uit, niettegenstaande een massa
le inzet van troepen en een ononder
broken stroom van proviand en mu
nitie uit Engeland en uit de Verenig
de Staten. Dit laatste land was de 
voornaamste leverancier van graan 
en vleeskonserven, munitie, wapens 
en springstoffen. 

In Transvaal controleerden de 
Boeren het oostelijk gedeelte. In het 
noorden liet zich slechts af en toe 

een Brit zien, in het zuidwesten wa« 
ren alle Engelsen gevlucht en Frenct» 
en Clements werden in het Magalies-i 
gebergte door Dela Rey's troepen 
vastgehouden. Zelfs Johannesbrug 
werd door Ben Viljoen bedreigd. 

In Oranje-Vrijstaat immobiliseerde! 
De Wet een grote engelse troepen^ 
macht. Wegens gebrek aan proviand 
moesten de Engelsen er de ene poslj 
na de andere ruimen. 

Zelfs in de Kaapkolonie waren dej 
Boeren in het offensief en ze trokken 
volgens een vooropgezet plan en me^ 
verrassende snelheid naar het midden 
der Kaapkolonie op, waar ze reeds 
dicht bij Graaf Reynert genader^ 
waren. 

De oorlog in Zuid-Afrika kostt* 
Engeland niet alleen een groot aan
tal manschappen, doch hij drukte ooö 
meer en meer op de staatsfinanciën. 
Op amper vier maand tijd — van 1 
oktober 1899 tot 31 januari 1900 — 
hadden de Verenigde Staten voo» 
26,5 miljoen dollar aan proviand ea 
munitie geleverd. Amerika verdiend* 
geld met de uitmoording der Boeren 
— en het is goed dit nu eens in her-» 
innering te brengen, op een ogenbliM 
dat datzelfde Amerika de numeriek» 
meerderheid van inwijkelingen stelt 
tegenover een gedecimeerd en in zijo 
demografische ontwikkeling gehal
veerd volk, dat de oorspronkelijko 
eigenaar en opbouwer van de staaS 
is geweest. 

De financiële en militaire last di« 
de oorlog voor Engeland betekende^ 
noopte dit land ertoe, al het moge
lijke te doen om de oorlog zo spoe
dig mogelijk te beëindigen. Om tot 
een dergelijke bespoediging te ko
men werden twee middelen aange
wend. In de eerste plaats werd de 
militaire inspanning nog vergroot ea 
in de tweede plaats trachtte men meft 
de Boeren tot een overeenkomst to 
geraken De nieuwe taktiek van het 
Boerenleger maakte de inzet van een 
grotere troepenmacht echter niet 
renderend : alleen in de steden en 
de grotere plaatsen was het Engels 
gezag stevig. Om de Boeren tot on
derhandelingen te dwingen op basis 
van de Engelse voorwaarden, paste 
Engeland de taktiek van de «ver
schroeide aarde » toe en liet de niet-
strijdenden — vrouwen, ouderlingen 
en kinderen — deporteren en In con
centratiekampen opsluiten. 

(wordt vervolffdy 

Foto boven : oud en nieuw in Johannesburg. 

Foto onder : tipische Kaaplandse «plaas». 



TANCARVILLE EN "ANTWERPEN: 

Maandagavond brandden de lichten op de landingsbaan 
van An twerpen ' s luchthaven Deurne . De au to ' s op de 
militaire baan s tonden even stil toen de P H - M A A - D a c o t a 
v a n Mart ins ' Air Char ter met daverende motoren zijn 36 
passagiers veilig op Deurnse grond zette en naar het fel
verlichte luch thavengebouw spur t te waar k o m m a n d a n t 
Ghoos zich met een tevreden glimlach in de handen 
wreef omdat er weer eens, na zoveel tijd, een nacht lan
ding was gebeurd en daarmee de degelijkheid van zijn 
(en onze) vl ieghaven bewezen werd. 

DE BRUG 

HEEFT HAAR VERDEDIGERS 

Dezelfde tevredenheid bij 
de Vlaamse graaf Daniel Le 
Grelle, onafhankelijk raads
lid voor de Polder te Antwer
pen. Hij was het immers die 
deze vlucht in mekaar had 
gestoken, daarmee twee vlie
gen in één klap slaande. 

Vliegtocht naar een brug. . . 
Ter verduidelijking : het 

begon 's morgens, toen meer 
dan dertig joernalisten, volks
vertegenwoordigers, bestendi
ge afgevaardigden en nijve
raars te Deurne samen-
troppelden, vertrekkensge-
reed voor een 360 km lange 
vlucht. Weliswaar diende ge
wacht met de start omdat het 
einddoel (Deauville) in de 
mist gehuld lag, maar rond 
half elf kon toch van start 
gegaan worden ondanks de 
mistbanken die ook Deurne 

met die tweede oeververbin
ding. Enkele dagen geleden 
nog werd er in Antwerpen's 
wethoudersraad heftig gestre
den tussen voor- en tegen
standers. Dat sommige van 
de kemphanen onder de ant -
werpse stadhuisbewoners het 
zelfs niet nodig achtten deel 
te nemen aan het Tancarvil-
lebezoek, pleit niet voor hun 
drang om goed ingelicht te 
worden. 

Moesten wij te kiezen hebben 
tussen brug of tunnel, dan 
zouden wij tenminste vooraf 
overal ons licht gaan opste
ken, zowel bij de franse 
bruggenbouwers als bij de 
rotterdamse buren die een 
tunnel in mekaar aan het 
knutselen zijn. 

In ieder geval is de nor-
mandische brug een goed 
voorbeeld voor Antwerpen 

middenste, opgehangen aan 
reusachtige kabels, tot de 
grootste van Europa behoort 
en het negende is (op gebied 
van lengte) in de wereld. De 
draagtorens hebben een 
hoogte van 123 m.; de r i j -
breedte bedraagt 12,5 m en 
kan aangewend worden voor 
vier rijstroken. De armdikke 
kabels die op hun beurt uit 
kleinere draden samengesteld 
zijn, hebben alles bijeen een 
lengte van 24.000 km. Het ge
wicht van de vaste metalen 
bekisting is 7.500 ton wat 
overeenstemt met het gewicht 
van de Eifeltoren. Er werd 
samen 70.800 m3 beton, 6.000 
ton staal voor gewapend be
ton en 460 ton staal voor be
wapening van voorgespannen 
beton gebruikt Het gewicht 
van de draagkabels en steu
nen bedraagt 3.350 ton, dat 

dert 1875 was men bezig een 
oplossing te zoeken. Het is 
pas drie jaar geleden dat de 
beroemde brug klaar kwam 
Van belang is wel er op te 
wijzen dat er te Tancarville 
in de loop van het jaar 1962 
« slechts » ongeveer twee mil
joen voertuigen over de 
stroom gingen, waar de an t -
werpse tunnel er ieder jaar 
meer dan 8 miljoen moet 
slikken ! De noodzaak van de 
dringende aanleg van betere 
verbindingen wordt hier wel 
zeer duidelijk onderstreept. 

tot een wereld van slechts 20 
meter grootte maakten. 

Het echte r e i s d o e l 
was Tancarville (nabij Le 
Havre in Normandié) met 
zijn bekende brug, die de 
Antwerpenaars in het bizon
der en de Vlamingen in het 
algemeen toekomstvizioenen 
voor de ogen moest brengen. 
Uitnodiger was de pasopge
richte maatschappij — met — 
bruggenbouwersallures « O-
verschelde », die mede dingt 
in de wedstrijd om de tweede 
oeververbinding te Antwer
pen. 

. . .om een beeld te krijgen 

We zijn er nog lang niet 

omdat zij in grote mate over
eenstemt met een mogelijke 
verbindmg te Antwerpen. 

Overeens temming met 

A n t w e r p e n 
De brug te Tancarville is 

960 meter lang en heeft een 
spanwijdte van 608 meter. 
Deze te Antwerpen zal waar
schijnlijk minder lang zijn 
wat spanwijdte betreft, maar 
uitgebreider waar het om de 
toevoerwegen gaat. 

De hoogte zal tussen water 
en brug (nagenoeg 50 m) 
wellicht overeenkomen. 

De normandische brug be
staat uit 3 delen waarvan het 

van het gietstaal 1.100 ton en 
ten slotte van het smeedstaal 
320 ton. 

T w e e miljoen voer tu igen 

De brug te Tancarville 
overspant de Seine die met 
haar 125 km lengte vóór de 
volgende oeververbinding een 
grens vormde tussen Hoog en 
Laag Normandië en tevens 'n 
hinderpaal was Voor het 
verkeer afkomstig van de ha
ven van Le Havre. In grote 
mate stond men hier dus 
voor dezelfde moeilijkheden 
als te Antwerpen en reeds se-

Vechtpar t i jen tussen 

bouwers en delvers 

Er wordt — zoals wij reeds 
zegden — nog fel gevochten 
tussen bruggebouwers en 
tunnelgravers. Nobele heer 
Nobels, nijveraar wiens be
drijf belang heeft bij brug
genbouw, aanwezig te Tan
carville met gaanstok en 
hangsnor, hoopte in een korte 
toespraak (fel toegejuicht 
omdat hij Vlaams sprak) in 
navolging van Benoit, dat de 
« machtige prachtige vloed » 
er aan schoonheid nog bij zou 
winnen. Andere geïnteresseer
den verwijzen naar de Romei

nen en hun aquaducten, de 
halve brug te Avignon, de 
«Brug der Zuchten» en de 
fantastische verwezenlijkin
gen in de U.S. Ze hameren op 
het « antwerps landschap » 
dat nog veel meer gaat win
nen bij het silhouet van een 
brug. Zij noemen het een toe
naderingsmiddel tussen twee 
oevers, een kermisattraktie en 
een schilders-objekt. Meer 
realistisch beweren zij dat 
een brug die een ruime aan
loop heeft, veel minder van 
invloed is om de snelheid van 
het verkeer te doen vertragen 
dan een tunnel. Tankwagens 
met licht ontvlambare stof
fen e.a. kunnen ervan gebruik 
maken. De grootste en om
vangrijkste vrachten, die voor 
een tunnel taboe zijn, onder
vinden van een brug geen 
hinder. De automobilisten r i j 
den in open lucht en kunnen 
van het landschap genieten. 
Het onderhoud van een brug 
is minder kostelijk, enz... 

Tunnelverdedigers daaren
tegen beweren dat de aan
loop voor een duikweg gemak
kelijker en korter is, dat er 
geen last is van slecht weer 
(iets wat voor de vorst al
thans opgelost is door ver
warming van het brugweg-
dek), dat men op een brug 
moet rekening houden met 
rukwinden, dat de aanleg van 
een tunnel 100 miljoen goed
koper is op een bedrag van 
ongeveer 2 miljard en dat hij 
niet de minste hinder vormt 
voor de scheepvaart. 

Wij g^aan ons niet mengen 
in de strijd. Voor ons komt 
het er op aan dat er zo vlug 
mogelijk een tweede oever
verbinding komt en dat men 
intussen reeds komaf gaat 
maken met de plannen voor 
een derde, die onvermijdelijk 
noodzakelijk wordt in de toe
komst. Omdat het verkeer al-
maardoor groter wordt en 
omdat de antwerpse haven 
zich naar het noorden uit
breidt over een afstand dW 
thans reeds gestegen Is tot 
20 kilometers van het sin-
joorse stadhuis. S.D.L. 
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EINDE VAN DE NVLLETJES: 

OESTERZON GAAT 
I I 

HlililU-ri: 

In onze (niet al te kleine) mond, beste lezer, zït wannee r 

wij dit schrijven nog de nasmaak van de v ruch ten v a n de 

zee : modderve t te r a u w e mosselen, p ikan te oesters, ro

zige kreeften en in een soep v a n selder en ajuin gekookte 

kreukels . Dit lekkere ooft, afkomstig uit de moestu in van 

de Schelde en de Noordzee en bereid op de meest ver

schillende wijze, hebben wij geproefd tijdens een tocht 

die ons voerde langs de boorden van de Oosterschelde, 

de Z e e u w s e wa te ren en de Noordzeekust . 

De oesterkweek is steeds 
— hoewel er ten onzent en 
meestal te Oostende ook van 
deze schaaldieren gekweekt 
worden — vooral een neder-
landse en in de eerste plaats 
een zeeuwse aangelegenheid 
geweest. Het oostelijk ge
deelte van de Oosterschelde 
is een waar oesterparadijs, 
tenminste tot voor de jong
ste winter, want die heeft de 
doodsteek gegeven aan dit 
eeuwenoude bedrijf Het ei
land Tholen, leïseke, Brui-
nisse, Wemeldinge en Ber
gen - op - Zoom behoren tot 
de meest gekende namen 
waar alles bijeen per jaar 25 
miljoen stuks gekweekt wer
den. De grootste afzet — zo 
maar even 16 miljoen ek-
semplaren — kwam naar 
ons land. Frankrijk en 
Duitsland volgden in de rij 
van de fijnproevers, terwijl 
het zuinige Nederland 
slechts 2 miljoen van zijn 
eigen opbrengst nuttigde. 

Reeds gekend 

door R o m e i n e n 

p e t is gekend dat door de 
eeuwen heen de oester al
tijd als een « fijn beetje » 
werd beschouwd. De Romei
nen ondernamen gevaarlijke 

zeereizen om deze schaaldie
ren in de monding van de 
Theems te gaan vissen Uit
eraard waren dat in die tijd 
oest«rs die op natuurlijke 
wijze gekweekt waren. Het is 
pas in 1870 dat Nederlandse 
vissers met de echte oester-
kuituur begonnen. De zaak 
werd op wetenschappelijke 
wijze aangepakt en gekombi-
neerd met de ondervindin
gen van de plaatselijke vis
sers. 

Aldus kwam men tot een 
opmerkelijk rezultaat : de 
oesters werden groter, vet
ter en smakelijker Alnaar-
gelang hun grootte en ge
wicht ging men de schaal
dieren aanduiden in ver
schillende klassen, door mid
del van nuUen-reeksen 
gaande van twee tot zes. 

Broed verdwijnt voor 9 8 % 
De oesterkweek zelf is een 

eigenaardig gebeuren. De 
oesters worden namelijk in 
de zomer geboren. Het 
« broed », onder de vorm 
van plankton (speldekop-
grote diertjes), gaat rond
zweven in de kom van de 
Oosterschelde. 

