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BLADJVAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER I Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSa 1, TEL 11.82.16 VERKRUOBAAK BIJ AUE DAGBLADVERKOPERS 

HET MOEGESARDE VLAANDEREN MAAKT ZICH KLAAR: 

NU IS HET GENOEG! 
IEDEREEN VOLGENDE WEEK MEE NAAR ANTWERPEN 

Deze week heeft ook de abonnementcn':l(ig verder 

gewoed in de aiionditsemenlen ; meer nieuws 

daarover leest U op blz 10 Op biz 3 vertellen 

we u, waaiom hel eigenlijk gaal mei dut Waals 

petitionnement en hoe het hlimaat Ihani, m 

Wallonië is. Dio Genes sluuide zijn Open Bi'ef 

deze week naar monsieur J. Goens, wal wel tn 

de lijn der verwachtingen lag. Op blz. 5 schieef 

dr Leo Wouters een ontroerend m mernoiuun 

voor Pater Vervinckt. Op blz 7 veischijnt het 

vooilaatste schuifje van onze historische terugkijk 

op Zuid-Apika, terwijl u op blz. 8 verneemt of 

er al dan niet een r m mosselmaanden moet 

zitten. Een hoerenbetoging (blz 9) en onze 

gewone wekelijkse rubrieken lopen tot blz. 15 In, 

het hoofdartikel maakt mr F. Vari der Elsi hii 

bestek van de huidige politieke toestand. 

DE NOODLOTSREGERING HOUDT VOET BIJ STEK TE MOL. 

- NOG STEEDS GEEN VICE-GOEVERNEUR VOOR BRABANT 

- HERNIEUWDE LOUISALAAN TE BRUSSEL GEOPEND 

MET FRANSE MINISTERIELE TOESPRAAK - FRANSKIL

JONS OFFENSIEF IN DE VOERSTREEK - REEDS 150.000 

W A L E N TEKENDEN HET PETITIONNEMENT - GRENDEL

GRONDWET IN DE MAAK. 
. . . iS l i i i l 

Het Dagelijks Bestuur van de 
Volksunie doet een dringend be
roep op alle kaderleden, leden en 
simpatizanten der partij om op 10 
november a.s. te Antwerpen deel 
te nemen aan de federalistische be
toging, ingericht door het Aktie-
komitee Brussel en Taalgrens. 
Gelet op de huidige politieke toe
stand is het van het allerhoogste 
belang, dat deze betoging een 

groot succes zou worden. Op 10 
november moet blijken, dat Vlaan
deren de regeringspolitiek beu is en 
geen vrede meer neemt met halve 
oplossingen. 

Het Dagelijks Bestuur der Volks
unie rekent er op dat allp V.U.-
deelnemers aan de betoging zich 
tuchtvol zullen houden aan de 
richtlijnen van het Aktiekomitee. 

WAALSE MOL IN VLAAMSE GROND 
Do benoeming van een franstahg direc

teur-generaal in het atoomcentrum te 
Mol werpt eens te meer een schril licht 
op de geestesgesteldheid van de franskil
jonse en Waalse kringen in dit land. 

Nog was het niet genoeg dat 46 Walen 
en franssprekende Brusselaars tegenover 
9 Vlamingen stonden in het hoger kader 
van dat half-officieel organisme. De 
kroon moest op het werk gezet worden 
door de benoeming van Julien Goens. 

Goens, die geen letter Nederlands wil 
kennen. Goens, de man die gesteund zou 
worden door hogere legerkringen. Goens, 
de man die gesteund zou worden door 
binnen- en buitenlandse kapitalistische 
kringen. Heeft hij tijdens de oorlog in de 
Verenigde Staten niet meegeholpen om 
het Kongolees uranium aan een spotprijs 
te verkopen ? De ene dienst is de andere 
waard '. 

Steeds meer Vlamingen zien thans 
klaar in de mentaliteit van \erwaand 
misprijzen voor al wat Vlaams is. En wie 
het nog niet kunnen geloven - zelfs na 
Mol niet • moeten eens één maand gaan 
werken onder het gezag van Brusselse of 
Waalse franskiljons. Dan zullen ze wel 
leren waar het fanatisme en de onver
draagzame bekrompenheid te vinden 
zijn ! In Mol moeten de handelaars maar 
zien dat ze in het Frans kunnen ant
woorden, want de atoombourgeoisie eist 
zulks l 

Het A.C.V. en de C.V.P. van het arr. 
Turnhout zijn opeens wakker geschoten 
van het lawaai dat de bevolking en de 
gemeentebesturen maakten. En uit schrik 
voor de Volksunie zijn de parlementairen 
bij Spinoy gaan jammeren. 

Het is wraakroepend dat de grote sin-
dikaten nooit de moed hebben gevonden 
om de mensonterende toestanden aan te 
klagen, die in veel privé- en overheids
instellingen heersen. Het is maar een 
taalkwestie ? Inderdaad, maar dus een 
kwestie van menselijke en sociale vei-
houdingen ! En bo\endien van bevorde-
ringsmogelijkheid voor eigen mensen I 
Het gaat ten slotte om het afschudden 
van het kolonialistisch juk. 

Het IS waarachtig geen toeval dat het 
reakti'innair kapitalisme in Vlaanderen 
steeds samengaat met het fanatiek frans-
kiljoniame. 

Laat ons klare wijn schenken. 
De franskiljons zijn niet alleen de 

ontaarde Vlamingen of franssprekende 
Brusselaars, maar ook de Walen, die mee
huilen met die bende. En die onbe
schaamd meedoen aan de uitbuiting van 
onze mensen, onze grond en ons 
kapitaal. 

Men moet niet komen aandraven met : 
wij zijn niet tegen de Walen, voor fede-
lalisme moeten we met hen een samen
spraak aangaan. 

Wanneer de Walen halsstarrig blijven 
vasthouden aan hun voorrechten ; wan
neer ze in Mol, Leuven of Wezembeek 
komen wonen en er vol verachting hun 
omgeving tiranniseren ; wanneer ze 
steeds de beste plaatsen opeisen ; wan
neer ze slechts demokraat zijn zolang het 
hun voordeel oplevert : DAN ZIJN WIJ 
WEL TEGEN DE WALEN. 

En als het gesprek over tederalisme 
er komt, zal het een eerlijk gesprek 
moeten zijn en geen gekruip voor Walen 
en franskiljons, zoals nu gebeurt in de 
« nationale » partijen of in de vakbonden, 
waar de franssprekenden veel meer te 
/eggen hebben dan hun aantal recht
vaardigt. 

Ons volk moet eindelijk leren dat het 
niets opbrengt, steeds braaf knecht en 
slaaf, adjunkt en vertaler te spelen. Dat 
men naar een bedelaar niet luistert. Ons 
volk moet de vaste wil opbrengen, einde
lijk zijn lot - sociaal en nationaal - in 
eigen hand te nemen. 

De arbeiders, bedienden en zelfstan
digen van Mol, de bevolking der Kempen, 
de Vlamingen mogen zich niet langer 
laten paaien met beloften van een 50 %-
verdeling in een verre toekomst. Wij 
eisen ons recht : niets meer, MAAR OOK 
NIETS MINDER I 

En ons recht te Mol is : een meerder
heid van Vlamingen op de verantwoorde
lijke posten ; tweetaligheid van alle frans
sprekenden ; geen enkele « faciliteit » en 
nog minder voorrechten aan de franskil
jonse kaste 1 

En wanneer die neei schappen niet 
willen leren, laat dan steeds scherper de 
kreet in hun oren klinken : FRANSKIL
JONS BUITEN ! WALEN BUITEN I 
GOENS BUITEN I 

l|:" Si 

NOTIE 
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HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VOLKSUNIE, NA MET VER

ONTWAARDIGING KENNIS GENOMEN TE HEBBEN VAN DE 

BENOEMING VAN EEN NEDERLANDSONKUNDIGE DlREKTEUR-s 

GENERAAL IN HET ATOOMCENTRUM TE MOL 

STELT VAST DAT HET SCHANDELIJK ONEVENWICHT IN HET 

HOGER KADER, WAAR 46 FRANSSPREKENDEN TEGENOVER 9 

VLAMINGEN STAAN. ALDUS ZIJN BEKRONING KRIJGT; 

NEEMT AKTE VAN HET FEIT DAT DE MINISTER VAN EKONOMH 

SCHE ZAKEN GEWEIGERD HEEFT, DEZE BENOEMING ONGE-. 

DAAN TE MAKEN: 

HERINNERT ERAAN DAT VLAAMSE MINISTERS, ZOALS DHR 

CUSTERS. ZICH BIJ DE BEHEERRAAD VAN HET KERNCENTRUM 

LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR FRANSTALIGE AFGE

VAARDIGDEN; 

WIJST EROP DAT DEZE SCHANDELIJKE BENOEMING EEN ZO

VEELSTE SLECHT GEVOLG "IS V D. NIEUWE TAALWETGEVING; 

BETUIOI* ZIJN SIMPATIE MET HET GEMEENTEBESTUUR VAN 

MOL. DE ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN HET KERNCENTRUM. 

DE BETROKKEN BEVOLKING EN GEEFT DE VERZEKERING DAT 

DE VOLKSUNIE STEEDS IN DE BRES ZAL STAAN VOOR HERSTEL 

VAN HET ONRECHT» 
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WAALSE FEDERALIST 
Waarde Redaktie, 

Dat sommige Walen het federa-
Hsme niet ernstig opnemen ook al 
verdedigen ze het, mag blijken uit 
de verklaring van de zgn. Waalse 
lederalist Dehousse, gedurende de 
besprekingen over de grondwets
herziening : het doel (nl. de mi-
norisatlevrees van de Walen weg 
nemen), acht hi] belangrijker dan 
liet middel. Federalisme is aulk 
een middel. 

Dezelfde Dehousse zei ook nog: 
« ails de 2/3-meerderheid een be
stendige B.S.P.-C.V.P. - coalitie 
noodzakelijk maakt, acht ik dat 
een zeer gunstig gevolg van de 
grondwetherziening ». 

In het eerste geval : het fede
ralisme als afdreiging om de be
voorrechte poeltie van de Walen 
te bestendigen. 

m het tweede geval : een wet
telijk s tatuut voor het B.S.P. -
O.V.P.Junltarisme. ESn geen sprake 
van een delegatie van wetgevende 
bevoegdheid naar e ^ groep van 
Vteamse en Waalse parlementai
ren of zelfs geen Vlaamse erf 
Waalse interprovinciale raden. Dus 
blijvende Vlaamse knechtschap. 

Opvallend Is, dat de liberalen 
niet» meer in de p a p te brokken 
hebbea 

Alleen een sterke Vlaamse par
ty , In caau de Volksunie, kan een 
waarborg betekenen voor de fede-
lullstische aanloc^, de enige 
Vlaamse waarborg in Belgisch 
verband. 

Deze schandige benoeming werd 
verricht door een beheerraad 
waarin de grote geldmachten de 
meerderheid vormen, niettegen
staande de s taat het grootste deel 
van het kapitaal bezit. De rege
r ing laat aldus toe dat van een 
openbare instelling in het Vlaamse 
land een verfransingsmachine 
wordt gemaakt. Dit bewijst meteen 
dat het onmogelijk is de belangen 
van de Vlaamse gemeenschap 
doeltreffend te beschermen in het 
kader van de bestaande politieke 
en ekonomische strukturen. 