Eigenaardig is wel dat een 
oester beurtelings mannelijk 
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en vrouwelijk wordt en da6 
één oester dus zorgt voor 
haar nageslacht. Het «broed» 
is praktisch weerloos voor 
de vijanden die het belagen: 
vissen allerhande, zeesterren 
en kwallen zorgen ervoor dat 
nagenoeg 98 t.h. van de 
kweek onmiddellijk na de 
geboorte verdwijnt. Wat 
overblijft is toch nog ge
noeg om voor een miljoenen- ^ 
getal te zorgen; hoe beter" 
het weer hoe beter de op
brengst evenwel. Een jonge 
oester gedijdt immers best 
in water dat een tempera
tuur heeft van 18 graden. 
Nu is de Oosterschelde door 
haar vingervormige en be
schutte ligging een Ideaal 
water voor de kuituur, ver
mits er nagenoeg geen stro
ming is en het broed ter 
plaatse blijft, waar het op 
zandbanken kan terecht ko
men in water dat in normale 
zomers gemakkelijk een 
leinperatuur van twintig 
graden kan hebben. 

Kweek op d a k p a n n e n 

Het « zweven » duurt een 
dag of tien, alnaargelang de 
omstandigheden. 

Daarna vormt het diertje 
een klein beetje kalk, een 
« voetje », waarmee het zich 
kan vastzetten. En hier 
helpt de mens waar de na
tuur te kort schiet : oesters 
die in zand of slib terecht 
komen zijn verloren; zij 
moeten een schoon voorwerp 
hebben om zich aan vast te 
klampen. Daartoe zet men 
in ondiep water gewone met 
kalk ingesmeerde dakpannen 
uit en werpt men in dieper 
water lege mosselschelpen. 
Hier « metsen » de jonge 
oesters zich als het ware op 
vast. Ze worden er pas bij 
het naderen van de winter 
uitgehaald : de dakpannen 
die op droogvallende gron
den geplaatst werden, kan 
men gewoon opladen, de 
mosselschelpen worden bij 
middel van speciale netten 
of rijven opgevist. 

De oesters, die dan een 
grootte hebben van een hal
ve frank, worden met scher
pe mesjes losgepeuterd en 
gaan naar de bakken van de 
kwekerijen. 

Moes tu inen in he t water 

Direkteur Bal, die ons op 
het Tholense bedrijf « Bona 
Fides » rondleidde, wist ons 
alles te vertellen over het 
verdere verloop van het oes-
terleven. Gedurende de 
winter kennen de schaal
dieren een « winterslaap >; 
Ze leven van hun vet en 
openen nauwelijks de scha
len om wat zuurstof naar 
binnen te happen. 

« Bona Fides » wist in goe-

de jaren zowat anderhalf 
miljoen oesters onder en 
groot te br&ngen. Uiterlijk 
gebeurt dit in betonnen vij
vers met een waterdiepte die 
tot 1 meter gaat en waar 
dagelijks via sluisjes vers 
zeewater bij hoge tij binnen
gebracht wordt. Na de over
wintering komen de oesters 
weer op de parken in de 
Oosterschelde terecht. Deze 
parken zijn de (van de staat 
gehuurde) percelen die op de 
zandbanken gelegen zijn. Ze 
kunnen gemakkelijk onder
scheiden worden in de Oos
terschelde omdat men ze 
afpaalt met rijshout; als 
dusdanig vertonen zij veel 
gelijkenis met moestuinen. 
De hele operatie duurt vier 
tot vi](f jaar, tot de oesters 
een voldoende grootte be
reikt hebben : de grootste 
hebben een gewicht van 118 
kg voor duizend stuks, de 
kleinste halen 82 kg voor 
duizend. 

Oesters e ten 

De laatste reis van de oes
ters op weg naar de fijn
proeversmagen wordt erg 
goed verzorgd. Het komt er 
immers op aan de waar zo 
vers mogelijk bij de verbrui
ker te krijgen. De oesters 
worden met behulp van spe
ciale netten opgevist om 
weer eens in een bekken te
recht te komen waar zij ge-
reedgehouden worden voor 
de verzending Deze ge
schiedt in de gekende hou
ten vaatjes waarin de 
schaaldieren deskundig tus
sen zeegroen opgestapeld 
worden raet de platte kant 
omhoog, opdat het zeewater 
niet uit de schelpen zou lo
pen. Per trein of per vracht
wagen gaat de waar dan 
naar de bestemming Het is 
mogelijk oesters gedurende 
tien dagen vers te houden, 
zelfs bij een temperatuur 
van + 3 graden celcius. Ge
geten worden de oesters op 
zeer verschillende wijzen, 
o.m. gebakken of aan het 
spit geroosterd. Maar de 
beste smaak heeft men toch 
wanneer men hen gewoon
weg met de zeewaterlnhoud 
van de schaal, verlengd mels 
een beetje citroen, opslurpt. 

Kenners beweren dat de n a 
smaak van dit zee-ooft al 
even goed is of nog bete» 
dan deze tijdens het nutti-* 
gen zelf. 

Er zijn mensen die grote' 
moeite hebben bij het open
maken van oesters. 

Kenners echter maken er 
kinderspel van : zij steken 
een kort scherp mes tussen 
het « slot », met de oester in 
de linkerhajid en de platte 
kant naar boven. Binnenin 
wordt de elastische « band > 
die de schalen dichthoudt 
en die zich ongeveer mid
denin bevindt, doorgesne
den. 

K u h u u r kapotgevroren ' 

Alles bijeen is deze zeeuw
se kuituur, waarbij miljoe
nen gulden kwamen kijken 
en die een broodwinning 
aan talrijke dorpen ver
schafte, ten dode opgeschre
ven. Niet alleen het Delta
plan dat in '78 volledig zal 
uitgevoerd zijn en dat het 
zeewater zal afsnijden van 
de Oosterschelde, is oorzaak 
van de ondergang. Hij werd 
in hoge mate bespoedigd 
door de verlopen winter. 
Niet zozeer door de lage tem
peraturen werden de oesterc* 
kapotgemaakt (vroeger had 
men die ook gekend zonder 
dat een eksemplaar kapot-
vroor), maar vooral de lang
durige koudeperiode heeft de 
kuituur verwoest. Niet één 
percent van de oesters in 
Zeeland is overgebleven. Tal
rijke bedrijven hebben het 
dan ook opgegeven. Er wer
den wel oesters ingevoerd uit 
Bretanje en Portugal, maar 
ten eerste is daar ook 40 t h. 
van de voorraad kapotge
maakt door de strenge win
ter en ten tweede kunnen de 
vijf miljoen « vreemdelin
gen » hoogstwaarschijnlijk 
de zeeuwse kuituur met 
meer brengen waar zij was. 

Meteen heeft de natuur 
zelf verwoest, wat de mens 
over enkele jaren toch zou 
moeten stopzetten hebben. 
De hartepijn van de oesler-
kwekende Zeeuwen, en ooa'' 
die van de oester-minnend© 
verbruikers, «al er niet min
der om zijn. 

S.D.L. 
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ALLENKANTE 

Unitarie is in paniek. De «Nieu
we Gids » en de « Libre » weren 
zicli als duivels. 

De lekens aan de wand zijn te 
•veelvuldig geworden. Het Waals 
petitionnejment dat een schitte
rend sukses tegemoet gaat, het 
herstel van de eendracht in de 
rangen van de bewuste Vlamin
gen rond de betoging te Antwer
pen : al aanduidingen die een 
unitaire Belg (die naam waardig) 
het hart niet Ininnen verheugen. 

Op het oude staatsschip dat de 
naam « Belgique unitaire » draagt, 
worden de verzen van Rodenbach 
toepasselijk « en splijtend 't allen
kante brekend kraken broze wan
den ». 

VOLKSGAZEg 
Is weer eens histerisch omdat 

de Waalse soeialist Yema, samen 
met Mr. Roosens van het Aktie-
komitee, te Leuven komt spreken 
voor een Waalse en twee Vlaamse 
Btudentenverenigingen. Cienlet 
mee : 

c Hij treedt er op voor drie stu-

dentengroepen van de Katholieke 
Universiteit, twee Vlaamse en een 
Waailse. 

Voor een keer vechten die niet 
onder elkaar! 

Voor een keer hruUen de Vla
mingen niet « Walen buiten ». 

Voor een keer gebruiken zij, 
voor de Luikse « linkse terrorist » 
niet de kasseien die zij indertijd 
bezigden tegen Van Acker, Ool-
lai-d en wijlen Tielemans. 

« Jacques Yerna, socialist wal
ton de «La Gauche» et «du MFW» 
wordt met open armen ontvan
gen. 

De Waalse katholieke studenten 
vergeven hem zijn functies in de 
syndicale en sociajUstische orgsu-
nisaties en zijn aandeel in de sta
kingen van I960. 

Voor al wie het moest vergeten: 
voor Yema en voor Genot zijn 
Vlamingen (en socialisten) zoals 
Van Acker, Major, Van Ejmde, 
Smets, Spinoy, Anseele, enz. de 
vijanden! 

De ware vrienden, dat zijn de 
nationalisten en federalisten Mar
tens en Roosens, van de « Volks-
imie », de « marsen op Brussel » 
en het gebrul (voor de galerij) 
van « Walen buiten! ». 

Wij zijn, In stee van verbolgen, 
Yema dankbaar omdat hij het 
nog eens onderstreept door zijn 
aanwezigheid bij de studenten van 
Iieuven, met wie de vlaamse so
cialisten doorgaans andere contac
ten hebben getiad, nl. die van de 
vuist, de stok en de steen. 

Foei, Jos! Als brave dikzak 
moest gij u verheugen dat er ein-

AANDACHT! 
** T O T A L E 
0) 

U I T V E R K O O P 

hij Meubelmakerij 

delijk, zij het dan op federalisto-
sche basis, vrede komt of kan ko
men tussen Walen en Vlamingen, 
't Is trouwens wat we altijd be
weerd hebben. 

Le Peuple 
Krijgt rillingen van deftigheid 

omdat op het Waals Kongres te 
Namen de Waalse kameraden met 
zuiderse vurigheid spraken van 
(( aux armes citoyens » en de 
dierbare Marseillaise lieten weer
klinken. 

« Op een politieke tribune er 
van spreken het oude geweer te
rug van de muur te haken, lijk 
volksvertegenwoordiger Massart : 
is dat niet waanzinnig wanneer 
men zich demokraat noemt? En 
de Marseillaie zingen ter ere van 
Frankrijk! Men staat ontsteld 
vast te stellen dat verschillende 
socialistische parlementairen zich 
op de eerste rij gezet hebben in 
zulk gezelschap, dat juist bewij
zen geleverd heeft — onder hun 
waarborg — van kleinzielig hyper-
nationalisme. » 

Men wordt gebeten van de lui
zen die men zelf gekweekt heeft! 

LA RELEVE 
Paait zich met de wens dat alle 

Walen die het petitionnement te
kenen, dat doen onder drukking. 

« Het is een psichologisch feit : 
er is werkelijke druk uitgeoefend 
op degenen die niet overtiiigd zijn 
van het nut van deze petitie. 

De kruidenier ondertekent op de 
vraag van zijn kliënt om hem niet 
te verliezen, en zichzelf wijsma
kende dat hem dat toch tot niets 
verbindt. De bediende kan niet 
weigeren aan zijn patroon, daar 
alles samen genomen het hem 
toch niets kost. En tenslotte : wie 
verhindert de hevigsten, de petite 
twintig of dertigmaal op verschil
lende lijsten te tekenen? Niemand 
zal in staat zijn de waarachtig
heid van de handtekeningen na 
te gaan. » 

Zo werd België mede ook ge
sticht omwille van de petitie, on
dertekend door lOO.OOO ongeletter
den die met een kruisje tekenden 
op de plaats waar ze moesten van 
de pastoor en de baron. 

Het aartsconservatief kapitalis
tisch blad van Luik wil ook waar
schuwen tegen het Waa's petition
nement. 

« De CVP-ers die zich verheu
gen in de moeilijkheden in de 
BSP zullen op een goeie dag wak
ker worden als, tengevolge van 
het sukses van de petitie, zulk-
danige sociale eisen zullen gesteld 
worden dat de werkende klasse 
van Wallonië opnieuw op straat 
zal komen zoals in december 1960. 

Wat misschien het einde zou be
tekenen van de kapitalistische pre-
benden van de heren van de «Ga
zette de Liège». 

La Waiïöiiie 
Zet unitaire Theo letterlijk tus

sen twee stoelen. Zij wil Theo nor-
maal niet en zegt nu i.vjn. het 
inc|tlent waar Theo werd uitge
jouwd, diat het niet opgaat te zeg
gen dat voor een franstalig pu
bliek Theo en Piet him moeder
taal mogen spreken. 

« Het is zeker dat de grote 
meerderheid van het publiek, dat 
de vergadering van de Bond voor 
de Rechten van de Mens bijwoon
de, franstalig was, evenals dat der 
filmklub. In beide gevallen was 
het dus onhandig, zelfs onbeleefd 
en uitdagend, te beginnen in het 
Vlaams. » 

c Zoals de zaken nu staan^ 
wordt het tijd er op te wijzen dat 
ons land voor de tweespixHif 
staat, dat wij moeten kiezen tus
sen de unitaire staatsformule of 
de federale. In de unitaire formic 
le, waar men geen taalgroepen 
noch andere gemeenschappen 
kent, daar speelt louter de we* 
van de meerderheid. In de fed»-
ralle fomiule speelt die slechts In 
de gemeenschappelijke toplnstan-
ties, maar is verder aan de be
staande gemeenschappen een rul-
me of beperkte autonomie toege
staan. Het te daarin., dat de min
derheden dan hun « waarborgen » 
vinden tegen een mogelijke over
heersing door de meerderheids-
groep. » I 

• - spiegel 

JOS VAN EYNDE VERKOZfN TOT 

MiSS-SOCIALIST 

(DE GAZET) 

« Wat het argument betreft van 
de spreker, die eerst zijn eigen taal 
gebruikt : zulks gaat niet op. 
Want iedereen weet zeer goed dat 
de heren Lef èvre en Vermeylen • 
(Piet voor de kiezers) voor alles 
franstaJlig zijn en nooit Vlaams 
gebruiken in hun gewone omgang, 
in elk geval niet bij hen thuis : 
dat is wel bekend. » 

Sander, niet die van Leopold en 
Liliane maar die van de Schipper 
en zijn maat Hyppoliet, zou zeg
gen « 't is da wak zei, he. » 

DE GAZET 
Bezorgde ons de uil v.d. week door 
boven een yerslag van een socia
listische meeting t« Sint Pleters-
leeuw te zetten « Jos Van Eynde 
gehuldigd als model - socialist ». 
Het verslag moest ons duidelijk 
maken dat Jos daar niet aan strip
tease gedaan had. 

Eerder de klown uitgehangen. 
« Van zijn kant zei dhr Van 

Eynde : « er is in ons land plaats 
voor Vlamüieen, Walen en ook 
voor Brusselaars », maar dit laat
ste, zo zei hij zelf, was maar voor 
't lachen gezeg^d. 

Dhr. Bracops werd slecht be
loond voor de fraaie inleiding, die 
hij als burgemeester van Ander-
lecht in deze Vlaamse randge
meente was komen houden. Dhr 
Bracops had nl. gezegd dat dhr 
Van Eynde een « boelende Vla
ming » (?) en een model-socialist 
was, een voortoeeld voor de hele 
partij. » 

Op een ander vlak was de «Ga
zet » ernstiger als ze zegde dat, 
in verband met de zetelaanpas
sing, er geen sprake kan zijn van 
een half federalisme, louter in het 
voordeel van Wallonië. 

0) 

TOT 3 5 % VERMINDERING 
Jonge t rouwers profiteert er van ! 

Door vakmanschap en specialisatie staat uw Meester-

Kleermaker borg voor standing in uw Kleding. 

Onthoud EEN ADRES : 

HUBERT VANDENBUNDER-VROMMAN 

Hof van 't Henneke, 12 Roeselare 

of even een telefoon aan (051) 239.88 

Uitgebreide keuze van wol en wol-gemengde synthetische 

stoffen. Gehomologeerde afwerking der Heren- en Da-

meskledij der merken : TERLENKA - TREVIRA - TER

GAL - DRALON. Speciale korting voor Volksunieleden ! 

L I LIBBE BELHiaUE 
Wordt vitrioolachtig tegen de 

heer Amter, die terug volop in he* 
Aktiekomitee staat. 

« Wat denken de duizenden 
kristen - demokraten daarvan, die 
tot hiertoe nooit hun steun aan 
het Davidsfonds hebben gewei
gerd? Worden zij zo t>eloond? 

Of : de anti-vlaamse en aart-
konservatieve « Libre » die de 
kristendemi^aten gaat behoeden 
tegen Davidsfondsketterijen. 

BURGER 
WELZIJN 

De samenvatting van dit blad 
kan best dienen als antwoord op 
de « Librre ». 

« Het is dan ook te verwachten, 
dat het maneuver om een twee
derde meerderheid aan de zetel
aanpassing te koppelen, of het in
stellen van een paritaire dus fe
derale senaat in een blijvend uni
tair staatsbestel tot mislukking Is 
gedoemd. Dat kan de CVP tegen
over haar grotendeels uit vlaamse 
mensen bestaand kiezerkorps niet 
verantwoorden. Het is ook zo, dat 
de federalistische gedachte in de 
vlaamse CVP veld wint, noodge
dwongen door de konkurrentie van 
de drukkingsgroepen, die dan todi 
niet zo gehalveerd zijn als som
migen dachten. Zo staat het vast, 
dat de betoging van 10 novem'ber 
te Antwerpen andermaal de mas
sa zal aanlokken. Men kan zélfs 
nu al voorspellen, dat De Stan
daard en de Gazet hun verzet te
gen deze manifestatie zullen op
geven en twee weken voordien zul
len bijdraaien, om daags voordien 
eventueel opnieuw als persprotago
nisten van de manifestatie door 
te gaan. Deze pers blaast immers 
koud en warm, doch voelt terdege 
aan, dat het merendeel van haar 
lezers haar niet volgt m het wan
hopig aandoend pleidooi voor de 
« overwinning van 1963 ». Hoe
zeer deze overwinning werkelijk 
een nederlaag is, blijkt uit de 
alarmklok die wordt geluid over de 
toenemende sabotage van de nieu
we taalwetten In het brusselse. 
Wat blijft er straks van die over
winning over, als de nieuwe taal
wet, net zogoed als de oude, niet 
eens zal toegepast worden, omdat 
hele en vooral machtige groepen 
er zich tegen verzetten (o.a. wat 
de vernederlandsing van het be
drijfsleven betreft). 

Walter Luyten. 

B E C O - VB.*. 
Antwerpen - tel. 03/320477 

Benzine - gasolie - stookolie vanaf 1.000 1. minimum 

Beco vermindering - kwaliteit gewaarborgd -

plaatsing opslagplaatsen voor alle brandstoffen. 

Direktie : 

Bert van Maldergem, Kortrijk. - Tel. : 

056/10932 - 02/79.03.58 - 016/46.445 
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HUBERT LAMPO 

D e driejaarlijkse staatsprijs voor de r o m a n 
,werd voor de per iode 1960-1962 toegekend 
aan H u b e r t L a m p o voor zijn r o m a n « D e 
komst v a n Joachim Stiller ». 
L a m p o behoor t tot de literaire generat ie die 
ko r t vóór en tijdens de oorlog aan het woord 
k w a m en die de vern ieuwing v a n de V l a a m 
se r o m a n na Wal schap , Matthijs , Demedts 

Zielens voor tze t te . en 

Wanneer wij van « gene
ratie » spreken, bedoelen wij 
daarmede niet dat er een be
paalde gelijklopendheid zou 
bestaan in het werk van de
ze auteurs. Het feit dat zij 
ongeveer rond dezelfde tijd 
op het literaire forum tra
den en een bewust of onbe
wust streven om de Zuid-
Nederlandse roman een in
ternationale « standing » te 
geven, zijn praktisch de eni
ge raakpunten in een oeuvre 
dat in zijn verscheidenheid 
reikt van Kamiel van Bae-
len tot Louis-Paul Boon. 

Lampo, die eerst leraar 
was en die na de oorlog joer-
nalist werd bij de * Volks
gazet » en inspecteur der 
biblioteken, debuteerde t i j 
dens de oorlog met een psy
chologische romnv, ^, TTPIPIIP 
Defraye »• 

Met « De Ruiter op üe 
Wolken », dat ten onrechte 
door sommigen als een oor
logsroman wordt beschouwd, 
bleef hij in hetzelfde genre. 
Veel meer dan het oorlogs
gebeuren is in deze roman 
de psychologische ontwikke
ling van de hoofdfiguur van 
belang, door de konfrontatie 
met de problemen van een 
voorbije jeugd na een hiaat 
van vier oorlogsjaren. 

De nieuwe tematiek van 
« De belofte aan Rachel » 
en «De duivel en de maagd», 
die van een historisch-mys-
tische en -religieuze inspi
ratie uitgingen, liet echter 
nog de psycholoog doorsche
meren. 

Vanaf « De Terugkeer 
naar Atlantis » ging Lampo 
meer in de richting van zijn 
generatie-genoot Daisne en 
diens magisch realisme. Hij 
betrok de wereld van het 
bovenzinnelijke in de alle
daagse werkelijkheid. De fi
guren wandelen nu in de 
ene, dan in de andere we
reld, op de grens van bei
de. 

In het bekroonde boek 
« De komst van Joachim 
Stjöe*' »> jïs «de werkelijkheid' 
zo s'(5h'êtp""en zo öuidelijk-
herkenbaar weergegeven dat 
men onmiddellijk de omge
ving situeren kan : straten, 
pleinen, gebouwen, stad... 
En toch staat achter de di-
rekt-weervindbare een an 
dere, magische en ijle we
reld, een andere werkelijk
heid waarin dezelfde men
sen andere dimensies aan
nemen en een andere logica 
volgen, waar ze op een an
der — en toch met de be-

steentjes voor 

ONS TAALGEBOUW 
LIDMAAT 

Nog sLeeds de Heer R.D. vraagt mij iets te schrijven over 
lid - lidmaat • leden - ledematen. Op school heeft hij geleerd 
dat lidmaat en lidmaatschap de goede Nedeilandse woorden 
zijn, en tochtans - zegt hij - gcejt Van Dale « ledenlijst » op. 
Een lidmaat is een deel van het menselijk oj dierlijke lichaam, 
doch wordt uitsluitend in het meervoud LEDEMATLN 
gebruikt. : de voorste ledematen, de bovenste ledemateti. 

Een synoniem van ledematen is LEDEN : hij sidderde over 
al zi]n leden. Als enkelvoud bij ledematen of leden wordt 
gebruikt Het LID : geen lid aan hem is nog gezond. Het enkel
voud LIDMAAT tvordt alleen gebruikt in de zin van lid van 
een Protestantse kerk : de Lutherse Kerk te Brussel heeft 
SOO ledematen. Van Gogh was lidmaat van de Ned. Hervormde 
Kerk. 

LID met als meervoud LEDEN heeft echter ook een over
drachtelijke betekenis : die van persoon die deel uitmaakt van 
een gemeenschap of kring. Bent U al lid van onze vereniging, 
onze klub telt reeds 20 leden. Het is dan ook logisch dat een 
lijst van leden bij Van Dale LEDENLIJST heet. 

Het lid-zijn van een vereniging heet LIDMAATSCHAP. 
Terloops wil ik er op wijzen dat lidkaart en lidgeld gallicismen 
zijn naar het Franse earte de membre. In het Nederlands zegt 
men LIDMAATSCHAPSKAART of bewijs van lidmaatschap en 
ledenbijdrage, Lidmaatschapsbijdrage of gewoon BIJDRAGE. 
Het verdient geen aanbeveling het woord CONTRIBUTIE in deze 
zin te gebruiken zoals vele Nederlandse verenigingen doen. De 
Vereniging « Onze Taal » in Nederland spreekt gewoon van 
X bijdrage », bvb. in de oproep : onze leden worden verzocht 
hun BIJDRAGE OVER 196S te vereffenm. 

wuste, dagelijkse wereld 
overeenstemmend — plan 
bewegen. 

Omdat ook deze werelden 
in hemzelf verbonden zijn 
en een eenheid vormen. 

Dit magisch realisme 
waarin een gelijkstemmen 
van de bewuste en onder
bewuste wereld, van het ra 
tionele en transcendentale 
betracht wordt, s taat tegen
over de psychologische ro
man zoals de moderne diep-
te-psychologie tegenover de 
klassieke psychologie staat. 
Het is een verder-schrijden 
in de wereld der menselij
ke ziel. Als zodanig is de 
ontwikkeling van Lampo se
dert « Helene Defraye » ook 
te zien, hoezeer de uiterlijke 
verscheidenheid der romans 
ook een andere indruk wekt. 
Deze ontwikkeling beant

woordt trouwens aan een 
evolutie der europese roman
literatuur die als verschil
lende stadia de psychologi
sche, de psychoanalystische, 
de wijsgerige en geëngageer
de en de « nouveau roman > 
heeft gekend. 

Lampo spreekt ergens, 
wanneer hij het werk van 
Daisne karakteriseren wil, 
over een « exploratie van 
het transcendente ». Met 
evenveel recht kan men 
daarvan gewagen bij zijn 
jongste werk. 

Het werk van Lampo ge
tuigt, naast een sterk sfeer-
scheppend vermogen, van 
een taalweelde en een sono
riteit die soms barok aan
doen, maar die een ongeme
ne — ik zou haast zeggen 
poëtische — beheersing van 
het woord verraden. En ook 
dat is een faktor die in de 
literatuur meetelt en die al 
te vaak vergeten wordt. 

Met « De Terugkeer naar 
Atlantis » verwierf Lampo de 
Merghelynchprijs der Ko
ninklijke Vlaamse Akade-
mie. Reeds tevoren had hij 
de prijs der provincie Ant
werpen gekregen. 

De lezer weet, wat wij 
over de officiële « prijzen
politiek > denken. Wij heb
ben reeds herhaaldelijk be
klemtoond dat in het kader 
van onze kultuurpolitiek 
meer de nadruk diende ge
legd te worden op aanmoe
diging dan op bekroning : 
alleen op die wijze kan de 
staat het teloorgaande par
ticulier mecenaat vervan
gen. De steun moet niet ko
men wanneer men de top 
van de berg heeft bereikt, 
maar wanneer men nog aan 
de voet staat. 

Nu de zaken echter zijn 
zoals ze zijn, kan ons de be
kroning van een auteur met 
de begaafdheid en de taal
beheersing van een Lampo 
slechts verheugen. Elke be
kroning kan aanleiding ge
ven tot discussies en tot het 
vooropstellen van ander 
werk, dat men even waardig 
oordeelt. 

Er zijn echter steeds meer 
geroepenen dan uitverkore
nen. 

En wij menen oprecht dat 
de jury met « De Komst van 
Joachim Stiller » geen ver
keerde keuze heeft gedaan. 

IN MEMOraAM 

GUSTAV GRVISDGENS 
Einde juli v a n dit jaar t rad de 63-jarige G'us-

tav Gründgens af als in tendant van het 

H a m b u r g e r Schauspielhaus. 

Nu een week geleden trof m e n hem dood aan 

in de badkamer van zijn hotel ; hij h a d een 

te grote dozis s laaptablet ten genomen . Deze 

tragische dood stelde een einde aan een der

tigjarige loopbaan v a n film- en toneeïakteur , 

regisseur en teaterdirekteur 

Wie tijdens het Internatio
naal Teaterfestival in 1958 te 
Antwerpen, Gründgens zag in 
zijn glansrol van Mefisto in 
Goete's Faust I — met als te
genspelers Will Quadflieg en 
Antje Weissgerber — zal ze
ker tot op heden een onver
getelijke indruk bewaard 
hebben aan deze schitterende 
akteur en regisseur. 