Het Aktiekomitee herinnert er 
terloops aan dat het in de maan
den juni en juli 1963 herhaalde 
malen heeft gewezen op het ge
vaar dat, ingevolge de nieuwe 
taalwetten, verschillende openbare 
instellingen In het Vlaamse land 
haarden van verfransing zouden 
worden. Men heeft die waarschu
wing toen al te lichtvaardig in de 
wind geslagen en nu schreeuwt 
men alaim. 

Wij zijn het geknoei met de 
toepassing van de taalwetten beu. 
Door politieke struktuurhervor-
mingen en ekonomische demokra-
tie wil de Vlaamse gemeenschap 
voortaan zelf bepalen wie er dl-
rekteur zal worden te Mol en 
overal elders in Vlaanderen. 

Daarom roept het Aktiekomitee 
alle Vlamingen op om in massa 
deel te nemen aan de betoging te 
Antwerpen op 10 november aan
staande. 

BJSL • Brembodegem. T R E I N A F G E S C H A F T 

MOL 
Het Vlaams Aktiekomitee pro

testeert met klem tegen de benoe
ming van een franstallge direk-
teur-generaal aan het hoofd van 
h e t atoomcentrum te Mol, 

Geachte Heren, 
Sedert enkele dagen wordt door 

de N.M.B.S. op een geniepige wij
ze een actie gevoerd om. op de 
spoortijn 12 Antwerpen - Essen de 
stoptreinen af te schaffen en te 
vervangen door een z.g. vervan-
glngsautobusdienst. 

Wat het pendelen per autobus 
betekent voor onze Vlaamse werk
nemers, hoeft geen betoog. In de 
laatste jaren zijn tientallen ge
lijkaardige voorbeelden bekend in 
onze gewesten. In principe ging 
het telkenmale om weinig econo
mische of al thans als dusdanig 
voorgestelde spoorlijnen. Het Is 
immers een koud kunstje om alle 
reizigersvervoer bij de N.M.B.S. 
als deficitair af te schilderen. Het 
resultaat is evenwel steeds het
zelfde en de plattelandsbewoners 
ondervinden het dagelijks : de 
rit per bus naa r hun werk in de 
stad duurt langer, om niet te spre
ken van het volslagen gebrek aan 
comfort. Dus in alle gevallen so
ciale achteruitgang. 

Om terug te keren naar di t 
nieuwe maneuver : weliswaar 
wordt in het huidige stadium 
slechts de afschaffing voorzien 
van de eerste en laatste treinen 
op weekdagen, maar op zon- en 
feestdagen zouden reeds alle stop
treinen wegvaJlen. Wij weten ech
ter bij ondervinding wat deze 
voorgenomen « proeven » in wer
kelijkheid zijn. Na verloop van 
enige tijd wordt alles definitief en 
gaat het verder afschaffen on
stuitbaar verder. 

Wat de gehekelde afschaffing 
nog het meest bezwaart is wel het 
feit dat de huidige spoorlijn Ant-
werpen-Essen reeds jaren geëlectri-
ficeerd is. Deze lijn wordt bereden 
door uiterst snelle stoptreinen en 
Is bovendien zeer rendabeü. 

I L.C. - Antwerpen. 

DOE VOORT 
Geachte Redaktie, 

Hel«naai niet akkoord met de 
afbrekende k r i t i ^ c^ he t T.V. 
programma «De kat op de koord». 

Jarenlang heb ik me in « De 
Schipper » geërgerd, aan he t te-
ma maar vooral aan _ de taal. 
Thans krijgen we in « De kat op 
de koord » ten minste behoorlijk 
Nederlands te horen. 

Wat toch reeds dat is! Voor het 
overige kan het als ontspanninger
door, want soortgelijke ontspan-
ningsverhalen uit het buitenland 
s taan niet zoveel hoger. En hoge 
kunst mag men van zo een ver
volgverhaal toch niet verwach
ten, 

J.W. - Brussel. 

NEDERLANDS KONGRES 
Mijnheren, 

Met veel instemming las ik uw 
attikei « De Nederlanden », in de 
« Volksunie » van 12 oktober jl. 

Ik meen er goed aan te doen, de 
lezers van de rubriek « Lezersbrie-
ven » er op te wijzen dat zij ge
durende het komende weekeinde 
op praktische en zinvolle wijze 
kunnen getuigen voor hun waar
achtige belangstelling voor heel-
Nederlandse aange^egenheden. 

Op 2 en 3 november nl. vindt te 
Antwerpen het 36ste Nederlandse 
Kongres plaats, onder de bescher
ming van een indrukwekkend 
aan ta l kultuurvereniglingen. Voor 
het volledig programma kan ik 
wel n a a r de dagbladpers verwij
zen. 

Mij lijkt he t al even belangrijk 
dat op een dergelijk kongres, 
naas t he t beluisteren en het be
spreken van de verschillende re
feraten, toch een enige gelegen
heid geljoden wordt om persoon
lijke kontakten met Noordneder
landers te leggen. Wanneer wi] 
ons vaak ergeren over de onver
schilligheid van onze Noorderbu
ren t.o.v. de Vlaamse Beweging, 
dan moeten wij ons toch afvra
gen of wij wel alle gelegenheden 

benutten om, door het leggen van 
persoonlijke kontakten en he t 
aanknopen van vriendschapsiban-
den, aan praktisch Nederlands 
werk te doen. 

Ik hoop dan ook, op het Neder
lands Kongres een aantad lezers 
van de « Volksunie » te zullen 
ontmoeten. 

J.D. - Aalst. 

REGHTEN VAN DE MENS 
Waarde redaktie, 

Zopas werd met veel t amtam te 
Brussel een feest gehouden voor 
de zoveelste verjaardag van de 
« Rechten van de Mens ». 

En dat op een ogenblik dat het 
parket voordurend op de meest 
willekeurige wijze overging tot de 
opleiding en de aanhouding van 
verdachten in de Oostendse teer-
zaak. Sommige van die verdachten 
werden n a weken arrest vrijgela
ten, omdat zij totaal onschuldig 
waren. 

Is het verrichten van wUlekeu-
rige aanhoudingen en he t opslui
ten van verdachten gedurende we
ken, ondanks het feit da t talrijke 
getuigen van meet af aan voor 
hun onschuld instonden, overeen 
te brengen met die fameuze Rech
ten van de Mens? 

Tenware dat de Rechten van de 
Mens in België feitelijk de Rech
ten van de Franstalige Mens zijn. 

M.V.M, - Antwerpen. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde leïersbrleven. Ze bo. 
houdt ï ich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwlaiellng 
gevoerd. 

MATTHteU'S SlDD€N8€DRUf 
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fu..L. • Anl.e.p,^n Oi„K»rr 8H-6e Tel 31 01 'S; Bc9;mn^tr)< 

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en taten het door hem'onderhouder». 

MEESTËR-UURWERKMAKER 

GROTE n n 
MODERM AmiER S I A ETS 

Anl. Oewin la r i l roo t , II 
OUOERGEM («L tl) • m. lUUl 

KOniNS vonrfadlMUMB Vkoinu «eranlsiosen» 

Schuimrubbermatrasfen 

met 
Gtebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

, _ w * ^ ^ v - ^ A i y* cj-ité,^ i • 

M i r 
SPECIAAL 
BREVET 

Gewat tee rde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel . 44641 en 4 4 6 4 2 

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

De nieuwe oogst is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop g:eplukt. 

Proef nn 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

V e r k o p e r v o o r A a l s t e n o m g e v i n g : 

N O R B E R T D E G A N C K , 

W a t e r t o r e n s t r a a t , 10, A a l s t 

T e l e f o o n : 0 5 3 / 2 1 6 6 7 

a l l een kunnen kan wat kunnen kan 
W i ] b l e ü e « U ; d e v o o r d e i i g s t e e n n i k s t e k e u z e vnn o-mnnAn , „ U I C , O , , H ^ ^ „ „ D . . „ . • Wi] bieüe« u : de voordeiigste en rl]kste keuze van gronaen in Vlaanderen Brabant 
en Limburg. 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers. om mooi, degelijk en 
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 48 Gent - Tel (09)25.19.23 
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PETITIONKEMENT 
Nooit wellicht was he t Waa l s -Vlaams kabaal zo heftig als thans . 

W e kennen de feiten. Vlaanderen is meerderjarig geworden en 

eist zijn rechtmat ige plaats in het Belgische huishouden . Z o o.m. 

me t de logische eis : ver tegenwoordiging in het par lement naar 

zijn aangegroeid kinderaanta l . Een hele tijd reeds is het duide

lijk dat Wal lonië geen vrede neemt met deze normale gang van 

zaken . In alle kr ingen van het officiële België werd het probleem 

omgedraa id tot de vraag : « hoe kan de Waalse onrus t onder

vangen worden ? ». 

Wie daar niet van overtuigd is, 
leze er maar eens het leerrijke ver
slag over de werkzaamheden van de 
grondwetsherzieningskommissie op 
na. 

Van « federalist » Dehousse, over 
Rolin, Vermeylen en De Schrijver 
werd als diagnose van de Belgische 
s taat gesteld : de minorizatievrees 
van Wallonië. De voorgestelde reme
die verschilde naargelang de part i j -
kleur en de taaistreek van de heren, 
maar bevat een bazisbestanddeel; zo
als Dehousse het zei : « De toekomst 
van het land zal afhangen van de re
delijkheid der Vlamingen ». Of, zoa's 
in de voorbije 133 jaar, zal de nieuw
bouw van België op hetzelfde funda
ment gevestigd worden : het geduld 
van de Vlamingen. 

Bij de vaststelling van deze prak
tische houding der leidende kringen 
in de « grote » politiek, moeten we 
toch even vergelijken welke krach
ten aanwezig zijn in het Waalse kamp 
en in de Vlaamsbewuste groep. 
...Een half jaar geleden gaven wij 
als onze mening, dat de Waalse be
weging zeer snel zou kimnen geak-
tiveerd worden in de brede Waalse 
volkslagen. De unitaristische kranten 
van links en rechts jubelden omdat 
de betoging der wallinganten in 
Charleroi niet zou gegeven hebben 
wat de inrichters hadden verwacht. 
Wij schreven : « Wij geloven dat het 
bij hen slechts een kwestie is van 
« aktlveren ». v/ant bij een krizis 
rond het Waals-Vlaamse probleem zal 
dat proces veel sneller rond zich grij
pen dan de huidige situatie doet ver
moeden >• Onze mening was geba
seerd op de vastgestelde samenwer
king in de meest verscheidene krin
gen, van kommunisten over MPW tot 
Waalse KWB. 

Deze samenwerking op praktisch 
vlak werpt nu op spektakulalre ma
nier haar vruchten af. 

Het Waalse petitionnement is de 
vloedgolf geworden die de glimlach 
doen versterven heeft op de lippen 
der unitaristen. Vele heilige huisjes in 
Wallonië, die meenden stevig te 
staan, worden weggespoeld. 

« De hoofdkwartieren zijn in 
alarm », schreef het kristen - demo-
kratische weekblad La Relève. 