Gründgens behoorde niet 
van huize uit tot een kunste
naarsfamilie. Zijn vader was 
een industrieel uit Düssel-
dorf. Zijn moeder was echter 
muzikaal begaafd. Toen hij 
op zeventienjarige leeftijd 
als infanterist in de eerste 
wereldoorlog optrok, had hij 
nog geen enkele aanduiding 
gegeven die voor zijn later 
talent zou kunnen getuigen. 
Pas als soldaat zou hij, een 
oproep van een soldatenkrant 
beantwoordend, als akteur 
optreden, eerst in ' t Fronttea-
iter en na de oorlog in allerlei 
amateursgezelschappen. In
tussen had hij in 1925 ook de 

toneelschool in Düsseldorf 
doorlopen. Na een jarenlange 
ervaring aan diverse provin-
cie-teaters kwam hij in 1932 
naar Berlijn en speelde er de 
rol van zijn leven : die van 
Mefisto in Faust I en II. 

Van dat ogenbUk af was 
zijn naam gemaakt. 

Zijn bedrijvigheid beperkte 
zich echter niet tot het tea-
ter : hij trad ook op in ka-
baret en operette, speelde 
filmrollen en voerde regie. 
Toen Hitler aan de macht 
kwam, was hij in Spanje voor 
filmopnamen. Hij vloog naar 
Berlijn en de jonge vierender-
tigjarige Gründgens werd 
Generaalintendant van het 
Preussische Staatsteater dat 
niet onder de bevoegdheid 
van Goebbels viel, doch wel 
onder die van Goering, die 
Pruissisch ministerpresident 
was. 

Goering ondersteunde zijn 
intendant, in zoverre zelfs 
dat de Jodenwetgeving niet 

toegepast werd in Gründgens 
ambtsgebied. Bij het door
voeren van de «totale Kriegs-
führung» op het einde van 
de oorlog deed Groebbels alle 
teaters sluiten vanaf 1 sep
tember 1944. Gründgens werd 
wachtmeester bij de Plak, er
gens in Nederland. 

Na de oorlog werd hij, zoals 
de meeste kunstenaars die in 
Duitsland na 1933 een rol ge
speeld hadden, aangehouden. 
Hij kwam in een Sovjet-ge-
vangenkamp terecht — mede 
omdat de Russen achter de t i 
tel « Generalintendant» een 
militaire rang vermoedden. 
Hij had echter meer geluk 
dan zijn kollega Heinrich 
George, die in gevangenschap 
stierf. 

Gründgens werd intendant 
van de stedelijke schouwbur
gen in Düsseldorf, zijn vader
stad. 

Hij was niet slechts een 
schitterende akteur en regis
seur, doch ook een zeer effi
cient teaterdirekteur. Hij 
vormde zijn teater om tot een 
vennootschap en bracht de 
inkomsten van 40 tot 70% der 
bedrijfskosten : de staat 
zorgde door toelagen voor de 
rest. 

In 1955 werd hij Generalin
tendant van het Deutsche 
Schauspielhaus in Hamburg. 
Het is als direkteur, speler en 
regisseur van dit teater dat 
hij ook in 1958 in Antwerpen 
optrad. 

Het bericht van Gründ
gens' dood klonk zowat verlo
ren in het tumult rond het 
afsterven van Edith Piaf. Wij 
willen geen vergelijking m a 
ken maar er op wijzen dat er 
normen en waarde-verhou
dingen zijn waarmee de be
richtgeving, bij alle uitbuiting 
van de sensationele aktuaii-
teit, ook wel eens zou mogen 
rekening houden. 
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0 Het is niet onze gewoonte, 
gefilmde buitenlandse program
ma's in deze rubriek te bespreken. 
Film is geen TV-werk en moet 
vanuit een geheel andere hoek 
worden bekeken en beoordeeld, 
nochtans willen we enkele woor
den zeggen naar aanleiding van 
« WIBN UND WIR IM WALZER-
TAKT ». Onze eerste opmerking 
geldt natuurlijk de mooie prent
jes en de stemmige Weense mu
ziek op de achtergrond, de zmie-
wige baletvoorstellingen en de 
humor waarmee alles op hst 
teherm gebracht werd door Tilo 
Philipp. Daar viel nergeris een 
§peld tassen te steken ; zijn werk 
was werkelijk af I Onze tweede 
ppmerking geldt de toeristisch-
propagandistische waarde van het 
programma en de mogelijkheid 
am over een Vlaamse stad het-
atlfde programma te maken. Het 
U inderdaad onmiskenbaar zo, 
Óat een stad als Brugge of Gent 
Mtker voor een soortgelijk pro-
framma in aanmerking komt. En 
wanneer met het geheel dan 
overgiet met de mooiste bladzijden 
uil het werk van Vlaamse kompo-
nisten, dan wordt zoiets voor het 

toerisme naar Vlaanderen een 
dokumentaire met grote propa
gandistische waarde. 

De wereld zal dan meteen 
welen dat we nog leven, dat we 
het Belgisch eksperiment over
leefd hebben en levenskrachtiger 
dan ooit Europa willen binnen-
slappen I 

^ Voor één keer hebben we een 
TV - programma gevolgd, niet 
knusjes vanuit een gemakkelijke 
zetel thuis, maar tussen de over
weldigende grote massa deelne
mers. De lezer heeft het reeds be
grepen : we stonden zaterdag
avond inderdaad in de Ajuinen
stad op de grote markt, waar 
meer verenigingen dan men tel
len kon alles in het werk gesteld 
hebben om de heer Van Remoor-
tere in het zand te doen bijten. 
In een echte karnavalsfeer sleurde 
men niet-gemotorizeerde vervoer
middelen aan, bakte men panne-
koeken tot de hele stad er naar 
rook en men « de slechtste kassei 
van heel België » (zoals Boontje 
zei) niet meer voelde, maakte 
men bloemenwagens klaar en dies 
meer. Meneer Weetal werd dan 
ook met sukses gevloerd, waarna 
een echte feeststemming over de 
Aalslerse Grote Markt losbarstte, 
en de plaatselijke cafe-bazen lot 
laat in de nacht goede zaken 
deden. 

We kunnen hier dus werkelijk 
alleen maar herhalen wat we 
vroeger reeds gezegd hebben : Met 
« EEN TEGEN ALIEN » heeft de 
Vlaamse TV de spel - formule 
beet zoals nog nooit te voren het 
geval is geweest. Hier leeft een 
hele stadsbevolking helemaal met 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11.00 : Uitzending van een H. Mis 
— 14.40 : De kat op de koord (2de 
•n . ) — 15.20 : Tretyogels In Europa 
— 16.10 tot 18.00 : Zwemmen : 
Rechtstreekse reportage van « De 
1000 meter van Scaldls » in het 
Btedelllk Zwembad te Antwerpen — 
Omstreeks 17 00 • Klein, klein, 
kleutertje — 18.60 : Safari : De 
reigers van Nairobi (9e afl.) — 
19.20 : De geschiedenis van een 
goudvisje — 19.35 : Het spoken-
liuis. fllmklucht met Buster Keaton 
— 19.66 : Sportuitslagen — 20 00 • 
TV-nleuws — 20.20 : North Sea 
Melodies — 21.10 : Quiz : « Tien 
Jaar Televisie » — 22.00 : Sport
weekend — 22 30 : Tweede nieuws
uitzending. 

MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19 50 • De Weerman — 
IS 55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.20 : Erasmus : 
dokumentaire film — 21.20 : Ont
dek de ster-wedstrijd — 2210 : 
Panorama — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending. 

DINSDAG 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie : 
- Natuurkunde. - Geschiedenis — 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Mozaïek : magazine over de vrije
tijdsbesteding — 19.55 : Sport in 
' t kort — 20 00 : TV-nleuws — 
20 20 : Quiz : TIen jaar Televisie — 
21 10 : Rozen met doornen — 21 50: 
Vergeet niet te lezen — 22.20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

D WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Televlsum ; Recht
streekse uitzending uit Beringen 
van een Internationaal programma 
voor de Jeugd — 19 00 : Teletaalles: 
Nederlands — 19 25 : Penelope : 
d<> uitzending voor de vrouw 
19 50 : De Weerman — 19 55 • Sport 
in ' t kort — 20 00 : TV-nleüws — 

20 20 : Ontdek de ster-wedstrijd — 
21 10 : Speelfilm : Twaalf boze 
mannen : psychologische film van 
Sidney Lumet met Henry Fonda en 
Lee J. Cobb. (Engelse versie met 
tweetalige onderschriften) — 22.40 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilm voor Jong en oud : De 
Plintstones — 19 55 : Sport in ' t kort 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Galaconcert gegeven naar aanlei
ding van het tienjarig bestaan van 
de Vlaamse televisie — 21.05 : 
Drie dozijn rode rozen, van Aldo de 
Benedetti. Wederopvoering van het 
toneelspel warmee de Vlaamse tele
visie tien jaar geleden haar uitzen-
dmgen begon — 22.45 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
15.00 : Barbara, de vondeling — 
16.40 : Reportage — 17.30 tot 
18.05 : Jan Van Eyck of De ontdek
king van de wereld — 18.30 : Quiz : 
Tien jaar Televisie — 19.25 : Tiener
klanken — 19.50 : De Weerman — 
19 55 : Sport In ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Peter Benolt 
——21.15 : Den Spyegel der Sall-
cheyt van Elckerlio. Middelneder
landse moraliteit — 22.15 • • Pre
mière — 22 55 : Tweede nietwszeu-
dlng. 

ZATERDAG 
10.00 : De maansverduistering — 
11.00 • Rainer Maria Rilke — 17.00 • 
Jeugdprogramma — 17.45 tot 18.20: 
Schooltelevisie — 19 00 : Religieus 
programma — 19 30 : Autorama : 
magazine voor de automobilisten — 
19.55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
Mirakel In Milaan (Miracolo a 
Milano) : fantastische film van 
Vittorio de Sica naar een scenario 
van Cesare Zavattinl (Italiaanse 
versie met tweetalige onderschrif
ten) — 21.50 : Echo — 22 20 : 
Taptoe — 22.45 : Tweede nleuws-
uitzendmg. 

DOODSBEDREIGING 
Een d(X)dsbedreiging voor Vlaanderen betekenen 

de grondwetherzieningsplannen van de C.V.P. (de 
twee derde meerderheid ) en van de B S.P. (de afzon
derlijke meerderheid In Vlaanderen en Wallonië). 

Het is de doodsteek voor de toekomstige ont
plooiing van Vlaanderen. 

Het betekent onze blijvende minorisering in deze 
koloniserende staat. 

Daartegen ook betogen de Vlamingen te Antwer
pen op 
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het gebeuren mee, tedereen voelt 
zich erbij betrokken. Het heeft 
jaren geduurd, maar nu hebben 
we uiteindelijk dan toch iets ge
vonden dat het hem doet. 

Een klein vraagje nog : Hebt U 
de burgemeester van Aalst gezien? 
Jawel, dat was hij. U gelooft het 
niet ? Onmogelijk zegt U ? J.a 
kijk, geachte lezer, in Aalst is ook 
niet iedereen over dat geval zeer 
geestdriftig. Maar ze troosten zich 
zo goed als het gaat, met de 
wetenschap dat er midden in 
Vlaanderen een wereldstad ligt 
(Antwerpen om ze niet te noe
men) die met een schoner ek-
semplaar opgeschept zit. Een 
magere troost, inderdaad, maar 
ja... 

0 Wie in de Vlaamse TV de 
filmen programmeert, weten we 
niet. Maar dat het zondagavond 
terug eens een flop geworden is. 

weten we maar al te goed. 
Was er nu i » Godsnaam in d« 

hele filmoteek van het Flagey-
plein niets beters voorhanden dan 
dit nietszeggende, oer-vervelende 
« CALL ME MADAM » ? We geven 
de Vlaamse TV een raad : wan
neer er, bij een of andere gelegen
heid, nog eens alleen maar prul
len beschikbaar zijn, laat het 
scherm dan gerust mooi blank, 
Alles, werkelijk alles is beter dan 
onmogelijk te genieten ambassa
drices en nog onmogelijker te 
genieten prinsen. Echt, laat het 
scherm dan mooi blank. Alsje
blieft ... 

0 Zouden ze er echt niet mee 
willen ophouden ? Nand Buyl 
maakt er zijn reputatie mee naar 
de vaantjes, Dora van der Groen 
raakt er haar laatste beetje goede 
naam mee kwijt en met de rest 
van de bezetting zal dat wel niet 

anders gaan. Kap de koord doo»^ 
jaag de kal weg en stuw iedereem 
met verlof. Want die heel bijzor^ 
dere teenager heeft ons geleeri 
wat we na de eerste uitzending 
reeds wisten : dat de vroeger» 
'« Schipper » niet was, maar dat 
« DE KAT OP DE KOORD » nog 
minder is. 

Houdt er mee op, stopt er mee, 
maakt ermee gedaan l Met de 
« Schipper » lag het niveau te 
laag. Maar nu zijn we helemaal 
de verkeerde deur binnen gestapte 
En dat is veel erger I Vooral wan
neer mama Van der Groen en papa 
Buyl, om zoonlief van zijn kaU 
verliefde af te helpen, een psicho-
logische kernel onze huiskamer» 
binnenloodsen met zoveel bulten 
als poten aan een volimissen dui
zendpoot. 
Echt, jongens, houdt ermee op I l 

Jvb. 
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GROTE TRIOMMF V.D. WETENSCHAP: 
PERFEKTE TRANQUILIZER ONTDEKT! 

Vanuit Antwerpen werd zopas een sensationeel 
nieuws de wereld ingestuurd : de perfefcte t ran
quilizer is eindelijk ontdekt. Deze ontdekking, die 
een nieuwe en schitterende parel hecht aan de 

kroon van de Belgische Wetenschap, zal wellicht 

eindelijk rust schenken aan een wereld die kapot 
dreigt te gaan aan het adembenemend t<»npo van 
deze tweede helft der Twintigste Eeuw. Onze me
dische medewerker, dr K. Oorts, bericht ons des-
aangaande : 

ONRUSTIGE SLAAP, 

Slapeloosheid en een door 
nachtmerries verstoorde nacht
rust zijn de meest voorkomen
de symptomen van een kwaal 
die sinds enkele jaren het 
mensdom steeds meer gaat teis-

het zenuwstelsel en de herse
nen : de patiënt begint te lij
den aan marsomanie, petition-
nitis of een nonconformlstische 
bloedspiege . Slapeloosheid, nei
ging tot slaapwandelen en neu
rotische aandoeningen zoals 
teerose of kalkomanie zijn vaak 
het onvermijdelijk gevolg 

teren : de algemene overspan
ning als geve g van het ze-
nuwsopend moderne levensrit
me. 