Het alarm lijkt echter te laat ge
geven; de tegenaanvallen lopen op 
niets uit, hoe fel de reakties ook zijn 
van mensen als een Van Eynde die 
zijn onrust afreageert in spotartikels, 
of van een Louis Major die in « De 
Werker » het Waals petitionnement 
een krijgsmachine noemt die hoofd
zakelijk gericht is tegen de B.S.P. De 
Waalse « officiële » socialisten wor
den overspoeld. 

Mensen als een Merlot en zelfs een 
C!oUard moeten zich aanpassen aan 
het heersend klimaat. 

I^LA DIVISION DE FER» NOEMT 

L.A WALLONIË DEZE ARBEI

DERS VAN COCKERILL-OUGREE 

DIE DE EERSTE LIJSTEN BIN-

Samengebracht feitenmateriaal 
rond dit Waals verzoekschrift zal dit 
klimaat nader illustreren. 

Immers : ook op dat vlak spelen de 
Vlaamse kranten struisvogelpolitiek. 

De feiten zijn er! Bladen als Le 
Soir, La Wallonië, La Meuse en een 
hele gamma van plaatselijke bladen 
uit de streek van Charleroi, de Bori-
nage en het Centrum hebben een kli
maat geschapen waardoor het sukses 
van de petitie werd voorbereid. 

In de fabrieken werken de sindi-
kale afgevaardigden dag aan dag om 
duizenden handtekens te verzamelen 
onder een manifest dat in zijn kon-
krete eisen zich verzet tegen zetel
aanpassing en opkomt voor het recht 
op referendum. 

In de FN-fabriek werden reeds 
9.000 handtekens verzameld; Acec in 
Charleroi en Cockerill-Ougrée bren
gen er duizenden bij. 

Op de straten, aan grootwarenhui
zen, in bestendige sekretariaten 
krijgt iedereen gelegenheid om zijn 
instemming met deze petitie m e t fe
deralistisch opzet te onderschrijven. 

Avond aan avond worden door ste
vig georganiseerde groepen huis aan 
huis de kiezers bewerkt. Na elf da
gen van de 30 die de kampagne zal 
duren, komen cijfers binnen die doen 
nadenken. In de meeste straten 
schommelen de cijfers rond 80 % van 
de kiezers In GrÉlce-Berleur werden 
op 10 dagen tijd 2.400 handtekenin
gen verzameld. Et ga continue... De 
grote onderbouw van de organisatie 
berust op de linksgerichte krachten, 
meer speciaal de MPW-militanten. 
De verwekte stroming is echter zo 
sterk dat ook vele andere kringen 
steunen. 

De liberale burgemeester Destenay 
van Luik heeft zijn steun toegezegd. 
Liberale personaliteiten a^s burge
meester Janssens van Eisene en de 
Brusselse senator De Grauw hebben 
ondertekend ondanks alle unitaristi
sche banbliksems van PVV-voorzit
ter Van Audenhove. 

De provincieraad van Luik steunt 
de petitie. Zelfs de anti-federalisten 
bijj uitstek, de Waalse CVP-ers. zijn 
in verwarring. De Luikse CVP heeft 
geweigerd stelling te nemen tegen. De 
kristelijke Renovation Wallone ver
leent organisatorisch haar volle me
dewerking aan de petitie. 

De Waalse KWB zag één van haar 
bonzen, Oleffe, opkomen voor het 
stelsel dat geen enkel Vlaming kan 
aanvaarden : dat voor de zaken i.v.m, 
de Waals-Vlaamse verhouding er een 
meerderheid in elke taalgroep moet 
aanwezig zijn. 

Deze kijk op de verschillende Waal
se aktiegroepen volstaat om te bewij
zen dat de Waalse beweging volop in 
opmars is. Wij weten niet wat uit die 
Waalse baaierd uiteindelijk zal voort
komen; maar de richting is gegeven. 
De Waalse beweging is een macht 
geworden. 

Wij zeggen dit in alle sereniteit; 
wij kunnen er de Walen enkel om 
benijden en vaststellen dat hun ak-
tie doorweegt in de Belgische poli
tieke oriëntatie. 

Hoe pijnlijk ook, een vergelijking 
dringt zich op. De huidige situatie 
in Vlaanderen kennend, wordt de 
vergelijking zelfs parodisch. 

Op het ogenblik van de suksesrij-
ke Waalse petitie voor federalisme 
wordt het enig-mogelijke Vlaamse 
antwoord van betekenis — de fede
ralistische-Mars te Antwerpen — te 
gengewerkt door alle « traditionelen» 
van links en rechts. De Vlaamse kran
ten, ook die met AVV-WK slogans, 
•wentelen zich in dubbelzinnigheid. 
Oud-aktivlst Craeybeck-x, burgemees
ter van de hoofdstad van Vlaanderen, 
zal zijn loopbaan niet in glorie ein
digen door voorop te stappen in de 
betoging die dan toch door een ko-
mitee wordt ingelicht dat heel wat 
minder politiek gekleurd is dan de 
Waalse MPW. Vlaamse CVP-flamin-
ganten durven, als vertegenwoordi
gers van de ^x>otste partij in Vlaan
deren, nog zelfs niet hardop denken 
aan dat waarvoor de Waalse socia
listen zich met hun organisatorische 

macht inzetten, t Verruimde » oud-
nationalisten als Custers en Leei ""ï 
leggen geen « genuanceerde > feut-
ralistische verklaringen af, zoals ka
meraad Merlot in Wallonië. ACW-
vrij gestelden vragen achterdochtigr 
« federalisme, wat is dat? ». 

In zover heeft men dit volk de rug-
gegraat reeds gekraakt, dat zowel 
Vlaamse socialisten als Vlaamse 
CVP-ers gelovig ja-knikken als hun 
leiders voorhouden dat de Vlamingen 
begrip moeten opbrengen voor de 
Waalse minorisatievrees. 

Jos De Saeger dreef de galgenhu
mor zo ver, op een vergadering te 
Heist - op - den - Berg te verkla
ren : « Het stelsel van de 2/3-meer-
derheid is een voorstel van Vlaams» 
kant. Het zal de Vlamingen moeten 
beschermen, als door de schuld van 
de Volksunie er opnieuw een linkse 
regering is ». 

Ziedaar de Vlaamse « leider », die 
zelfs de grens van het belachelijke 
niet meer aanvoelt. 

Wij weten niet waar het in Vlaan
deren naartoe moet met politieke; 
groepen, die bereid zijn de meest es
sentiële Vlaamse rechten onderge
schikt te maken aan hun unitaire 
partijbelangen. Wij hopen, dat de 
gunstige tekenen als dat van een 
zelfstandige groep Vlamingen die te 
gen alle verwarring in een groep als 
het Vlaams Aktiekomitee blijft vol
gen, zich zullen doorzetten. Hun 
zelfstandige houding en voorlich-
tingswerk kunnen mee de politieke 
verschuiving teweegbrengen, die ook 
in Vlaanderen de vloedgolf moeti 
veroorzaken, die zich nu reeds in Wal
lonië aftekent. Het wordt een rit t e 
gen de tijd! Wij mogen ons op geen 
zijspoor meer laten leiden. Eindsta
tion Europa moet ons als Vlamingen 
zien aankomen en als dusdanig be
handelen Belanden we in Europa als 
Vlaamssprekende Belgen, die steeds 
maar waarborgen gaven zonder er 
ooit te krijgen, dan hebben we onze 
kans definitief gemist. Als normaal 
volk grijpen de Walen naar de zelf-
standigheidsgedachte op dit keerpunt 
der geschiedenis 

De kleine groep in Vlaanderen, die 
beseft dat het alleen die richting 
uitkan, moet als leidmotief voor haar 
denken en doen het prachtige slot
woord voor ogen houden uit Jozef 
Simons' meesterwerk : 

« Het Volk moet bewerkt worden 
opdat het bereid weze de handen die 
het wurgen af te smijten en het op 
te nemen voor het levensrecht van 
Vlaanderen. De geschiedenis geeft 
nog wel een kans. Dat Vlaanderen 
dan het uur, dat het zijne is, erken-
ne — en toegrijpe! Dat uur slaat 
nog... eer Vlaanderen vergaat ». 

Walter Luyten. 

NENBRACHTEN. 
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d Monsieur Goens 

dir.-gén. du C-N. 

TAUPE (Campine) 

Monsievr, 

Bij de lalrijke felicilalies die gij de laalsie dagen gekregen 
hebt van malanle Zoé, monocle Arthur el ce bien cher ami Maurice, 
voeg ik mijn bescheiden schriiielijke gelukwensen. Gij hebt het toch 
maar lekkertjes klaargespeeld : directeur-generaal van het herncen-
trum te Mol (Kempen) • Taupe (Campine). 

Gij hehl het klaai gespeeld met niet al ie veel wetenschappe
lijke bagage. Gewezen sabelsleper in de onvolprezen Belgische grande 
mueite, overgestapt op de goede boot en bij de landing een stevige 
kruiwagen onder het gat om de resterende afstand aj te leggen. Er 
zijn er die méér doen en minder bereiken Gij hebt het bereikt met 
heel weinig : niet eens de drie woorden ménapien om in Mol-Taupe 
een trappist van de paters uit uw geburen te bestellen. 

Een voortrejfelijke carrière, cher Goens, gelijk er de dag van 
vandaag niet al te veel meer gemaakt worden. In de 19e eeuw was 
dat gemakkelijker : een middelmatig Waals belastingontvanger kon 
in een Vlaams provinciën»st op zijn kousevoeten een héél belangrijke 
notabele worden. Vandaag de dag is er méér nodig : feeling zeggen 
de Britten, Fingerspitzengejühl de Duitsers - de platter en realis
tischer Vlamingen zeggen het met een klein iaalfaciliteitje : ne goeie 
piston I 

Die hebt ge gehad, monsieur 1 Onmogelijk er een betere te 
vinden : de regering zélj. De regering, waarvan bijna alle ministers 
via de verrekijker van hun privé-afgeuaardigde met hun neus vlak 
tegen de Molshoop zitten aan te kijken. De regering die bi] monde 
van haar minister van ekonomische zaken vetorecht heeft en bij 
monde van al haar excellenties zwijgt en beaamt. Gij moogt voor de 
stal van Lefèvre-Spaak een dikke kaars branden. 

En waarom pistonneerde die regering u, cher Goens ? Omdiil 
gij een schone vrouw hebt, dezelfde whisky drinkt als Vermeyien 
of uw eieren en melk koopt bij hercboer Heger ? Bijlange niet I Zelfs 
niet omdat ge eentalig Waal zijt. Want een Waal of een Vlaming, 
dat is daar boven aan de top un faux problème en het is niet omdat 
Lefèvre een Strop is dat zijn uitspraak bij lezing van Blaise-ge-weet-
wel-wie minder perfect zou zijn dan die van een volbloed Waal gelijk 
de Sécillon. 

^een, mon cher, zij die het gaan zoeken in de weiten van 
Mendel en in UMJ afstamming hebben het bij het verkeeide eind. 
Wallon ei flamand, ce ne sont que des prénoms. Er is een ander en 
véél belangrijker criterium in dit ons gezegend vaderland " dat van 
de lidkaart in de portefeuille of in de schuif van de persoonlijke 
papieren thuis. Het éérste evenwicht dal - in het belang van de 
wetenschap natuurlijk - moet gehandhaafd blijven, is dal tussen 
katholieken en vrijzinnigen. Grote woorden voor een klein feitje : 
het feitje of op de lidkaart A C.V. slaat of A.B.V.V., C.V.P. of B.S.P. 
Eenmaal dat ddt diploma is voorgelegd en in orde bevonden mei de 
wetten van het « ideologiscti » evenwicht, speelt de rest non sleclits 
een ondergeschikte rol. Als een B .S.P -er moet benoemd moorden 
mag dat een Palagoniër zijn, een Waal, een '^ieuw-Zeelander, een 
Moluk, een Peruviaan of desnoods zelfs een Vlaming. Maar rood lot 
op hef bot in ieder geiml I Als een C.V.P.-er moet benoemd ivorden, 
kan hij desnoods recht uit het verloren Petra Komen of uil Innerth'-d 
of Txtiainunlicl Ilij moet alleen maar een bieclUbriefje uil de Twee-
kerkenslraat Ixunnen voorleggen. 

Gij waart, cher Goens, de juiste kandulaat mei de juiste hleur 
op hel jüisle ogenblik Dat gij een eentalige Waal zijl, speelde bij de 
unitaire benoemers en ministers niet de minsie rol. 

Deze vaststelling doe ik speciaal ter intentie van de brave katho
lieke persjongens die het héél druk hebben met Mol-Taupe, heel ival 
drukker dan wanneer de-Nieuwe directeur-generaal katholiek zou 
zijn en daarnaast loevallig ook Waal. 

In mijn argeloosheid vraag ik me altijd af hoe de miiii^lris en 
de bcnoetners in godsnaam toch welen lol welke partij een te benoe
men kandidaat behoort. Of zeggen de pislon-zoekenden dal zelf ?_ 

Dan IS er wel nooit een kans, te Mol oj elders, voor 

éio Gentê. 

VICE-GOEVERNEUR 
Jan Verroken en de ande

re auteurs van de roman-
fleuve ter verdediging van 
Hertoginnedal hebben ons 
op alle tonen voorgezongen 
dat de benoeming van een 
Brabantse vice - goeverneur 
het sluitstuk zou worden van 
de « Vlaamse overwinning » 
in het Brusselse. 

Nu de regering sinds we
ken aarzelt om een vice-goe-
verneur te benoemen en nu 
de bevoegdheden van die vi-
ce-goeverneur al deerlijk af
getakeld werden, is er van 
Jan Verroken of De Saeger 
geen enkele reaktie te note
ren in de pers 

De adjunkt - kommissaris 
voor de Voerstreek, wiens 
specifieke opdracht het is de 
be'angen van de francofonen 
te behartigen, is reeds lang-
benoemd. 

De kommissaris die in Ko
men - Moeskroen de belangen 
der nederlandstaligen moet 
behartigen, was begin dezer 
week nog steeds niet be
noemd. 

De « marsjerende C V.P -
vleugel der Vlaamse Bewe
ging » schrijdt waarlijk van 
overwinning naar overwin
ning. Stevig geholpen door 
de B.S.P.-opstellers van het 
« vergelijk ». 

STEEDS DE «LIBRE», 

Zelfs de CV.P.-Brussel 
wordt door « La Libre Belgi-
que» aangevallen, omdat ze 
20.000 Vlaamse leden telt te
genover 10.000 franstallge. 
Zo zijn, volgens het blad, de 
Vlamingen baas in de Brus
selse C.V.P. en voeren Gil-
son. Van den Boeynants en 
Struye een... Vlaamse poli
tiek! 

Dus wordt gehetzt tegen 
de Brusselse CV.P. 

De Vlamingen worden in 
België overheerst door de 
franstaligen. De Vlamingen 
mogen echter niet proteste
ren, want dan zijn het slech
te patriotten. 

Voor de franstaligen geldt 
slecht één wet : baas zijn. 
Zo niet sabotage, en partij 
en vaderland worden in de 
lucht geblazen. 

De Vlamingen mogen die
nen.. . en zwijgen. 

En zegge dat er nog veel 
Vlaamse sullen zijn die te
vreden zijn met die rol! 

Omdat ze sedert 1830 zo 
« opgevoed » werden. 

ALLIANCE FRAN?AISE 

Mare Blanpain, sekreta-
ris-generaal van de door 
Frankrijk financieel recht-
gehouden « Alliance fraji-
gaise », heeft verleden week 
te Brussel trots verklaard 
dat zijn vereniging doorgaat, 
onderwijs in het Frans te 
verstrekken in 17 niet-frans-
talige gemeenten. 

De door Frankrijk bezol
digde Blanpain is vertedpn 
week een franstallge voor
dracht gaan geven in de 
Voerstreek, waar een nieuwe 
afdeling van de « Alliance 
frangaise » werd opgericht. 

De heer Blanpain is na-
tinirlijk een onbesproken en 
onverdacht iemand. 

Geen Paardekooper dïe 
zich lomp en aanstellerig 
komt moeien met zuiver-Bel
gische aangelegenheden. 

DAGBLADPERS 

In België verschijnen voor 
het ogenblik 47 dagbladen, 
hetzij 28 franstallge, 18 ne-
derlandstalige en 1 duitsta-
lig (de « Grenz-Echo » te 
Eupen). 

De totale oplage van de 
Belgische dagbladpers be
loopt 2.500.000 exemplaren, 
waarvan slechts 47 % ne-
derlandstalige ondanks het 
feit dat er 60 t.h. Vlamingen 
zijn. 

De redenen van deze ach
terstand? De franskiljons in 
Vlaanderen betrekken frans
tallge kranten. Veel Vlaam
se intellectuelen, die grondig 
geïnformeerd wensen te zijn, 
hebben een tweede krant en 
dan vaak een franstallge. 
Het feit dat de Walen prak
tisch allemaal eentalig zijn, 
belet een verspreiding van 
de nederlandstalige bladen 
in Wallonië. 

UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN... 

Op 6 november a.s gaan 
de Antwerpse studenten van 
de J.V.S.G. nog maar eens 
betogen, o.m. voor de oprich
ting van een universiteit te 
Antwerpen. 

In de voorbije maanden 
heeft het er 'n ogenblik naar 
uit gezien alsof het begin 
van 't akademisch jaar 1963-
1964 meteen het pril begin 
van een Antwerpse universi
teit zou zijn. Daarvan is 
niets in huis gekomen : de 

politici der kTeurpartijen wil
len van die universiteit niets 
weten. Zij is het elektoraal 
stokpaardje van een paar 
plaatselijke grootheden en 
daarmee is alles gezegd. 

...EN CIJFERS , 

De meest recente cijfers 
onderstrepen nochtans meer 
dan ooit de noodzaak van de 
nieuwe universiteit. De ach
terstand van Vlaanderen op 
het gebied van universitair 
onderwijs is nog steeds 
schrijnend. 

Wij leveren 63 % van de 
dienstplichtigen, maar nau
welijks 44,5 % van de uni
versitaire studenten. Ons 
aandeel stijgt wel geleide
lijk, maar veel te traag! 

Professor Coetsier heeft 
een buitengewoon leerrijke 
ontleding gemaakt van de 
samenstelling onzer univer
siteitsbevolking. Hij stelde 
per provincie een bazis van 
vergelijking op tussen het 
provinciaal aandeel in de le
vering van dienstplichtigen 
en die van universiteitsstu
denten. 

Wanneer men deze ver
houding voor gans het land 
vaststelt op 100, dan be
draagt de index voor Bra
bant 156 voor de jongens en 
194 voor de meisjes. In Luik 
wordt dat 138 en 155; in He
negouwen 90 en 109: in Na
men 111 en 86; in Luxem
burg 87 en 60. -

Na Brabant en al de Waal
se provincies volgt eindelijk 
Antwerpen met 80 en 67. 
Vervolgens West-Vlaanderen 
met 80 en 44; Oost-Vlaan
deren met 74 en 67; Limburg 
met 59 en 38. 

C'EST SCANDALEUX.. 

Vorige week vrijdag beslis
te de Gentse raadkamer dat 
negentien personen — onder 
wie Stassart en ere-kommo-
dore Timmermans — voor 
de boetstraffeli]ke recht
bank zullen verschijnen in 
verband met de bomaanslag, 
de incidenten en de vernie
lingen en beschadigingen 
aan wagens tijdens de W B -
betoging te Oostende. 

Toen hij de raadzaal in 
het Gentse justitiegebouw 
verliet, zegde de fameuze 
ere - kommodore « c'est 
scandaleux » 

Wat wi] echter schandalig 
vinden is het feit dat bom-
menliefhebber Timmermans 
in alle gemoedsrust verder 
te Oostende zijn (talrijke) 
pinten mag gaan pakken, in 
afwachtmg van het proces. 
Terwijl te Brugge achttien 
verdachten opgesloten blij
ven tot wanneer vo'gende 
week het teer-proces begint. 

Bommen en teer, volks-
jongens en ere-kommodo-
re's : er zijn werkelijk twee 
eigenaardige maten en ge
wichten bij het « beste ge
recht ter wereld ». 

...uit de verzameling Stassart-Timmermans.. 
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B.S.P.-BETOGING 

YE HOEI 

E>e B.S.P.-betoging te Hoei 
waarvoor de socialisten van 
gans België opgeroepen wer
den, was een grote misluk
king, zowel wat de opkomst 
&Ts wat de geest betreft. 

Het heet in de B.S P-pers 
dat de grote markt van Hoei 
vol stond. 

De grote markt van Hoei is 
echter maar klein. 

Als deelnemers werden op
gegeven door de B S.P -kran-
ken zelf : 12 tot 15.000. 

Een paar waarnemers die 
wij gestuurd hadden, telden 
echter slechts 5 400 betogers 
die van overal kwamen : 
Oostende, Moeskroen, Ant
werpen, Limburg, Aarlen 
(duitstaligen) en Diest. Er 
waren ook Walen in de be
toging. 

VOZE ROMANTIEK 

De geest was die der 19de 
eeuw. Wij lazen in de 
« Volksgazet » van maandag 
28 oktober : er « werd her
haalde keren de Internatio
nale gezongen, eens in het 
Frans, dan in het Neder
lands ». 

Zo 20 maal per uur een 
eindstrijd of lutte finale 
uitvechten lijkt ons toch te 
vermoeiend. 

En dat in een voor het 
overige futloze betoging. 

De sprekers verheugden er 
zich over dat het een « na
tionale » betoging was van 
Vlamingen, Brusselaars en 
Walen. Samen 5.400 man 

Wel bedroevend als daar 
de eenheidsstaat moet mee 
recht gehouden worden. 

De Vlaamse socialisten 
hadden hun slogans « voor 
gelijk loon in Vlaanderen 
en in Wallonië », voor « af
schaffing van de menson
waardige pendelarbeid » en 
« voor meer fabrieken in 
Vlaanderen » thuis gelaten. 
Ze vreesden dat de Walen 
ze niet zouden verstaan heb
ben. 