Vooral tn ons land heeft men 
jaar voor jaar de schrikwek
kende vorderingen van deze 
kwaal kimnen volgen. Pederall-
tis. poUticonevralgles en voor
al de gevreesde brusselose en 
de fouronciuloBe zijn er de 
voornaamste verwekkers van. 
De kwaal opentvaart zich slechts 
wanneer ze reeds onherstelbare 
schade heeft toegebracht in 

BELANGRIJKE 
VEBKLABINGEN 

Gedurende het voorbije week
einde hebben de voorzitters 
van da drie nationale part i j 
en belangrijke verklar.ngen af
gelegd over de huidige toestand 
in het land en de politiek die 
hun partij wenst te volgen. 

Zo verklaarde de heer VAN 
DEN BOEYNANTS, vooraitter 
van de C.V.P. : 

« De feiten bewijzen ontegen
sprekelijk dat de belangen van 
de nijvere belgische bevolking 
het best gediend worden door 
het programma van mijn par
t i j . Zoals mijn geachte voor
ganger enkele jaren geleden 
reeds verklaarde, is het de be
langrijkste opdracht van de 
C.V.P., ieder belgisch burger en 
de ganse belgische gemeen
schap.. . 1). 

De voorzitter van de B.S.P. 
de heer COLLABD, was een 

Gekonfronteerd met deze bui
tengewoon ernstige toestand, is 
de Belgische medische wereld 
al vlug op zoek gegaan naar 
een afdoend geneesmiddel. 

Green enkele tot nu toe ge-
vo'gde geneeswijze was immers 
a a n te bevelen, daar de ge
bruikte geneesmiddelen ge
woonlijk ongewenste nevenver
schijnselen verwekten De Ame
rikaanse methode « how to 
sleep wllyhout pi'is » en de 
Duitse schaapherdermethode 
worden reeds sinds geruime tijd 

in België niet meer toegepast. 
De bekende Antwerpse ar ts 
li. Kiebooma hield zich reeds 
sinds enkele jaren met het pro
bleem bezig, zonder al te veel 
succes naar het scheen. 

De noeste en onvermoeibare 
wetenschapsman liet zich ech
ter niet ontmoedigen en be
steedde jarenlang al zijn vrije 
tijd aan verdere opzoekingen 
en proefnemingen. 

Deze ijver is t hans beloond 
geworden met een schitterend 
succes : de methode-Kiebooms. 
Deze methode berust hoofdza
kelijk op de vaststeSllng dat 
een psychische kwaal bestreden 
moet worden met middelen uit 
het domein der psychiatrie. De
ze vaststelling heeft destijds 
reeds geleld tot de schaajrtier-
der - therapie die inmiddels 
reeds is o{)gegev«i omdat n a 
het 726ste schaap gewoonlijk 
een zwart schaap kwam. 

De methode - Klebooms be
s taa t in hoofdzaak erin, dat de 
E>atiënt ledere dag een nauw
keurig bepaalde dosis letterte
kens, gerangschikt in nietszeg
gende zinnen, tot zich moet 
nemen liefst even voor he t OSr 
pengaan. 

Deze zinloze teksten hebben 
een dergelijke kalmerende wer
king da t de pat iënt ze gewoon
lijk niet tot het einde doorne
men kan en onderweg reeds in
dommelt. 

De methode - Klebooms werd 
In de loop der laatste maan
den op punt gesteld met mede
werking van het medisch vak
blad « Pru t », dat iedra-e dag 
zijn « Vrije Tribune » ter be
schikking stelt voor de klini
sche proeven. 

AAN TENAX 
U noemt, senator, in uw krant 
de ekstremist een dwaze klant. 
Maar waar u stellig zich vergist 
niet ieder gek is ekstremi.<!t. 

Titus. 

andere mening toegedaan : ctDe 
feiten bewijzen ontegenspreke
lijk dat de belangen van de ni j
vere be.glsche bevolking het 
best gediend worden door het 
programma van mijn par t i j . Zo
als mijn geachte voorganger 
enkele jaren geleden ree«s ver
klaarde, is het de beiangriikste 
opdracht van do B.S.P. ieder 
belgisch burger en de ganse 
belgische gemeonschap... ». 

De heer \ '*i^Al]DENHOVE 
keerde zich scherp tegen de po
litiek van de regeringspartijen: 

n De feiten bewijzen ontegen
sprekelijk dat de belangen van 
de nijvere beigische bevolking 
het best gediend worden door 
het programma van mijn par
t i j . Zoals mijn geachte voorgan
ger enkele jaren geleden reeds 
verklaarde. Is de belangrijkste 
opdracht van de P.V.V., ieder 
belgisch burger en de ganse bel
gische gemeenschap... ». 

Deze verklaringen werden 
maandag in de pers reeds druk 
gekommentarleerd. 
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Opmars naar Antwerpen 
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TOT EINDE 1964 

AALST 

Ook Aalst gaat naa r de federar 
Hstische betoging te Antwerpen. 

Een eerste autobus Is vastgelegd. 
Inschrijving lokaal « De Vriend-
BCïiap ». of bij bestuursleden V.tT. 
Reiskosten slechts 50 P per per
soon. 

Wacht niet tot morgen, schrijf 
dadelijk in. 

ANTWERPSE FOLDER 

Voor de dorpen Zandvliet, Be-
rendrecht , Lillo, Oorderen en 
Wilmai-sdonk worden de inschrij
vingen gecentraliseerd op adres 
Antwerpsebaan 232, Berendrecht. 
teiefocm 73.66.59. 

De bussen vertrekken van uit 
Ossendrecht en zullen in hoger-
genoemde <Jorpen de betogers op
laden (vermoedelijke prijs 30 P) 
ook Stabroek en Hoevenen (voor 
zover geen eigen bussen ingelegd 
worden) schrijven hierop in. 

ANTWERPEN L.O. 

Op zondag 10 november, n a de 
betoging, groot bal met he t geken
de orkest Peter Kelly, in zaal Tyl, 
Blancefloerlaan, Antwerpen - L.O. 

BERLAAR 

De Volksunieleden schakelen 
zich in in de algemene aktie ter 
piaatse. 

Bussen voor Antwerpen woaxien 
Ingelegd tegen de pn j s van 30 P. 

Inschrijvingen Walter Luyten, 
Legrellestraat 32, tel. 70.61.93. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

t e Leuven 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergadering^ïL' 
enz... 

DORT-BIERKELDEF, 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land 
• 
N i e t v e r g e t e n d a t m e n i n 
d e d r i e l o k a l e n d e e c h t e 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t 
m e t d e 2 H e r t j e s 

BRUGGE 

Algemene richtUjnen : tenzij 
speciale vermelding v ^ t r e k ui t 
Brugge-stad op 10 nov. a.s. te 8 
uur 30 aan he t « Zand » (stel-
plaats autobussen). Prijs per 
plaats 60 P . 

Veo-antwoordelijken en Insclui]-
vingsplaatsen per gemeente : 

ASSEBROEK : B , Reynaert , 
Bossuytlaan 14. 

BEERNEM : L. Declerck. 
BLANKENBERGE : huize Breu

ghel, de Smet de Nayerlaan. 
J . Van Parijs, lepersfer. 7. 
C. De Ooninck, Groenestr. 45. 
BRUGGE : « VMssinghe », Ble-

kersstr. 2. 
« Bourgoensche Oruyce », Wol-

lestraat 41. 
P , De Vlaemynck, Geerard Da-

vldstr. 18. 
Van I n G., Mlnderbroederstr. 

24. 
HEIST : dhr P. Vandepitte, 

Pannestr . 126. 
KNOKKE : « Vlaams Huis j>, 

Elisabethl. 105. 
A. Vanhouteglïem, Hazegiras 

58. 
R. Declercq, Lippenslaan 159. 
JABBEKE : Dr. Knockaert, Oa-

verstraat . 
LOPPEM : A. Dumez, Station-

str. 16. 
MOERKERKE : G, Debbaut. St . 

Ri ta 48. 
OOSTKAMP : L. Van Rey-

broeck, Mo''enstr. 57. 
ST. ANDRIES : T. Demonie, 

Gistelstwg. 448. 
ST. ICRUIS : M. Vandemoortel, 

Delaplacestr. 121. 
ST. MICHIELS : H. Gevaert, 

Park Rode Poort 21. 
SIJSELE : Vlandenbossche, 

Kruisstr. 26. 
TORHOUT : lokaal 't Kelderke, 

Beerstr. 1. 
UITKERKE : Pyck, Bruggestwg. 

379. 
WENDUINE ; Walgraeve, Zee

dijk 16 
ZEDELGEM : Hugo Boffel, 

Ruddervoordestr. 97. 
ZUIENKERKE : M. Beyne, 

Nieuwe steenweg Oost 6. 
Verzameling van deelnemers op 

andere plaatsen dan te Brugge -
stad : afzonderlijke verzamelingen 
worden voorzien te Blankenberge-
Uitkerke, Heist, Knokfce, Torhout-
Aartrijke, Oostkamp. 

Bij vertrek uit deze plaatsen 
(Oostkamp uitgezonderd) zal de 
deelnetmingsprijs per persoon ca. 
75 P bedragen. 

Voorverkoop van kentekens voor 
de betoging : er wordt gevraagd 
onverwijld de voorverkoop van de 
herkenningstekens aan te vangen 
en daartoe plaatselijke aktiekomi-
tee's samen te stellen. 

Bestelprijs : 15 F ; verkoopprijs: 
20 P. 

BRUSSEL 
De eerste berichten, die binnen-

BE ca 
Tel os SKu:; - «r,<j/io».:v 

komen, bevestigen dat Antwerpen 
op 10 november te klein zal zijn. 
De kentekens waren nog maar pas 
toegekomen op het Aktiekomitee 
af een van de Brusselse afdelin
gen n a m er 400 voor haa r reke
ning. 

Door Intensief huisbezoek moe
ten volgende dagen zoveel moge
lijk kentekens verkocht en zoveel 
mogelijk deelnemers Ingeschreven 
worden voor de bussen. 

Bij alle bestuursleden uit de af
delingen kan ingeschreven worden 
voor de bussen, maar op onder
s taande adressen komt men vooir 
he t Brusselse zeker terecht : 
Laken-Neder-Over-Heembeek t 

Stlers, W., Stuyvenbergstraat 50 
Bmissel 2. 

Thibaut , R., Neyberghlaan 188, 
Brussel 2. Tel. 26.64.51. 
Voor Brussel-stad, St-Joost, 
Schaarbeek, Etterbeek en Eisene. 

De Wmter, Twee-Torenstraat 
105, Brussea 3. 

Pletinckx, Luthers t raa t 20, Brus
sel 4. Tel. 34.52.33. 

Torfs, Vaderlandsplein 36, Brus
sel 3. Tel. 15.51.75. 

Van Oudenhoven, Maa-botln-
s t raa t 18, Brussel 3. 

Vansteenkiste, Dupontstraat 87, 
Brussel 3. Tel. 17.91.38. 
Voor Evere, Haren en de Wolu-
we's : 

Pauwels T., Haachtsesteenweg 
1174, Brussel 14. 
Voor Anderlecht en St-Agatha-
Berchem : 

De Winne, Buffonstraat 104, 
Brussel 7. 
Ganshoren - Je t t e - Koekeüberg -
Molenbeek : 

De Eerlanger, Oourtolsstraat 50-
52, Brussel 8. 

De Ridder, Van Pagestraat , 
Ganshoren. 

Vandersti-aeten, Kardinaal Mer-
cierplein 49, Je t t e Br. 9. TeL 
27.16.78 en Tel. 27.45.31. 
Vorst - Ukkel - St. Gillis - Water
maal en Oudergem : 

Vanthoumout , Engelandstraat 
420, Brussel 18. Tel. 74.69.05. 

Thuriaux, J.B. Van Péstraat 26, 
Brussel 19. Tel. 44.27.18. 

Algemene prijs : 50 F per per
soon, welke kan gestort worden op 
Prk 86.54.50 Volksunie Arrondisse
ment Brussel of betaald aan de 
bestuursleden, die zo vlug moge
lijk moeten afrekenen met he t se-
kretar iaat van he t Aktiekomitee : 
Em. Bockstaellaan 187, Brussel 2 
of met het plaatselijke AktiPkoml-
tee 

De oussen piJdsen rond 9 mxr de 
deelnemers <^ in elke gemeente 
op later mee te delen plaatsen en 
komen, vooraleer de autobaan 
naa r Antwerpen te nemen, samen 
op het Kardinaal Merclerplein te 
Je t t e te 9 uur 15. 

BBOECHEM 

Ook te Broechem zal een extra 
lijndienst worden ingelegd om de 
verplaatsing naar Antwerpen te 
doen. 

Prijs heen en terug 20 P. 
De leden van de afdeling moe

ten het vo<»beeld geven. Geen 
enkel lid zou die dag te Antwer
pen mogen ontbreken. 

Afwezigheid kan niet worden ge
duld. 

DIKSMÜIDE 

Men kan Insclu-ijven voor de 
betoging te Antwerpen op vol
gende adressen : 

Haezebaert Jules, Adinkerke. 
Olaeys Leon, Merkem. 
Devreese Leo, Vlaams Huis, 

Diksmuide. 
Devisscher Jef, Vladslo. 
Prijs : 100 P . 

DILBEEK 

Dr Appelmanslaan 70 of bij alle 
bestuurs'eden van Vlaams actie-
komitee. 

ERPS-KWERPS 

Meester Roosens, alg. sekretaris 
van het Aktiekomitee, spreekt 
op 30 oktober te 20 uur in de zaal 
« De Panne », Engerstraat 51, 
Erps-Kwerps. 

Het hoofdtema van deze spreek-
beviit : « Een federaal Be'gië m 
een federaal Europa », dit in het 
teken van de nationale betoging 
te Antwerpen op 10 november. 

Een autobus wordt ingelegd 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 

ite Brussel 

jDiepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alte kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot eii klein 

Wie NU abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

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

Volksunie, Brusssl 1. 

naar deze betering tegen de prijs 
van 50 P. 

Inschrijvingen : Engerstraat 147 
en Mechelse stw. 67, Erps-Kwerps. 

GROOT-BIJGAARDEN 
Danhieu Norbert, J . Mertens-

s t raa t 3a. 