TROOST 
B.S.P. - ondervoorzitter Jos 

van Eynde heeft een troost. 
Wil hij een grootse betoging 
zien niet veel meer volk en 
met echte sociale slagzin
nen, dan kan hij als toeschou
wer komen kijken op 10 no
vember te Antwerpen. Hij 
zal dan zien wie meer volk 
kan op de been brengen, 
de officiële B.S.P. van Col-
lard-Van Eynde of het ak-
tiekomitee met de heren 
Roosens en Amter, waarvan 
Jos van Eynde beweert dat 
niemand achter hen staat. 

Hoei 27 oktober : een flop 
Antwerpen 10 novenver : 

een overrompeling! 

HORRIBLE 
SIMPLIFICATEUR 

De oude Huysmans — een 
vooral door zijn klerikale be
wonderaars over het paard 
getilde joernalistieke cabotin 
— kan het maar niet laten, 
het land in kennis te stellen 
van zijn meesterlijk-eenvou
dige recepten voor de duali
teitsproblemen. 

In de «Volksgazet» van 
verleden dinsdag berijdt hij 

nog maar eens zijn tweeta-
ligheids-stokmerrie. Eén der 
besluiten van zijn artikel is : 
«Indien de Waalse bevolking, 
die nu in de minderheid is 
geraakt, de vrees koestert dat 
de Vlaamse meerderheid haar 
stiefmoederlijk zou kunnen 
behandelen, bestaat er een 
eenvoudige oplossing : de no
dige waarborgen zonder meer 
te schrijven in de Grondwet». 

Simpel, niet? '''ooral simpel 
van geest 

VANWAAR KOMT HET ? 

«Le Canard enchainé», 
het bekende Franse spotblad, 
sprak in maart jl. de verden
king uit dat de Waalse bewe
ging 50 miljoen zware Franse 
frank per jaar krijgt. Gelooft 
« Volksgazet» deze bewering? 

We lezen in ieder geval 
thans in dat blad, i v.m. het 
kongres van La Wallonië Li
bre : « Te veel Marseillaises 
zingen kan verdenkingen 
werpen, zowel op de uiteinde
lijke bedoelingen van dege
nen die zich nog altijd als 
Belgisch federalist willen 
doen doorgaan, als over de 
bronnen van inkomsten die 
een aantal ekstremistische 
Waalse groepen en organen 
zeker niet in België vinden >. 

Wanneer gaat ketter jager 
Jos Van Eynde de jacht op de 
incivieken in Wallonië open 
verklaren ? Of welke Vlaamse 
volksvertegenwoordiger steekt 
zijn licht eens op ? 

IJS MEMORIAM 

E.P. VERVINCKT 

10 NOVEMBER : SUKSES 

Wie de lijst van de inzen
dingen voor de federalistische 
betoging raadpleegt in ons 
«Bewegingslevei?^^„.,^Wft. azi jn 
-Oor te luisteren legt in zowat 
alle middens, is er gerust in : 
10 november te Antwerpen 
wordt een daverend succes. 

Nog een bewijs ? In de 
« Standaard » van woensdag 
eindigde Manu Ruys een nog
al verward artikel met vol
gende zin : « De betoging van 
het Aktiekomitee te Antwer
pen dient daarom een radi-
kaal antwoord te zijn op be
paalde Waalse pretenties ». 

Manu heeft de belabberde 
en bezabberde vinger in de 
lucht gestoken en weet nu 
vanwaar de wind komt : uit 
de hoek van het Aktiekomi
tee. Zijn late bekering heeft 
ons echter niet vervuld met 
een diep ontzag voor zijn 
joernalistieke zienersgaven. 
Integendeel hebben we een 
dergelijk gemak om over te 
schakelen van «neen» op «ja» 
altijd een beetje onkies ge
vonden. 

Maar kom : er is in de he
mel meer vreugde om één en-
zoverder. 

MILJARDEN 

In «La Cité » lazen we deze 
week : « Er is momenteel ge
brek aan arbeidskrachten in 
Wallonië. Ingevolge dit tekort 
hebben 17% van de daarom
trent geraadpleegde bedrij
ven verzaakt aan uitbrei
dingsplannen; 35% der on
dernemingen hebben hun 
aktiviteiten beperkt... Van 
1949 tot 1961 heeft Wallonië 
12% van zijn arbeidskrachten 
verloren; Vlaanderen heeft 
de zijne zien verhogen met 
24%...». 

Wanneer eerste-ministei 
Lefèvre onlangs cinisch-open, 
hartig meedeelde dat op 3 
jaar tijd 38 miljard in hel 
kader der expansiewetten aaa 
Wallonië werden gegeven 
dient men zich eens te meel 
af te vragen : expansie in 
Wallonië ? Waarom ? 

« Zodanig had de Heer hem gemaakt , dat 
hij zijn h a r t aan grrote dingen schenken 
moest » -

Zo begint liel dood^prenlje van Paler 

] ' ( /1 inchl. 

En ja, dat heeft hij gedaan in vohe overgave, 
waar oök in volle eenvoud als de meest van zelf-
sitnl,ende znak van de weield 

Maanderen en Kristv; v^njen voor hem^ die 
* ^^*%róle lrngen'~)> Vtaan nn 1 oor Krislus was 

zijn levensideaal. Ui^ was immers de geestelijke 
zoon van PaUrJ.h. CaUewaert, die hem binnen
leidde bij de Dominikanen en die hem zijn 
levensweg heeft aangetoond. 

Al', hiiinaniorastudent aan het College te 
Eehlo, in de jaren 1918-193i, was hij lid van het 
Alg Kath. Vlaams Studentenverbond (A.K.V.S.). 
Als zovele hondeiden kreeg hij daar zijn idealis
tische vorming en vond er zijn roeping. Hoe dik-
ivijls heeft hi] zelf verwezen naar die wonderlijke 
voi mende kracht die van deze spontane studen
tenbeweging uit<)ing en die, hoe kortstondig haar 
werking is geweest, zovelen heeft bezield en een 
onvergankelijke overtuiging heeft geschonken. 

Ilonderde jonge mensen zijn, evenals Pater 
Vervinckt bezield door het ideaal van Kristen en 
Vlaming, uit deze rangen naar het priesterschap 
gestapt om, zoals hij hei eens uitdrukte « zich 
volledig te kannen </( 1 <-n aan het meest waarde
volle waarvoor een mens zich inzetten kan, zijn 
eigen volk en de Maker van dat volk ». 

In het spoor van Pater Callewaert, die zijn 
hoog voorbeeld was, wou hij de jeugd van Vlaan
deren dienen in adel en tchoonheid. 

Tegen de tijd echter dat hij als priester zijn 
taak zou hebben aangevat, was dat A.K.V.S. ten 
dode opgeschreven. Immers, tijdens zijn oplei
ding - 192Jt-1930 • was een ongenadige en 
ongehjke strijd gevoerd tegen deze studentenbe
weging. Haar machtige groei had sommige Idein-
menselijhe partijpoUtiekers verontiust en deze 
hadden druk uitgeoefend op de geestelijke wer-
heden om de nationalistische stroming bij de 
studerende jeugd in te dammen. Het opvoedkun
dig en godsdienstig aspect er van zagen zij kort
zichtig over 't hoofd en, tot grote schade van de 
Vlaamse jeugd zelf, gaven U H. de bisschoppen 
gehoor aan de politieke leiders en verboden het 
lidmaatschap van A.K.V.S 

Pater Vervinekt was een der weinigen, die 
deze onbegrijpelijke beslissing niet zonder ver-
weer aanvaardden. Met Ernest Van der Hallen 
streed hij voor een beter begiip bij de geestelijke 
overheden, maar vooral was tuj bekommerd om 
de terugslag bij de studerende jeugd. 

Discipel van Pater Callewaert en Lodewijk 
D^fel, vriend van de « rijke jongeling » Ernest 
Van der Hallen, leerde hij het (onderscheid aan 
tussen het goddelijke en menselijke in de Kerk en 
de Ironw aan de beginselen. 

Zo ging zijn aandacht ook naar de Dittse 
meisjesbeiveging die met dezelfde problemen 
worstelde. 

Tafsen 19S0 en X9iO heeft hij oneindig veel 
energie verbruikt in zijn tonferentitt, zijn toe
spraken, zijn persoonlijke contacten met de 
jeugd Hij teas een vertrouwensman - hoe fong 

ook - voor leiders en volgelingen, omdat de eer
lijke overtuiging sprak uil zijn open jongensg»-
zicht en uit elke handeling. 

« Van jongs af was hij geboeid door de tvor-
steling van Gods Keik om inwendige vernieuwing 
en nabijlieid tot eigen iijd » zegt zijn doodsprenljê 
verder... 

Zo ivas zijn werk onder de jeugd niets ander$ 
dan een streven naar die vernieuwing - door 
éamenwerking - zoekend naar de fyntliese van 
een door en door Vlaamse en Kristelijke leven»-
houding, aangepast aan de noden van zljm 
I laamse volk. 

Gedurende de oorlogsjaren moest hij noodg»-
dwongen zijn terrein verleggen. Vier jaar lanff 
i erdeelde hij zijn tijd tussen studie en predikatie. 
Hij was onderlussen tot volledige rijpheid gegroeid 
en gereed om in een ontredderde wereld zijn 
zwaie last op le nemen. 

De na-oorlog zag onrecht en haat ah onkiiiid 
bloeien bw)en alle begrvpp<en van n-aast^enh^fde e» 
lechtvaardigheid. ^ 

Bangheid en lafheid maakten veh n slom 
Maar dan d«ofc hij op in al de kracht van zija 

trezen. Al zijn vrienden üit hel A.K V.S. • atle 
'schone mensen uil Vlaandejen - ook sommige 
verloren schapen - vulden de gevangenissen. 
Huisgednnrn m verscheurdheid en armoede, 
ramilies stonden tegenover mekaar. Het valse 
jmtriolisme voerde de hoge loon. Nu had hij een 
werkterrein naar zijn maat. 

Dag aan dag bezooiü hij de gevangenissen en 
interneringskampen, de getroffen families, de 
auditeurs, de ministeries. Hij bedelde geld en 
klederen en eetwaren en kinderspeelgoed om de 
lioogste Tiood le lenigen, om de Memsfi' kindeien 
met Sinterklaas te verrassen. 

Samen met Z.E.H. Bernaerts richtte hij een' 
onthaalcenlrum op waar schamelen en beiooiden 
een toevlucht vonden en hulp in nood. 

Hij was voor velen een levend geweten Ui] 
ging als zijn goddelijke Meester al weldoende 
onder de scharen, maar evenals Deze, zou hi} er 
voor boeten. 

In juni 194-5 werd hij aangehouden en ver
voegde hij zijn vele vrienden in de gevangenissen. 
Auditeur Mare De Smet, een hatelijke naam- in 
Vlaanderen, hield hem er meer dan een jaar m 
voorarrest en moest' hem toen bij gebrek aan straf
bare feiten vrijlaten. Hij zei van Pater Vervinckt, 
dat hij « geen interessant individu n was. Maar 
Brutus is een achtenswaardig man... 

Onmiddellijk na zijn vrijlating hernam liij 
zijn aktivileit op caritatief gebied en nam hij 
opnieuw contact met de Vlaamse jeugd. Vooral 
ging zijn belangstelling toen naar de Vlaamse 
meisjes die, eerst van al, de Vlaamse aktie herop-
namen na ingeschakeld te zijn geweest in het 
liefdadig werk van hulp aan de gezinnen. 

De kampretraites, die hij vele jaren heeft 
geleid, waren pareltjes van hoge opvoedkundige 
waarde en veten hebben daar een Vlaamse en 
Kristelijke vorming gekregen voor het leven. 

Maar de beperktheid van de mogelijkheden 
in Vlaanderen op dit ogenblik deed hem zijn blik 
verder richten. 

Met zijn volle mannenkracht wierp hij rich 
op het liefdewerk van hulp aan de ontheemden in 
een liefdeloze wereld. Gans Europa werd zijn 
werkterrein. 

Dag en nacht heeft hij zich ingezet, als 
bestuurder van het grootse werd der abdij van 
Tongerloo, als techteihand van de « Spekpater n. 
Daar is een boek over te schrijven van sehoonmen-
selijk en Kristelijk idealisme. Hier herleefde de 
geest van de middeleemvse monniken in zijn 
subliemste vorm. 

Heeft hij zijn krachten overschat ? In febni-
ari 196$ - nu bijna i jaar geleden - brak de veer 
van zijn weerstandsvermogen. Na een lange reis 
door DuiUland en Oostenrijk werd hij geveld. 
Vier jaar lang vocht hij tegen zijn ziekte tot h'f 
onmachtig moest ervaren dat het niet meer zou 
gaan. Toen brak dat grote hart dal zo intens had 
liefgehad, gehoorzaam aan de wil van de Vader 
tot de dood toe. 

Pater Laurentius Vervinckt, dominikaan, 
apostel van de liefde voor Vlaanderen en voor 
de ganse mensheid ! Hel Vlaamse volk is V grot* 
dank verschuldigd. 

Dr. Leo Wouters. 

Pa te r Vervinckt kreeg verteden maandag 
te Gent een vorstel i jke begrafenis . De Volks
unie had zich laten ver tegenwoordigen o.ïn. 
door de Kamer leden Van der Eist en W o u t e r s , 
Sena tor Diependaele , P rov inc ie raads l id Van d» 
Kerckhove , dh r . E. Van der Paal e.a. 
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KIEZERSLIJSTEN 
Wij willen de aandacht van al onze kiezers en 

loekomstige 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 c^ de kiezerslijsten die op 20 november 
a.s. afgesloten worden. 

Klke kiezer kan ten gemeentehuize zijn inschrij
ving op de kiezerslijsten nazien. Tot dergelijk na- , 
zicht worden vooral diegenen aangezet die onlangs 
van woonplaats veranderden. Om ingeschreven te 
zijn op de lijsten van zijn huidige woonplaats, moetje 
men er, op datum van 1.2.63 ten minste zes maan
den woonachtig zdjn, 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. -.'' 

WELBEGREPEN 

NAASTENLIEFDE... 

De Brabantse provincie-
xaad heeft verleden week 
besloten, de jaarlijkse wedde 
van de bestendige afgevaar
digden te verhogen van 
200.000 naar 288.000 F. Wat 
een verhoging betekent van 
44 %. Een peulschilletje voor 
de kleurpolitiekers! 

Het spreekwoord zegt het 
Immers : welbegrepen naas
tenliefde begint bij zich
zelf... 

SLECHTE PATRIOTTEN 

c La Libre Belgique » gaat 
voort met de sabotage van 
Antwerpen, de nationale 
haven van België, omdat de 
verfransing er achteruit-
boert. Het moge voor de Ant
werpenaars een les zijn. Voor 
de Belgische patriotten van 
het slag «La Libre Belgique» 
mag het dierbare vaderland 
ontploffen zo het niet m«er 

PYans is. «La Libre Belgique» 
spoort immers stelselmatig 
de franstaligen aan niet 
meer Antwerpen als haven 
te gebruiken, maar wel... 
Rotterdam! 

Van goede Belgen mag 
men alles verwachten. 

Wij kennen ze sinds lang. 
Het is goed dat gans Antwer
pen Ze eveneens leert ken
nen. 

WAALSE RODE LESSEN 

Men zal zich het ontslag 
herinneren van minister Mer-
lot, uit protest tegen de over
heveling van de Voer. Hij 
waande de Waalse rechten 
gekrenkt. Zopas heeft het bu
reau van de B.S.P. het Waals 
petitionnement afgekeurd. 
Merlot, die lid is van genoemd 
bureau, was een der eersten 
om het veroordeelde petition
nement te ondertekenen. Hij 
waande weer de Waalse 
rechten gekrenkt. 

Indien de rode Vlaamse ex
cellenties bij dö verdediging 
van de Vlaamse rechten, 
slechts een fractie konden 
opbrengen van de moed 
waarmee de rode Waalse mi 
nisters de Waalse voorrechten 
verdedigen, dan was de 
Waals--Vlaamse rechtsgelijk
heid reeds lang bereikt. Maar 
de Vlaamse rode kameraden 
zitten aan hun ministerporte
feuille vast als aan kleef-
pleister. Daar is bv. de ant i 
militarist Spinoy, die minister 
van landsverdediging is ge
weest. Vandaag is deze mi
litaire deskundige economist 
geworden en morgen, als er 
niets anders overblijft, zal hij 
een portefeuille van de mid
denstand wegrissen. 

Is het verwonderlijk dat het 
socialisme met dergelijke 
voor-« mannen » in Vlaande
ren reeds 35 jaar ter plaatse 
trappelt ? 

EEN LINKE LINKSE 

Reimond Mattheyssens had 
minister Spinoy een « geper-
de » parlementaire vraag ge
steld i.v.m. een krenkende 
uitlating van een franstalig 
vrouwelijk diensthoofd aan 't 
atoomcentrum te Mol. Deze 
tante had in haar Latijnse 
meerderwaardigheid vastge
steld dat de Vlaamse univer-
sitairen niets waard zijn en 
dat de flamingantische profs 
met titels gooien. 

Spinoy, een licht-roze bon
ze die herhaaldelijk door het 
socialistische blad Links op 
het ietwat grove hoofd werd 
getikt, heeft een antwoord 
gepubliceerd dat hij voor 
kordaat en leep houdt. Na 
wat goedkope moraliserende 
en andere prietpraat laat hij 
in zijn mistig antwoord on
der verwijzing naar het 
Staatsblad doorschemeren, 
dat hij niet kan tussen beide 
komen aangezien het cen

trum over eigen verantwoor
delijke organen beschikt. 

In een nieuwe vraag haal t 
Mattheyssens het net wat 
nauwer toe. Wij zijn be
nieuwd of de balorige excel
lentie zal durven antwoorden, 
nu het ontslag door de 
Vlaamse openbare mening 
wordt geëist van de frans-
sprekende direkteur-generaal 
van het centrum, « een instel
ling die over eigen verant
woordelijke o r g a n e n be
schikt ». 

ABONNEER NU 
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NIET ZO I 

De hierbij afgedrukte tekst 
vonden we in «L'Informa-
tion », één der talloze gesten-
cileerde bedrijfsblaadjes die 
uitgegeven worden door het 
Waals socialistisch sindikaat, 
de F.G.T.B. 

« L'Information » heeft dus 
wel een klein hoekje vrij voor 
de talrijke Vlaamse arbeiders 
die hun brood moeten gaan 
verdienen, ver van huis, in 
Waalse bedrijven. Het blad is 
zo beleefd, er de Vlamingen 
aan te herinneren dat zij die 
pendelarbeid danken aan de 
strijd der Waalse arbeiders. 
Het stelt daarenboven in 
vooruitzicht, dat die pendel-
arbeid moet blijven duren : 

voüR oma viMHSE TOIEMMV. 

Clj ï l j c In het Walen land gekoot om eön goed loon te winnen en 
dexe loon ia b^t ze l f Je .lan deze van «en waaleche vrmnd. , ^ 

1 
^ Dat hebt fiij door de Btljd van de waalscha arbeiders. ' 

<*^ Als wij f e i f ra l l e t e l i j n i s het om 

1* een verroir*Jeping viin bewerking hier in het walen Idnl te bolettén 

2* de formatie van een linkse redering te voroorloven, regering voor 
de arboiders en door da arbeiders. 

Al3 nieuwe moeten ajngewworven worden, moeten ook do oude In hei -. 
walen land blijven en wij sullen niet aannemen dat een nieuwe werkeloost-
iiexd onze elzen verhindert. 

de Walen willen «vermin--
dering van bewerking hier in 
het walenland beletten ». Een 
« nieuwe werkloostheid » zal 
die «eizen» niet verhinderen!! 

«L'Information» wil heU 
allemaal bij het oude laten 
en is tegen «verdeling voor 
banale kwestie ». 

We kunnen aan deze Waal
se informators zeggen, dat 
wij federalisten zijn omdat 
wij juist aan de «banale 
kwestie » van de pendelarbeid 
een einde willen stellen en 
omdat onze « eizen » er op 
gericht zijn, de «werkloost
heid > te bestrijden niet door 
pendelarbeid, maar door werk 
in eigen streek. 

Dat is, volgens ons, een eis 
van welbegrepen socialisme 
en federalisme. 

De Waalse neofieten staan 
nog wat onwennig tegenover 
de echte federale gedachte. 
Met wat geduld komen zij er 
wel ! Geen Vlaams geduld 
echter ! 

ïS t -ÜH ' 
Het Is vvor dat dat wij federalista i l J n . 

EBn vereniging van a l l e arbeider» In een federail land »al de.beat»? 
«ijn voor een goede verabandhoudoing tuuaen ïlajaingen en Walen en t o . oing 
geen verdeling voor banale kwestie. 

yiajningen 

' Sen waalsche Militant,' 

Br fs een tijd geweest dat de slndikaten 
de arbeidersbelang en verdedigden op een 
andere wijze dan thans. Dat was de tijd 
nadat de industriHe omwenteling vaste voim 
had gekregen en de arbeiders schijnbaar 
definitief tot loonslaven had gemaaht, tot 
een bezilsloze en kuUaurloze massa prole-
tariërs. Het was de tijd • om het met de 
woorden van Lenin te zeggen - van « een 
niterst klein hoopje uitbuiters die de mil
joenen werkenden de huid over de oren 
trokken n. 

kracht van onze lonen, welvaarlsaanwijzers 
als het aantal radio's, TV-toestellen, brom
fietsen, auto's, enz., het gewaarborgd 
weekloon, de 5 dagen-week, de werklozen
steun, de ziekteverzekering en noem maar 
op, dat alles verschaft de arbeiders en 
bedienden een relatief hogere levensstan
daard en een groeiende bestaanszekerheid. 