GENT 

Vlaamse Vriendenkring Gent 
legt een bus in. 

Vertrek Rubenshof 9 uur. Kos
ten 55 F . 

HERK DE STAD 

Woensdag a.s. 30 oct. zaa een 
uitgebreide vergadering gehouden 
worden voor alle belangstellenden 
die willen meewerken a a n de or
ganisatie voor de opmars naa r 
Antwerpen. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in « Huize Sime-
non », landwijk Donk (Halen) Na 
een korte toespraak van de voor
zitter WB-Limbmg, dhr Ts. F rans 
Hendrickx, zal een uitvoerige be-
sprek i i^ gewijd worden a a n de 
reiaregeling en de propaganda. 
We rekenen erop dat al <Mize le
den zullen aanwezig zijn en met
een hun medewerking zullen ver-
Oenen. Een eerste bus weaxi reeds 
üigeflegd. 

HASSELT 
I n Hassettt werd reeds een eer

ste autobus Ingelegd. ISr zullen 
waarschijnlijk nog verschillende 
andere voügen. De oa^anisatie 
neemt reeds goede vormen aan. 
Inschrijvingen en betalingen VOOT 
deelname kunnen gedaan worden 
op volgende adressen : secreta
r iaa t WB-Hassel t , Maastrichter-
steenweg 137; J a n Martens, Bak
kerslaan 37; Piet Bortels, 
Ktiringersteenweg 235; Renaa t 
Vanheusden, Zavelvennestraat 32, 
Kiewlt. 

De reiskosten, heen en wéét be
dragen 50 P per persoon. Een 
tweede persoon lüt hetzelfde ge
zin betaalt slechts 40 F , een der
de slechts 30 P . Wacht niet met 
inschrijven tot de laatste week. 
He* woiT'»*' beslist een succes. 

ITTERBEEK 
V 

Nieuwlaan 6. 

LIER 
Verschillende bussen worden in

gelegd. 
Ieder lid en abonnent moet 

aanwezig zijn. Inschrijvingen voor 
de bussen tegen de spot prijs van 
20 P bij de wijkmeesters, bij de 
sekretaris Ward Luyten, Gulden-
!?x)renilaan 36 en bij propaganda
leider J a n Meylemans, Mechelse 
steenweg 3. 

LEUVEN 

Wij rijden met autocars naa r 
Antwerpen. Zo iedereen een klei
ne inspanning levert, zal de orga
nisatie vlot verlopen. Wacht niet 
tot de laatste week, maar schrijf 
omnlddelUjk in bij bestuursleden 
of In lokaal « Cristal ». Prijs : 50 
P. Uur en plaats van vertrek wor
den nog medegedeeld. 

MABIAKERKE 

De deelnemers aan de betoging 
te Antwerpen kunnen inschrijven 
voor de autocars (50 P per per
soon) op volgende adressen : 

Mariakerke - centrum : W. 
Storms, Notenstraat 11. 

W. Jodts, Vliegpleinkouter 49. 
Kolegem : A. Van Holderbeke, 

Losweg 18. 
F. Van Eeckhout, Haeveimaete-

s t raa t 31. 

DENDERLEEUW 

Met de autocar naa r de beto
ging Vertrek op het dorp te 9 
uur Inschrijven in het Vlaaans 
Huis « De Klok ». 

Prijs 50 P. 

POPERINGE 

Autohuren worden ingelegd 
voor gans het arrondissement. 

Laat u omniddellijk inschrijven 
voor de reis in « Het Belfort » te 
Poperinge. Wacht niet tot de laat
ste week; de autobussen moeten 
tijdig aangevraagd worden. 

ROESELARE-TIELT 

Deelnemers aan de nationale be
toging te Antwerpen op zondag 10 
november kunnen inschrijven bij 
volgende personen a a n de prijs 
van 75 F : 

Deforche Jan , Izegemstraat 105, 
Ingelmimster. 

.Vermeulen Carlos, Plaats 1. fii-

gelmunster. 
Baby:on Mik, Westlaan 145, Roe-

selare. 
Desimpelaere Antoon, ~ K a l k o v 

straat , Roeselare. 
Denolf Gilbert, Gentstraat 4% 

Meulebeke. 
Vanseveren Mllö, Bertje Saa> 

tensweg 91, Meulebeke. 
Vanwonterghem Remi, TiedtstW. 

19, Oost-Rozebeke. 
Deman Geert, Fontelnstraat 31^ 

Pit tem. 
Depoorter Bernard, Haaipandei»-

sbraat 3, Emelgem. 
Dumoulin Christiaan, Sohoolstr. 

Emelgem. 
Bekaert Albert, Roeselarestraa^ 

Izegem. 
Stockman Lucien, Zwingelar»» 

straat , Izegem. 
Samijn Jozef, Getestraat, l a ^ 

gem. 
Verslijpe Herman, Kortrl jkstr . 

Tielt. 
Dejaegere Karlos, Watervalstar» 

186. Ardooie. 

ST. MARTENS-BODEGEM 

Verheyen, Stationsstraat 8. 
Verzamelplaatsen autobus DU-

beek-Itterbeek, St. Antoon, Wlnd-
muts, kerk Itterbeek en Betten-
dries. Voor de andere gemeente»: 
nabij de kerk. 

\ 
SINT-PIETERS-LEEUW 

Voor de betoging te Antwerpöi 
op 10 november richt de W B een 
autocarreis in. Prijs 50 P . 

Vertrek om 9 uur 45 aan he t ge-
meentehuis, om 9 uur 50 te Zawor 
terminus en om 9 uur 55 aan de 
kerk van het Negenmanneke. 

Er aaa geen enkele Vlaming uit 
Leeuw ontbreken l 

TERALFENE 

De bus vertrekt a a n de kerk t e 
9 utir 15. 

Brljs : 50 P. 

UKKEL - VORST - SINT-GILLIS 

Inschrijvingen bij De Vriend
schap (Steyaerti , Waterlose steen
weg 36, Sint-GiUis en bij de Volks
unie (Vanthoumout) , Engelandr 
etraat 20, Ukkel. 

Deelnemers betalen een vooiv 
schot van 30 P per i)eTBoon. Jn-
dien het aanta l inschrijvingen, 
hoog genoeg komt te liggen, wordt 
een autokair gecharterd. 

Meer nieuws volgt. 

VILVOORDE 

Inschrijvingen voor autokar 
naa r nationale betoging te Ant
werpen : Mergelputstraat 17 Vil
voorde, tel. 51.34.56. 50 P per per
soon. Autokar vertrekt te Zaven-
tem over Machelen, Vilvoorde en 
Melse. 

WESTKUST 

Geen enkel VU-lid, abonné o* 
simpatizant mag ontbreken op dt> 
federalistische betoging van 10-lï 
a.s. te Antwerpen Men schrijft 'ca. 
pp de volgende adressen : 

Oostende : L. van de Wrghe, 
Wapenplein 9 (prijs 60 F ) . 

Middelkerke : R. Moerrwan, J j 
Oasselaan 13. 

Gistel : M. Zwaenepoe'. P. Boa> 
tlerlaan 27. 

Westende : O. Huygöebaert, K. 
Ridderdijk 19. 

Nieuwpoort : L. M«rtens, C^na-
dalastn 9. 

Oostdumkerke ; P . liapJasse, 
Polderstraat 91. 

Kok^jde : M. Carney, Strand-
laan 73. 

Veume : Vlaams Aktiekomitee 
p-a A. Huyghe, lepersesteenweg 41. 

Ichtegem : M. de Keyser, En
gelstraat 10. 

Koekelarc' : E Lootens, Oost-
meets t raat 56a. 

Woumen : C. Bultinck, Dücsmul-
destraat igfi, 

Adini^erke : J . Haezebaert, GaP-
zebekeveld 109. 

Diksmuide : Vlaams Huis. 

W I Z L X E B B O E K 

Door de Vlaamse Kring werden 
reeds 3 autobussen vasgelegd In-
schrijvangen aan 25 F op volgende 
adressen : 

Vooir WiUebroek : Lode /ersre-
pen, Joz. Wautersstraat 102; Frans 
Mertens, stwg op Dendermonde 
112; Guido Heyvaert, stwg c^ 
Boom 56. 

Voor Biaasveld : Albrecht De 
Smedt, Venusstraat 12. 

Voor Willebroek : Lode Verstre-
Blaasveldstraat 156; Jas Vander-
beken, Sohorheidelaan 1. 

ZELLIK 
Verdoodt Petrus, Goede Lucht-

wljk 66. 
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Wie NU abonneert tot 
einde '64, krijgt ons blad 

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

Volksunie, Brussel 1. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN L.O. 
In het Bewegingsleven van ver

leden week werd verkeerdelijk ge
wag gemaakt van een bai dat op 
10 november zou doorgaan, even
als van een verbroederingsavond 
tiussen de afdelingen Antwerpen 
en Antwerpen L.O. We houden er 
aan onze leden te verwittigen dat 
noch ons bestuur, noch dit van 
onze zusterafdelingen Burcht en 
Zwijndreoht op de hoogte zijn 
van deze initiatieven. Van zodra 
er een VU-bal zal gegeven worden, 
zullen we zoals gebruikelijk schrif
telijk verwittigen. 
Voorlichtingsavond. 

Op maandag 28 october a.s. te 
20 uur 30 in de feestzaal De Ster, 
Kaai te Burcht, voorlichtings
avond ingericht door de Vlaamse 
Kring Scheldemeeuw — G«west 
Antwerpen L.O. — Waasland. 

De heer A. Roosens, secretaris 
van het Vlaams Aktiekomitee zal 
spreken over « De taak van het 
Vlaams Aktiekomitee en de beto
ging op 10 november a.s. te Ant
werpen ». 

Alle Vlamingen worden drin
gend uitgenodigd. 

BROECHEM 
Oproep aan alle leden > om zo 

mogelijk bij vrienden of sünpatl-
santen een poging te doen om het 
leesgeld voor 1964 te ontvangen. 
Het moet mogelijk zijn ook in ons 
dorp het aantal vaste lezers te 
verdubbelen. 

ZOEKERTJ 
Voor inlossen en antwoorden öp 

zoekertjes één adres : algemeen 
sekretariaat M. Lemonnierlaan 82 
Brus.iel, te!. 11.82.16. 

5 P per lijn, minimum viesr lij
nen. 

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 enkeüe 
aandeelhouders. Voor alle inUch-
tlngen Bik Simons Offerandestr. 
8, Antwerpen. 

94 

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

95 

Vrouw Uit de beweging vraa^ 
werk voor 2 tot 3 halve dagen 
per week (naaiwerk e.a.). Schrij
ven kantoor blad. 

^ 
Knokke, modern appartement 

te huur, ongemeubeld, alie kon
fort, volle zon. Zich wenden 
Sluisstraat 14, Wtestkapeltte. 

96 
Dienstmeisje. Wie bezorgt mij 

een dienstmeisje geholpen door 
werkvrouw, 3 kinderen van 8, 10 
en 11 jaar. Hoog loon, betaald 
verlof, moderne kamer. Prachtig 
geschenk aan aanbrenger Aan
bieden J. Vervaecke, Grondwet
laan 108, Brussel . Tel. 27.43.47. 

97 
Werk onder kontrole van Min. 

van Ekon. Zaken Sociaal doel — 
zeer gcede bijverdienste — enkel 
zeer ormtige personen — ouder
dom geen belang. Schrijven kan
toor blad. 

98 
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Wie s'̂ rijkt de eer op om op het 
sekretariaat een rieuwe .ezer(.es) 
binnen te brengen? 
EKEREN 

De laatste weken werd in onze 
af de'ing druk en vruchtbaar werk 
gepresteerd. 

Met 'n goed gevulde bus namen 
wij deel aan de betoging te Gent. 

13e colportage in de wijk Hoog-
boom gaf een zeer geslaagd resul
taat en leidde tot nieuwe contac
ten. 

Tijdens de jongste bestuursver
gadering en de erop volgende en 
talrijk bijgewoonde algemene ver
gadering werden zeer nuttige be
sprekingen gevoerd met het oog 
op de komende strijd. 

Van nu af doen we beroep op 
alle leden, abonnenten en sympa-
tisanten om met hun gezinnen 
deel te nemen aan de « mars op 
Antwerpen » op 10 november e.k. 
Verdere onderrichtingen volgen. 

MECHELEN 
In het kader van de Kontakt-

klub hield Drs. Wun Jorissen een 
zeer gevolgde uiteenzetting over 
de ontwikkelmg van de nationale 
stromingen in België. Na een his
torische belichting ontleedde hij 
de betekenis van het Belgisch 
staatsnationalisme waartegen het 
Vlaamse volksnationalisme in ver
zet kwam. De stijgende Vlaamse 
bewustwording bracht het ont
staan van een Waals nationa'isme 
dat echter in vele van zijn uitin
gen nog te zeer aanleimt bij de 
uitlopers van het franstalige Bel
gisch staatsimi>erialisme. Wij be
leven in die botsing van verschil
lende j)pvattingen op het ogenblik 
een Rrisismoment waaniit veel 
goed kan voortkomen, maar 
Vlaamse macht blijft noodzakelijk. 
De federalistische betoging zal 
op dat vlak een vuurproef zijn. 

TURNHOUT 
Een tweede ic'anklnstallatie werd 

aangekocht. Hiermee kunnen de 
kolport^etochten in 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. 
Gierle en Vlimmeren, 22 dec. 

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

Propagandisten, wlJ verwachten 
dat U talrijk op post zult zijn op 
hogervermelde data. Reeds veel 
vrienden zegden hun vaste me
dewerking toe. 

BRABANT 

HEVERLEE 
Prachtige werftocht in de wij

ken Ter Eist en Egenhoren. Vori

ge zondag werd bij deze werftocht 
het hoogste gemiddelde per kop 
behaald voor het jaar 1963. 

Wie doet nog beter voor einde 
van dit jaar. 

LEUVEN 
Grote volksvergadering 

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

Sprekers : Dr Leo Wou
ters en Walter Luyten. Ie
dereen op post met vrien
den, kennissen en sympa-
tisanten. Dit moet een 
daverende start worden 
voor onze winterwerking. 

LEUVEN 
Dringende oproep tot alle be

stuursleden en kern'elders. 
Vanaf heden worden alle krach

ten gebundeld om voor Nieuwjaar 
reeds een flinke aanwinst te boe
ken in de abonnementenslag. Wie 
zal het hoogste aantal nieuwe 
abonnementen binnen brengen? 

LIMBURG 

MILLEN 
Op 10 november 1963 vindt te 

Ziehen - Zussen - Bolder in zaal 
Leopold, Steenweg te Ziehen -
Zussen - Bolder, de 1ste schif
tingswedstrijd plaats, voor dé ver-
kiezmg van « Nele, of de Prinses 
van Vlaanderen » en haar ereda
mes. Aan deze wedstrijd mogen 
deelnemen : alle ongehuwde meis
jes die op 10 november 1963 ten 
volle 16 jaar en niet ouder dan 
25 jaar en nederlandstaig zijn. 
Ieder meisje dat zich kandidaat 
stelt zal gratis een geschenk van 
schoonheidsprodukten ontvangen. 

De finale zal plaats vinden tij
dens de luisterrijke Tijl-Uilenspie-
gelfeesten op 18, 19 en 21 juli 
1964 te Millen. 

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

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

Na de schifting grote dans- en 
showavond door een der beste 
Oberbayem- en Tyrolerformatles 
van Europa « Die Tyroler band-
lerkapelle » met talrijke inter
nationaal vermaarde vedetten. 

De kandidaten kunnen inschrij
ven tot 1 november 1963 op een 
der volgende adressen : Jean De-
wallef, Elderenweg 16, Millen, of, 
Pieter Vos, Kromsteeg, Millen. 
Het inschrijving^eld bedraagt 50 
F en kan gestort worden op PCJR 

LEDE in het nieuws 

Dit jaar vast en zeker een daverend sukses : de lilde Beierse feesten, 
in de grote (verwarmde) zaal van het lokaal « Reinaert », Dreef 55, te 
Lede (AaJst). 

Wie er vroeger reeds bij was, houdt beslist een van deze avonden 
vrij : ofwel zaterda» 23 november (vanaf 20 uw), ofwel zondagavond 
24 november (vanaf 19 uur). 

De « Werenberger Tippelbrüder » (17 muzikanten) spelen voor U 
afwisselend Duitse marsjen, Weense dansmuziek, Beierse volkswijsjes 
en Vlaamse liederen. Guske Lansier, konferencier, zorgt er voor dat er 
leven in de brouwerij komt e-a blijft I 

Het Is een organizatle Vlaamse Klub, die U allen hartelijk welkom 
heet. Ingangskaairten aan 25 P bij de bestuursleden en in het lokaal 
« Reinaert ». 

Tot op 23 en 24 november te Lede, voor de lilde Beierse Feestenl 

89.59.80 van Leo Bancken, Kerk
straat 180 te Millen, of aangete
kend per brief aan een der voor
noemde adressen. 

Limburgers op terugtocht van 
de betoging te Antwerpen 
aililen naar Ziehen - Zussen - Bol
der. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Het werkprogramma van het 

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

KALLO 
Op maandag 28 oktober e.k. gro

te valksvergadering voor alwie be
lang stelt in de vooruitgang en de 
erkenning van het Vlaamse volk. 
Spreker : E.P. M. Brauns s.j. 

Onderwerp : « Vlaamse en 
maatschappelijke vraagstukken 
onder bijbelse belichting ». Zaai 
« Scaldis », Pabriekstraat 45 te 
Kallo, te 20 uur. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Bizondere en uitgebreide vergade
ring van de arr. raad. 

Op donderdag 31 okt. a.s. zal te 
20 u. 30 in het lokaal «Vlissinghe» 
een bizondere vergadering van de 
arr. raad doorgaan; tenzij zeer 
ernstig belet worden op deze ver
gadering verwacht : de leden van 
het arr. bestuur, de arr. raadsle
den, alle bestuursleden van afde
lingen en kernen, de kontaktper-
sonen. 
Meeting tot voorbereiding van de 
betoging te Antwerpen. 

Op zondag 27 ok. a.s. te 10 uur 
30 (voormiddag) spreken in de or
gelzaal, Muntplaats te Brugge de 
hh. Maurits Coppieters, voorzitter 
Alg. Raad W B en Bernard Van 

Dyck, voorzitter A.C.O.D.-Landeo. 
Inkom gratis. Warm aanbevoleal 

MEULEBEKE 
Kolportages. 
Ons» propagandaploeg leverde 

weer eens schitterend werk : in 
deze gemeente werden 122 nun^ 
mers aan de man gebracht 

Volgende werftocht zaterdag ea 
zondag te Roeselare. 
lEPEB 

Wij doen nogmaals een beroep 
op de leden van de VU van het 
arrondissement, en bijzonderlijk 
op de jongeren, opdat ze zioh zou
den aangeven en medewerken aan 
de kolportages. De eerste kolpor
tage heeft plaats te Kemmel en 
te Wytschate op zondagmorgen 
17 november, van 9 tot 11 uur. 
Niemand mag ons zeggen dat U 
geen twee uur kunt vrij maken. 
De verplaatsing geschiedt per au
to. Geef U onmiddellijk aan bi] 
de sekretaris. 

POPERINGE 
Zondag laatstleden heeft de 

stichtingsvergadering plaats ge
vonden van het verbond V.O.S. 
Deze vergadering kende een gfro-
te bijval, daar er een talrijke op
komst wae. Als sprekers traden 
op Advokaat Samijn uit leper en 
de heer Pauwels, algemeen sekre
taris van V.O.S. Na de vergade
ring lieten zich een twintigtal 
nieuwe leden inschrijven. Wij 
doen thans nogmaals een beiroep 
op a l e weldenkende Vlamingen 
zich lid te maken van het ver
bond V.O.S. Men kan zich laten 
inschrijven bij Jozef Polcque, Pe
perstraat 9, Poperinge, of in het 
lokaal « Het Belfort » te Poperin
ge. Wij doen ook een beroep pp de 
Vlamingen van gans het kanton 
Poperinge om zich bij deze afde
ling aan te sluiten.a^ .*;,s 

Kolportages. 
Wij doen een beroep tot aJle le

den om deel te nemen aan de kol
portages die zullen mgericht wer
den over gans het arrondtsseöient 
vanaf 10 november e.k. Wie deze 
kolportages wU meemaken, gelie
ve zich onverwijld aan te geven 
bij de sekretaris. Wie kan zich 
zondagmorgen geen twee uur vri] 
meiken? 

Iedereen, als er maar goede wfl 
Isl 

NATIONALE LOTERIJ 
Ui<deling van 

SPECIALE ST-HUBERTUSTRANCHE 
Trekking op A november 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE 
BEDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, HooldredakteuT. 

T. van Overstraeten, Redaktie sekretaris. 
S. De Lie, Mr. D. Deconinck, Wim Jorissen, lic W. 

Luyten, B. Mattheyssens, W. Cobbant, dr. L. Wou
ters, leden. 
Alle Drlefwlsseling voor redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuisl. 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98 

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1, Tel. 11.82.16. 
Alle klachten voor niet ontvangen van Wad op dit adres. 

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

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

LUCHTPOST : Kongo 950 P - Zuid Afrika 1100 F , -Brazilië-Ca-
nada 1200 F. 

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

Verantw. uitg. : Mr. P. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12 



Di VOLKSUNIE — rs 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

2 0 0 F 

TOT EINDE 1964 

ANTWERPEN 

BOOM 

Op donderdag 31 oktober e.k., 
komt Pater Marcel Brauns s.j., te 
20 uur in «Het Gildenhuls», Eike-
Btraat te Reet, zijn bekende voor
dracht houden : « Vlaamse en so
ciale beweging ander bijbelse be
lichting ». 

Wie deze onverschrokken 
Vlaainse en sociale strijder kent, 
zal niet willen ontbreken. Voor de
genen die hem nc^ niet zouden 
kennen, is het een enige gelegen
heid om een m a n te ho 'en die met 
h a r t en ziel bij zijn volk staat. De 
zaal zal zeker te klein zijn! 

DEUBNE 

Abonnementenslag. 

Dank zij de fantastische resul
ta ten behaald door onze penning
meester heeft Deume-Zuid terug 
de leiding veroverd met een tien
ta l abonnementen voorsprong op 
Centrum. Wij wensen onze vriend 
Ivo geluk met dit prachtig resul
taa t . 

Hernieuwing leden en ledenslag. 
Om het ons medelijk te maken 

de komende gemeenteverkiezingen 
grondig voor te bereiden, heeft 
he t bestuur van de afdeling be
sloten dit j aa r over te gaan tot 
een vervroegde hernieuwing der 
hdmaatschapskaar ten. 

Deze zal plaats grijpen tijdens 
de maanden oktober en novemiber 
1963. Tijdens dezelfde periode zal 
de afdeling een grote ledenslag 
voeren. De abonnementenslag en 
de financiële mobilisatie zijn 
schit terend gelukt. Wij vragen U, 
ons te helpen om ook dit laatste 
initiatief met een schit terend re 
sultaat te kunnen besluiten. 

4tVii 

Huizen 
f ö t 40% KORTING 

Huish. App. Radio-TV-
Bandopnemers... 

3792.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Comelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36.13.12 

Bezoek bet Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge, T 050/41637 

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

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
EUsabethL lOf T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie <De Olifant > 
in het Vlaams Hui5 

« PETER BENOIT » 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur : 
EURODOMl 

Kruldtulniaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

HOVE 
Maandag 4 november 1963 te 

20 uur 30 spreekt Drs Maurits 
Coppieters, Hoofdbestuurslid W B , 
over : « Waarheen met de Vlaam
se Beweging » in he t lokaal « De 
Welkom », Mortselsestwg 28, Ho
ve. 

Onze leden en sympathisanten 
worden er verwacht! 

MORTSBL 
Volksunie Mortsei verwacht al 

h a a r p'X)pagandisten op zondag 27 
oktober voor een kolportage door
heen de gemeente. 

Bijeenkomst : Huis Tijl, Ant
werpsestraat 57, te 9 uur. 

MERKSEM 

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

De kiezerslijsten liggen ter in
zage in het lokaal en bij de se-
kretaris, Bm. Lemlneurst ïaat 33, 
tel. 45.57.77. 

TURNHOUT 

Kolportages in de kantons Mo] • 
Westerlo 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 Westerlo - Herentals) 
zaa worden gewerkt. Dubbel ren
dement, maar ook dubbel werk; 
dus : alle hulp is meer dan wel
kom! 

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

3 november ; Hulshout. 
17 november : Kasterlee - Lich-

taar t . 
24 november : Herenthout -

Bouwel. 
1 december : Meerhout. 
8 december : Ramsel. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee - Lille. 

ZANDHOVEN 
Verleden week doorkruisten 7 

propagandisten 's Gravenwezel (5 
van Scftüde, 1 van Hfille en 1 van 
Broechem). Dit kan nog beter! 

Zondag 27 oktober werftocht te 
Wommelgem. Deze gemeente is 
heel wat groter, dus.. . wie komt 
ons^aag Vierstei'keti?, , - / . • 

Dé ' i ia i inen van SCbilde 'verza- -
melen aan het sekretariaat om 9 
uur 15, en aUen komen we sa
men a a n de kerk van Wommel
gem. oni'. 9 uur-30^ 

G E L D 
voor iedereen ! 

Op gewone bandtekening 
en onder de strlkste 
geheimhouding. conder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
12, 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

BRABANT 

HERMES 
SCHOOL 

.54 Z u i d l a a n 

211 iVl L e m o n n l e r l a a n 
Te l . 11.00.33 

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 n s 

a l g e m e n e h a n d e l s o p l e i 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 
z i c h t h u i s v o e l e n . 

* 

B e t e r e n v o o r d e l i g e r 

BRUSSEL 

De bijeenkomst op zondag 20 
oktober van de uitgebreide werk
groep voor het Rijksgebied Brus
sel heeft geleid tot zeer vrucht-
ba'-e iDespreking over het toekom
stig s tatuut van de in Brussel 
verblijvende Vlaamse en Waalse 
bewoners. 

Het is zeer duidelijk dat ook 
voor Brussel een oplossing moet 
gezocht worden voor beide ge
meenschappen en dat deze enkel 
kan liggen in afbakening van die 
gemeenschappen, opdat eir geen 
betwisting zou ontstaan over 
« mijn » en « dijn ». 

Een werkdokument werd samen
gesteld, dat als bazis kan dienen 
voor de verwezenlijking van een 
passende oplossing. Hoofddoel van 
die oplossing moet zijn dat de 
Vlaamse en de Waalse gemeen
schappen in Bi-ussel geleganheid 
krijgen tot volledige, vrije ont
plooiing op a'le gebied. De tijd is 
rijp opdat de politieke verantwoor
delijken hieraan alle aandacht be
steden. 

De werkgroep aanvaardde ook 
een 10-puntenprogramma, dat zal 
opgelegd worden aan onze kandi
daten bij de komende gemeente
verkiezingen in het Brusselse. 

Kolportage. 
Om de veertien dagen krijgt een 

van onze 119 gemeenten bezoek 
van onze propagandisten. Aan de 
kerk en van huls tot huis wordt 
ons blad te koop aangeboden. 
Men knjgt gelegenheid tot per
soonlijk kontakt met de mensen. 
Men leert hun menmg 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 parti 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
t aan op de plaatsen, die voor elke 
tocht aangeduid worden In ons 
blad. Noteert nu reeds de tocht 
van zondag 27 oktober naar Groot-
Bijgaarden. Bijeenkomst te 9 uur 
eichter de Vlaamse Schouwburg 
(Lakenstraat Brussel) of te 9 uur 
30 aan .d?,i?©rk .vsfl.Gpoot-Bljgaaj;-^ 
den. 

GROOT-BIJGAARDEN 
De propagandisten worden op

geroepen om talrijk deel tp nemen 
a a n de werftocht met verkoop van 
ons blad, welke op zondag 27 ok
tober plaats heeft in Groot-Bij
gaarden. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Groot-Bijgaarden. Iedereen 
wordt verwacht en Is welkom. 

SINT-PIETERS-LEEUW 
Op vrijdag 8 november om 20 

uur wordt er door de W B een 
vergadering ingericht in de aaal 
Moriau, Rink 30. 

De film over de « Tweede Mars 
op Briissei » wordt er vertoond. 