Er is veel veranderd I Ook in de verhou
ding u arbeider-patroon » ; men bekijkt 
elkaar anders. In de ogen van de werkne
mer is de patroon niet langer slechts de 

MET OF ZONDER 
Het was de lijd ook van het strijdende 

socialisme en van de aktieve kristen-demo-
kralie. Marx en Engels hadden miljoenen 
enloeziasle volgelingen gemaakt. Hun wek-
roep tot de « proletariërs aller landen » 
om zich te verenigen en de strijd aan te 
binden tegen de mensonwaardige toestan
den in de werkplaatsen en dus ook erbuiten, 
bracht de massa in beweging. De kristen-
demokratie van haar kant maakte opgang 
in de traditioneel krislelijke streken van 
Europa. De boodscliap van « Rerum Nova-
rum » gaf haar de nodige morele steun en 
ideologische onderbouw. Ook in het kris
telijk kamp kwam de massa in beweging 
tegen de scheefgetrokken verhouding 
«I arbeid-kapitaal ». Dat was de lijd toen de 
socialistische en kristen-demohratische ar
beiderbewegingen gedragen werden door 
een uitgesproken etiek. 

Er is ondertussen veel veranderd en nog 
aan het veranderen. Hel stijgend (maar nog 
veel te kleine I) aandeel van de lagere loon-
klassen in de bevolking van onze universi
teiten is hiervan een illutlrnlie. De koop-

kapitalistische uitzuiger ; in de ogen van de 
patroon is de arbeider méér geworden dan 
een zielloze produktie-faktor. De vaststel
ling van Fr. Engels aan het slot van zijn 
boek « De toestand van de arbeidersklasse 
in Engeland » ; « Voor een vreedzame op
lossing is hei te laat. De klassen scheiden 
zich scherper en scherper van elkaar... », 
is onwaar gebleken. « De knechtende onder
werping van de individuen aan de arbei
dersverdeling » (Kart Max) verdwijnt 
stilaan, maar zeker. Dit is de historische 
verdienste van het sindikalisme. 

Stilaan maar zeker veranderde echter ook 
de sindikale mentaliteit. De leiders van de 
verpolitiekte arbeidersbewegingen zijn nu 
sindikale bonzen geworden. De leuze « een 
menswaardig loon voor onze arbeiders » is 
vervangen door « voordelen voor gesindi-
keerden alleen n. De rode vaandeldragers 
van de proletarische revolutie zijn in Vlaan
deren op de allereerste plaats de kleine 
knechten van hun broeders in WalloniU. 
Bij hen verdringen politieke overwegingen 
van Relgi-rh iin,lnrislhche mnkolij de eisen 

van de strijd voor een eerlijk socialisme. In 
het krislelijke kamp is dat niet minder het 
geval I 

Op het ideologische vlak is de toestand zo 
mogelijk nog slechter. Van een waarachtig 
socialisme is in de B.S.P.- en A.B.V.V.-pu-
blikaties nog slechts zeer fragmentarisch 
iets terug te vinden. In feite zijn de Bel
gische Socialistische Parlij en het Algemeen 
Belgisch Vakverbond in hun leidend kader 
verworden tot een bourgeois-profitariaat, 
waar de strijd om meer brood de plaats 
moet ruimen voor het gevecht om meer 
sindikale en/of persoonlijke macht en waar 
de zorg om de kulturele verheffing van de 
arbeiders praktisch onbestaande is. Met de 
krislelijke arbeidersbeweging is dat nauwe
lijks anders. De kerkelijke sociale leer heeft 
bij het A.C.V. eigenlijk nooit een kans 
gekregen. Vandaag beperkt de krislelijke 
sindikale aktie zich tot een slaafse opbod-
politiek met het A.B.V.V. en voor de rest 
tot het reeds hoger vermelde gevecht om 
meer sindikale en/of persoonlijke macht. 

Men kan zich niet ontdoen van de indruk 
dat het politiek sindikalisme slechts met 
de lippen strijd tegen de uitwassen van het 
kapitalisme blijft voeren, doch zich overi
gens komfflrtabel heeft neergelegd bij het 
kapitalistische feit. Een programmatische 
eis zoals die van de voordelen aan gesindi-
keerden, is een tipisch voorbeeld van het 
« helpt-mij-zo-help-ik-u » - akkoord dat 
lussen sindikalisme en kapitalisme wordt 
gesloten. 

De belangen van de Vlaamse arbeider 
werden door het politiek sindikalisme steeds 
verwaarloosd. De vernederende werkvoor-
waarden van onze bedienden en arbeiders 
in de verfranste ondernemingen in Vlaan
deren, zijn nooit hel voorwerp geweest van 
sindikale aktie. De lagere lonen in Vlaan
deren dan in Vl^allonië, soms zelfs in 
filialen van hetzelfde bedrijf, hebben onze 
sindikaten nooit in beweging gebracht. In 

verband met de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven heeft August Cool vorig jaar 
weliswaar verklaard : « Indien de werk
gevers op dit punt blijven weigeren de 
bestaande overeenkomst na te leven, zullen 
wij verplicht zijn dezelfde houding aan te 
nemen als voor een eis betreffende lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden ». Heeft de 
lezer ooit van de daden bij deze woorden 
gehoord ? (De objektiviteit eist nochtans 
hier de loffelijke uitzondering van de L.B.C, 
te vermelden). Dr. Maurits van Haegen-
doren, die van anti-sindikale gezindheid 
stellig niet mag verdacht worden, stelt in 
zijn Hcideland-pockets vast : « De vakbon
den kunnen (...) niet ontkennen dat hun 
unitaire struktuur hen vaak belet heeft 
bepaalde belangen van de kleine man in 
het licht ie stellen. Om met de Waalse 
partners rekening te houden, heeft het 
sindicalisme van Vlaamse zijde bv. te weinig 
gedaan om de eis tot economische expansie 
van Vlaanderen kracht bij te zetten, zich 
te weinig bekommerd met de lotsverbeie-
ring van employés en technici door de ver
nederlandsing van hei bedrijfsleven en de 
lotsverbetering van de mobielen. Nochtans 
zijn 85 % van de lidgelden van het A.Q.Z. 
bijdragen van Vlaamse werkers, en 60 % 
van het A.B.V.V. ». 

Ondertussen blijven de problemen en de 
wantoestanden bestaan. De sindikaten 
bewegen echter niet. En de Vlaamse arbei
der moet hei maar stellen met de aktie van 
enkele non-konformislische groeperingen en 
tijdschriften en met de Volksunie. Inder
daad l Zoals we vroeger reeds betoogden, is 
in Vlaanderen alleen de Volksunie nog onaf
hankelijk genoeg om de belangen van de 
Vlaamse arbeider door dik en dun ie 
verdedigen. 

Wat we zullen blijven doen. Mét de sin-' 
dikalen, indien hei kan ; zonder de sindi
katen, indien het moet 1 

C.W. 
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in mA 1900 was 3« b^gsfntts 3« Boerm In Sun vHpelHsstxIfd legen 
üe Engelsen niet meer zo g u n » ^ . Nochfans woedde He strijd mei 

onverminderde hevigheid voort; moed en vindingrijkheid moesten 

ta het Boerenleger 'de numerielce en maferiële handikap goedmaken. 

Legendarische vechtgeneraals, zoals een De W e t , bleven de Brit ten 

yanuif de meest onverwach te hoeken bes token en verspreidden de 

faam van het Boerenleger over gans de wereld. Inmiddels t racht ten 

'de Engelsen h u n tegenstrevers op de knieën te krijgen, door de Boe

r e n v r o u w e n en -kinderen op te sluiten in concent ra t iekampen — een 

n i euw en vreselijk begr ip werd daar geboren. In sep tember 1900 

k w a m Krüger naar Europa , terwijl de Engelsen steeds meer h u n toe-

ylucht n a m e n tot de takt iek van de « verschroeide aarde ». 

[ pip;' I 
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Zo vernielde de voor de Boeren 
vluchtende generaal Smith-Dorris 
begin februari 1906 op zijn terugtocht 
alle hoeven en velden en nam vrou
wen en kinderen gevankelijk mede. 
In Oranje-Vrijstaat staken Engelse 
troepen de Boerenfarms in brand. 
Half mei werden in Brandvlei alie 
vrouwen en kinderen weggesleept. 

In Kleksdorp alleen werden 500 
vrouwen en kinderen in regen en 
koude op open veewagens bijeenge
dreven om weggevoerd te worden. 
Ook de vrouw van De Wet, die maan
denlang met haar acht kinderen had 
rondgezworven, werd tenslotte aan
gehouden en in Johannesburg gevan
gen gehouden. Kitchener vaardigde 
een proklamatie uit waarbij bevolen 
werd alle familieleden van Boerren, 
die zich voor 1 september 1901 niet 
hadden overgegeven, gevangen te 
nemen en te deporteren. Hij bezocht 
zelf het kamp bij Middelburg om de 
vrouwen aan te raden beroep te doen 
op hun mannen om de wapens neer 
te leggen. 

Deze intimidatie-taktiek werd ook 
op een ander plan onverbiddelijk 
doorgevoerd. In maar t 1901 werden 
drie Afrikaners gefusiljeerd onder 
de nooit-bewezen beschuldiging van 
deelneming aan een aanslag op een 
trein Gevangen genomen Boeren 
uit de Kaap werden in het openbaar 
terechtgesteld — maar ook Trans
vaalse en Vrijstaatse officieren, man
schappen en burgers. Zo werden 
kommandant Lotter evenals de offi
cieren Schoeman en Wolfaardts in 
Middelburg gefusiljeerd. Ook buiten
landse joernalisten en vertegenwoor
digers werden geïntimideerd, gevan
gen genomen of uitgewezen. 

Wanneer de wereldopinie zich te
gen deze gruwelen keerde, t rachtte 
Chamberlain in een rede te Edinburg 
de misdaden tegen de Ieren en de 
Boeren goed te praten. 

Mevrouw Joubert, de echtgenote 
Tan de kommandant-generaal Jou
bert, schilderde in een brief de toe
standen in de Britse koncentratie-
kampen. Overal heersj typhus, 

schreef ze. Er is geen voldoende voed
sel en honger en ziekte velden dui-
zende vrouwen en kinderen. Wanneer 
dit zo voort gaat, en de oorlog duurt 
nog één jaar, dan blijft er geen en
kel kind, geen enkele vrouw hier m 
leven... 

De uitroeiing van het Dietse ele
ment in Afrika was begonnen. Om
dat men het met de wapens niet kon 
onderwerpen, zou men het in zijn 
toekomst treffen. Deze uitroeiing van 
vrouwen en kinderen zou nog tien
tallen jaren a^s een zware hypotheek 
wegen op de demografische ontwik
keling van blank Zuid-Afrika. 

Maar niet alleen de Engelsen, ook 
Kaffer en Bantoe hebben hierbij ge
holpen. 

Onder het oogluikend toezien der 
Engelsen overvielen Kafferkomman-
do's de vrouwenkampen en plunder
den en moordden er. Bij een derge
lijke overval werd o.m. Kruger's 
schoonzoon, Stoffel Fourie, ernstig 
gewond. 

De Kaffers maakten daarenboven 
van de gelegenheid gebruik om hun 
kudden naar het gebied van Trans
vaal te drijven en de landerijen der 
Boeren in bezit te nemen. Wanneer 
de Boeren hen verdreven en hun vee 
in beslag namen, riepen de Kaffers 
de hulp der Engelsen in. 

Dit gebeurde o.m. in de' omgeving 
van Rustenburg. De Kafferhoofdman 
riep het garnizoen van Rustenburg 
ter hulp tegen de Boeren, maar De 
la Rey bezette zelf de stad nadat 
het garnizoen uitgetrokken was .. 