De heer G. Vansintjan, hoofd
bestuurslid KWB - Brussel, zal er 
de aktuele Vlaamse problemen be
handelen. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s , 11. D e i 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 . S31. B r u s s e l 1. 
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 
we 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 v o o r 
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 h 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 l 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 h o u d i n g . 

Alle bewuste Vlamingen zullen 
he t als hun plicht beschouwen op 
deze bijeenkomst aanwezig te zijn, 

VORST 
Op zaterdag, 26 oktober te 20 

uur, tweede Nederlandse film
avond, ingericht door « De 
Vriendschap ». Op het program
ma : een reeks muzikale films en 
een uitzonderlijk mooie dokumen-
taire film over Nederland-dijken-
land, van de we"eldberoemde ki
neast Bert Haanstra. 

Plaats van het gebem-en : grote 
zaal van « J a n PTT », Ho'land-
s t raa t 8, Sint-Gillis. 

Op donderdag, 31 oktober, op 
dezelfde plaats : Dodenherden
king. 

I n de figuur van Staf de Clercq 
worden al onze voorgangers her
dacht. 

jeelname in de kosten : 5 P. 
Alleen toegankelijk voor leden van 
de Volksunie op vertoon van lid-
maatschapskaart . Deze kennisge
ving geldt als uitnodiging. 

Er worden geen uitnodigingen 
verstuurd over de post. 

LIMBURG 

GENK 
Op de afdeUngsvergadering van 

de werkgroep Genk waren de 
meeste leden a^anwezlg. De secr. 
Leo Schildermans opende deze 
eerste herfstbijeenkomst met een 
overzicht van de behaalde resul
ta ten tijdens het voorbije seizoen. 

Hoofdbestuurslid Renaat Van-
heusden hield vervolgens een uit
eenzetting over de te voeren acti
viteiten in de loop van de eerst
komende maanden. 

Vooral de leden- en abonnemen
tenslag zou intens moeten gevoerd 
worden, waaraan iedereen zijn 
beste medewerking beloofde. Ook 
aal een intense propaganda ge
voerd worden voor de opmars 
naa r Antwei-pen. 

HASSELT 
Provinciale kaderdag. 

Verleden zaterdag hield Lim
burg haar prov. kaderdag. Spijtig 
kon de profv. voorzitter Drs. De-
graeve wegens ernstige ziekte de 
vergadering niet bijwonen. De be
sprekingen werden met veel be
langstelling gevolgd en talrijke 
interessante voorstellen werden 
gedaan. Als voornaamste actie
punt werd de leden- en abonne
mentenslag genomen voor de twee 
eerstkomende maanden. Ook werd 
beslist, voor sommige afdelingen 
nieuwe bestuursverkiezingen te 
houden teneinde opnieuw gezon
de en actieve kernen te kunnen 
uitbouwen. 

Als algemene norm werd vast
gelegd da t elke afdeling minimum 
vier vergaderingen per j aa r dient 
te houden. 

De prov. secr. Clem CJolemont 
hield een overzicht van de jaar-
activiteit terwijl Ren. Vanheus-
den een uiteenzetting gaf over de 
opmars naa r Antwerpen en het 
jaarlijks VU-kongres. 

We hebben de indruk dat de 
kaderleden het ernstig menen 
met deze geplande initiatieven 
en wachten dan ook met ongeduld 
af, welke afdeling biimen dc 
maand het grootste aantal nieu
we leden zal binnengestuurd heb-

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De kiezerslijsten voor de stad 

Aalst liggen ter inzage, in het lo
kaal « De Vriendschap », Kerk-
str., Aalst. 
Kolportage. 

Zondag 27.10.63 kolportage Lede. 
Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Aalst, 8 uur 45. 

DENDERLEEUW 
Zondag 27, kolportage te Oke-

gem. 
Bijeenkomst in het lokaal De 

Klok te 9 uur. 
Propagandisten op post! 

ü WENST PELS, 
EEN BONTJASJE. 

of een pracht 
van een bontmantel? 
Wendt U 
vol vertrouwen 
tot bet huis 

W. CL A YKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Tel. : 48.37.01 

Alle Inlichtingen op verzoek 

Zaterdag 9 november 1963 
Terjoden - Erembodegem 

• 
Vierde 
St -Maar t°ns Dansfeest 
• 
Stan Philips' TV-orkest 
Eddy's Six Band 
The Voodoos 
Zang : Rudi Anthony 
• 

Begin 22 uur Onkosten 50F 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Werftochten. ^ 
De werftochten te Veurne en t e 

Kortemark kenden telkens een 
bijzonder sukses. 

Op beide plaatsen werden de 
bladen in minder dan 2 uur tijds 
verkocht (150 nummers) . Een pro
ficiat a.d. nieuweling WiUy die 20 
bladen verkocht. Dat belooft! 

De propagandatocht te Diksmui-
de, voorzien voor zondag 27 okt. 
vindt plaats op zaterdag 26 okt. 
om 2 uur. 

Verzamelen om 1 uur 45 in 't 
Vlaams Huis. 

Zondag 3 nov. werftocht te 
Handzame. 

Verzamelen om 8 uur 15 aan de 
kerk. 
Herdenking Dom van Assche. 

Vlaamse vrienden die willen 
meerijden naar de Herdenking 
Dom Van Assche te Steenbrugge 
kunnen zich aanbieden in het 
Vlaams Huls te Diksmuide. 

Vertrek om 8 uur 45, zondag il., 
okt. 
J a n Van Gent. 

Het boek J a n Van Gent v.d. on
verwoestbare strijder Ward Her
mans is nog steeds te verkrijgen 
i n he t Vlaams Huis te Diksmuide. 
Prijs 195 P. 

KORTRIJK 
Onze volgende werftocht vindt 

plaats te Ooigem op 27 oktober e k . 
Verzameling aan de kerk om 9 
uur. 

Een aantaa jongvoelende oude
ren hebben zich vast verbonden 
eraan deel te nemen, om zodoen
de een voorbeeld te stellen aan de 
jeugd. 

Hierna zullen maatregelen ge
nomen worden ten einde de kol
portages op een definitieve en 
stevige basis te organiseren! 

VEURNE 

Voor Veurne en omliggende 
wordt kortelings de enige Vlaams-
natlonale studentenvereniging ge
sticht, de J.V.S.G. 

AUe Inlichtingen bij P. Catrys-
se, Zeepannelaan 9 te St. Idesbald 
(tel. 058.218.24) of Mj A Dwijck. 
Noordbrugweg 41, Veume 

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

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmanfeto 

de beste 
herenconfcktie 

an maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdie uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Aatwerpen 
TEL. 33.91.65 
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de dikke rug van Pol-Henri Spaak en andere so
cialistische neo-kapitalistische bonzen de Inter
nationale te brallen. Spaak en andere bonzen, 
die moeten meezingen van « wij verworpenen 
der aarde », doen zeker niemand meer een traan 
wegpinken van 19e eeuwse ontroenng. 

D 

A NTWERPEN, 10 november. 
Niet alleen de C.V.P., maar vooral de « Volks

gazet » schijnt er niet meer van te slapen. 
Jos van Eynde heeft al geschreven dat, wat 

Mr. Roosens betreft, wij met de vinger naar de 
hersenen moeten wijzen. Wij zien onze evoluee 
Jos van Eynde dat gebaar graag maken. Dat past 
bij hem zoals een grote kollaboratiekrant. Jam
mer dat Jos van Eynde ditmaal vergeten heeft 
er Geel bij te sleuren. Want met Geel is hij ver
trouwt. Hij schijnt er ook zijn hart verloren en 
zijn vrouw gevonden te hebben. Toen wist Jos 
ook nog niet wat hij nu allemaal moest schrij-
vea.. 

O INZE levenskrachtige BS.P.-
ondervoorzitter is ook al zo gerust niet meer wat 
de deelneming betreft. Want er wordt op de 
meeste plaatsen een massale deelname aange
kondigd En dat de B.SP. nu net moet betogen 
te Hoel! Men zou kunnen vergelijken. Voor
zichtigheidshalve schrijft Jos nu reeds dat het 
te Hoel geen massale betoging zal worden. Dat 
het slechts zal gaan om afvaardigingen ! 

Niemand die de politiek volgt zal daarin trap
pen. Hoel Ugt dicht bij Luik en de Luikenaren 
voelen niet zo veel meer voor unitaristische be
togingen. Erger zelfs, Jos waarschuwt de Vlaam
se deelnemers dat ze misschien door Waalse 
partijgenoten zullen uitgedaagd worden ! 

Mooi boeltje ! Dat komt ervan als de Waalse 
B.SP.-ers officieel federalist mogen zijn en de 
Vlaamse B.S.P.-ers officieus niet eens vlaams-
gezind. 

E sociale slagzinnen voor de 
opmars te Antwerpen zitten Jos ook geweldig 
dwars Het blijven slogans, schrijft hij. Klaar
blijkelijk betogen de socialisten niet meer met 
slagzinnen maar met ganse krantenartikels op 
hun borden en uitgewerkte programmaboeken 
onder de arm. 

En terwijl de waalse socialisten rustig mogen 
betogen voor het federalisme en waalse socia
listische parlementariërs mogen aanwezig zijn 
op kongressen waar het verlangen naar Frank
rijk in een half dozijn Marseillaises uitgezongen 
wordt, mogen de gewone vlaamse militanten niet 
marsjeien achter programpunten die hun dier

der IDid.TC^fo'tiiés» 

IJ wensen Jos voor Hoel een 
raad mee te geven: Oppassen voor de romantiek! 
De romantiek uit zich niet alleen in Vlaamse 
leeuwen, waalse hanenvlaggen en Marseilaises 
maar ook in rode vlaggen en In Internationales. 
Want het getuigt zeker niet van moderne nuch
terheid en reahsme, om de vijf minuten achter 

baar zijn. Bij de B.S.P.-betoging durft men die 
slogans met dragen en in vlaamse betogingen, 
waar men ze wel durft meenemen, mogen de 
Vlaamse socialisten niet meedoen. Wat een zie
lig lot wordt hen beschoren. Zij moeten on
vruchtbaar bh j ven. 

V OLGENS de «Volksgaaet > 
word«3 die sociale slagzinnen te Antwerpen al
leen meegedragen omdat men katoUeke betogers 
zal verliezen en men er socialistische moet bij-
winnen Als we echter zien welke verenigingen 
het Aktlekomitee verlaten hebben, stellen we 
vast dat dit het Vermeylenfonds en Willemfonds 
zijn, twee linkse g^roeperingen, naast het 
Verbond van Vlaams Verzet dat een half dozijn 
leden telt en gemengd is. En waar Kiebooms de 
plak zwaait. 

Ondertussen zit de vlaamse C.V.P.-dagblad-
pers met een geweldig ei. Praktisch alle vlaamse 
weekbladen steunen de betoging. De kampanje 
van de C.V.P.-pers heeft dus niet veel uitgehaald. 

Er heeft zich een onafhankelijke vlaamse open
bare mening gevormd, die zich aan «De Stan
daard » en aan « Het Volk » niets meer gelegen 
laat. De betoging wordt dus een groot sukses. 
Vermindert de C V.P.-pers nu in haar cijfers 
het aantal vlaamse betogers, dan krijgt ze de 
woede van een flink percent lezers-deelnemers 
op de hals en zal de Volksunie partijpolitiek ge
zien een groot voordeel halen uit de betoging. 
Daarom dat de vlaamse C.V.P.-pers weer aarzelt 
of ze de laatste week niet in sourdine wat pro
paganda zou maken om de pluimen mede op de 
hoed te kunnen steken. Het zou overigens niets 
nieuws zijn. Bij de tweede opmars naar Brussel 
was het net eender. 

E N ondertussen geeft de rege
ring alles toe aan de franstalige afdreigmg. De 
nieuwe taalwetten worden straffeloos gesabo
teerd met sadistische wellust, zonder dat zelfs 
Jan Verroken protesteert om het verguizen van 
zijn schitterend werkstuk. 

Te Mol laten socialistische en christelijk-de-
mokratische ministers toe dat de vlaamse arbei
ders en bedienden schaamteloos in het gezicht 
gespuwd worden door hun franstalige kolonisa
tors, die de eentalige Goens als opperbevelheb
ber van het vlaamse slavenheir aangesteld heb
ben. Nu ja, de Vlaamse socialistische parlemen
tariërs zien hier geen moeilijkheden. Worden 
zij in hun partij nu reeds geen 75 Jaar in het 
Frans door hun waalse en brusselse partijgeno
ten gekommandeerd en trekken zij daarom een 
cent minder parlementaire vergoeding ? 

D> IE zetelaanpassing ? De uit
spraak van Jos van Eynde in de < Volksgazet» 
van 4 juni 1957, « wij willen aanpassing van het 
aantal zetels na iedere volkstelling », blijft deze 
fiere geïllustreerde belgische patnot — die dan 
nog te Berchem in de geel-zwarte Klauwaartstr. 
woont — thans in de pen steken. Het algemeen 
stemrecht, ledere stem dezelfde waarde, werd In 
de Vlaamse B.SP. op de afvalhoop geworpen 
naast enkele gebroken geweren en wat rode 
vlaggen, die de waals socialisten niet langer 
wensen omdat ze hancvechters geworden zijn. 
iki In de grondwetskommissie was het voor
naamste punt van onderzoek : in hoever worden 
de waalse bezwaren tegen Vlaams « overwicht > 
verholpen ! Over de herstelvergoeding voor de 
183 jaar dat Vlaanderen belogen, bedrogen en 
uitgezogen werd, hebben de heren het niet ge
had. Alleen over het feit hoe men de kolonisatie 
van Vlaanderen en de ultzulging ervan nog 183 
jaar ongestoord kan voortzetten door het Vlaam
se stemrecht te ontkrachten. 

Of Antwerpen 10 november nodig is. 
En het marsj eren voor federalisme ! 

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

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

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

Echte Weense romantiek bij kaars
licht en Schrammelmuziek in het 

Viener Cafe iizum Sepplï) 

Mechelsebaan 64 - Rijmenam 

(baan Meehelen-Keerbergen)'. 

Bouwgronden 
te Mortsel Edegem Schelle Aartselaar Blankenberge, 
ZelUk. Turnhout NeerRlabbeeK Hove Kalmthout 
alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt O tot de maatschappij 

fiCyjS-VANfiERfAAL 
Grote Steenwer- 159. Berebem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Oeen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelijkhedea. 