Kitchener meende de Boeren met 
dergelijke methodes murw te kri j
gen en trachtte dan ook hun onder
werping te bekomen. 

Hij nodigde einde februari 1901 
Botha uit naar Middelburg om te on
derhandelen. Botha stelde echter als 
voorwaarde voor elke onderhandeling 
ten eerste de waarborg dat de onaf
hankelijkheid der republieken zou 
erkend worden en ten tweede de ver
wijdering van sir Alfred Milner, die 
een ernstige hinderpaal was om tot 
een overeenkomst te geraken. 

Kitchener bevestigde a& 7 maar t 
Schriftelijk zijn gesprek, maar Botha 
antwoordde met naa r zijn standpunt 
yan 8 februari te verwijzen. 

Inmiddels woedde de strijd met on
verminderde hevigheid voort. De Wet 
ontsnapte herhaaldelijk aan de tegen 
hem georganiseerde klopjacht en 
sloeg verrassend toe daar waar men 
hem het minst verwachtte. Kitche
ner zelf, in de omgeving van Preto
ria verblijvend, verwisselde elke 
nacht van kwartier omdat hij voor 
een overval vreesde. De hevigheid 
van de strijd wordt geïllustreerd door 
he t grote aantal gevechten en scher
mutselingen : in december 1901 wa
ren het er 309 en in januari 1902 
331. 

De algemene toestand was voor de 
beide Boerenrepublieken nochtans 
katastrofaal geworden. Bijna alle 
loeven waren uitgebrand, de oog-

/iten waren vernield, het vee gestolen 
of gedood. Er was gebrek aan ge
neesheren en medicijnen, aan kle
deren en wapens. Praktisch heel 
Zuid-Afrika, van de Kaap tot Rhode

sia, was nu frontgebied geworden. 
Het sterftecijfer in de koncentra-

tiekampen nam onrustwekkende vor
men aan. 

Op ongeveer 100.000 gevangenen 
— meestal vrouwen en kinderen — 
stierven er in december 1901 onge
veer 2400 waarvan 1700 kinderen. In 
januari 1902 was dit cijfer 1800, 
waarvan meer dan 1000 kinderen. 

Men begrijpt pas de betekenis van 
deze cijfers, wanneer men ze pro-
jekteert op de achtergrond van de 
nataliteits-ontwikkeling die bv. Ne
derland heeft doorgemaakt — en 
men kan gerust daaruit besluiten dat 
de bevolkingsverhouding in Zuid-
Afrika er geheel anders zou uitgezien 
hebben indien de ontwikkeling er 
normaal had kunnen gebeuren... 

Niettegenstaande de rampzalige 
toestand waarin de Boerenrepublie
ken zich bevonden bij het begin van 
het jaar 1902, na meer dan twee ja
ren oorlog, hielden zij nog steeds 
stand tegen de militaire en morele 
druk der Engelsen. 

Begin februari 1902 kwam de Ne
derlandse regering tussenbeide om 

t "TP* — 

voor de in Europa verblijvende ge-i 
zanten der Boerenregeringen een ver-< 
binding met hun regeringen en 
strijdmachten in Zuid-Afrika moge
lijk te maken. De Engelse regering 
wees dit aanzoek van de hand en be 
klemtoonde dat elke onderhandeling; 
tussen de Engelse opperbevelhebber 
en de Boerenleiders in Afrika zellj 
moest gebeuren. 

In juni 1901 waren reeds pogingen 
gedaan om te onderhandelen, maar 
ook toen hadden de Boerenleiders ge-< 
antwoord dat zij niets konden doen 
zonder hun gezanten in Europa te 
raadplegen. Zij eisten bovendien dati 
alleen op bazis van gelijkheid tussea 
onafhankelijke staten kon onderhan-* 
deld worden. 

De speciale afvaardigingen in Eu-« 
ropa, die in 's Gravenhage bijeenkwa-4 
men in het begin van 1902, dankten 
de Nederlandse regering voor haar 
tussenkomst en bevestigden nogmaals 
het reeds in 1901 ingenomen stand
punt van de souvereiniteitserkenning 
als eerste voorwaarde tot onderhan
deling. Zij concludeerden uit dQ 

Britse houding, dat Engeland zljnl 
politiek tot uitroeiing van de blanke 
Boerenbevolking nog niet gewijzigd 
had, zodat een mogelijkheid tot on-» 
derhandelen uitgesloten bleef. 

Op verzoek van Kitchener kwamen 
einde maar t 1902 leden der Zuid-
Afrikaanse regering in Pretoria a a a 
om een eventuele wapenstilstand t e 
bespreken. Na het onderhoud me4 
Kitchener reisden ze af naar de Vr i j 
staat om met de regering aldaar rug^ 
gespraak te houden. 

Half april kwamen beide Boeren-» 
regeringen dan in Pretoria aan e a 
legden hun voorwaarden aan Ki tche
ner voor. De Engelse bevelhebber 
stelde daartegenover z'n voorwaarden, 
die een praktische opgave der souve-
reiniteit en een onderwerping aan de 
Engelse kroon betekenden. Presidente 
Steyn antwoordde dat hij geen vol-t 
macht bezat om de onafhankelijk,-» 
heid prijs te geven en stelde een w a 
penstilstand voor, tegelijkertijd meft 
het voorleggen der Engelse eisen a a n 
de burgers. Kitchener weigerde. 

•(slot volgty 

r ] 
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ZEEUWSE WATER-MOESTlItWJS KWEKEN ONVEtiPOOSD VERDER 

M O S S E LE 
J/Tï T'KST-ANNEKE » 

EN ELDERS IN VLA ANDEREN 

NATIONAAL GERECHT 

Wij stonden aan de (( Eendracht n, het water 
dat het eiland Tholen scheidt van de vaste 
wal . In de diepte zagen wij botjes z w e m m e n 
en visscholen, terwijl krabben wegschoten 
tussen stenen op de zandbodem waar een 
luie tong profiteerde van de laatste goeie zon
nestralen. Vanonder de brug die het eiland 
verbindt met de rest van Nederland, k w a m 
een platte schuit aangedreven, moeizaam 
voor tgeboomd door enkele verweerde man
nen en nauwelijks boven water ui ts tekend 
vanwege de lading mosselen. Z e legde aan bij 
het steigertje van de viskonservenfabriek 
« Tholens faam », uitgebaat door de rasechte 
Tholenaars Schot en Baaij en bekend in 
Vlaanderen via frietkraampjes, gaarkeukens 
en kruidenierswinkels, waar hun voort-
brengst veelvuldig v. d. hand wordt gedaan. 

TTiolens roem 

Er werd een transportband 
•uitgelegd naar de schuit en 
de mannen begonnen met 
enorme rieken de mosselen 
op te scheppen Esn worm-
vijzel nam ze over van de 
aanvoerband en dreef hen 
via een traliekooivormige 
zeef — waar de afval en de 
kapotgekraakte schelpen 
uitgezuiverd werden — naar 
binnen. 

Ook wij glipten naar de 
plaatsen van waaruit geu
ren kwamen die het hele 
dorp langs de havenkant be
heersen : mosselen die ge
kookt worden, iets wat steeds 
van aard is om de meeste 
Vlamingen dadehjk met de 
lippen te doen smakken Ver
orberen wij immers met 400 
ton van de Zeeuwse voort-
brsngst d.e alles bi.ern per 
seizoen 6 tot 700 ton mos-
se'en bedraagt? 

Bmnenin de viskonserven
fabriek (stel u geen reus
achtig tjebouwenkompleks, 
maar een gezelhg laag ge

bouw aan de wateTkant 
voor) bleek er zeei veel ijver 
rond de mosselen : goede 
lieden zetten voortdurend 
grote manden, gevuld met 
de lekkere schaaldieren, in 
een gietijzeren stoomkele'. 
waar ze na verloop van en
kele minuten dampend-vers 
gekookt weer uitkwamen 
Even verder zaien enke e 
dozijnen jonge meisjes, d.e 
met vlugge vingeren de mos
selen Uit hun schalen haal
den en de « baarden », die 
deze dieren gemeen hebben 
met de bokken — zij het m 
bescheidener mate, uittrok
ken. De aldus '< gepelde >̂  
mosselen werden gewassen, 
op priemen gestoke.a en net
jes gerijd m gereedstaande 
bokalen van allerlei groot-
ie gedaan. Na toevoeging 
van aiifn en hec automa
tisch afsluiten met ean dek
sel werden de potten geste
riliseerd. En dan stond Tho
lens roem klaar om verzon
den te worden, naar de mos-
selgrage ina^en, hier en aan 
de overkant. 

Mosselvloot 
Wij begaven ons verder, 

naar andere mosseloorden, 
naar lerseke en Bruinisse : 
allebei plaatsen waar men 
bijna hoofdzakelijk bestaat 
van de handel in zee-ooft. Te 
lerseke zijn er niet minder 
dan 100 mosselvissers, te 
Brumisse 80. Samen met 
Tholen, Bergen-op-Zoom en 
Wemeldinge maakt dat zo
wat 200 schepen. De Zeeuw
se mosselen — aldus enkele 
vissers die, uiteraard vrien-
de'iijk maar wat terughou
dend, pas loskwamen nadat 
wij een dozijn rauwe mos
selen opgeslurpt hadden — 
komen voor een groot ge
deelte uit Frieslands Wad
denzee. Ze worden daar ge
haald met mosseltreilers die 
meestal zondagavond afva
ren en langs kanalen door
heen het binnenland, of bij 
goed weer via de zee in een 
etmaal naar het noorden 
opstomen. Veertig ton kun
nen deze met dvie of vier 
man bezette schepen mee
torsen. De aldus aangevoer
de waar wordt uitgestort en 
verwaterd : ze worden gedu
rende twee of drie tijen 
« uitgezand » en a's het wa
re in de gelegenheid gesteld 
Zeeuws zeewater naar binnen 
te happen. Daarna worden de 
mosselen weer opgevist en.ver-
zonden naar de verbruikers. 

Zeeslagen 
Er komen echter niet al

leen mosselen uit Friesland. 
Zeeland zelf kweekt zelf ook 
een belangrijk deel van de 
voortbrengst. In het voorjaar 
rukt de reusachtige vloot uit 
naar de plaatsen waar 
« zaad » te vinden is dat de 
grootte heelt van tarwekor
rels De « zaadoogst » lijkt 
op een ware zeeslag of op 
een Wild - West - film : de 
tientallen sch-spen wn-ieme-
len alle reusachtige mieren 
door elkaar, slepen kris-kras 

de mosselkorren over de bo
dem, in een chaotische jacht 
om zoveel mogelijk jonge 
m o s s e l e n , in te doen 
Deze vangst wordt uitgezet 
op percelen, zoals de oester-
tuinen, gelegen op banken in 
de Zeeuwse wateren en prak
tisch uitsluitend in de Oos-
terschelde. Alles bijeen 
duurt de groei van de 
schaaldieren ongeveer een 
jaar. Van de zaadpercelen 
gaan ze naar de groeiperce-
len waar ze halfwas worden 
en vandaar gaan ze uitein
delijk naar wat de Nederlan
ders « comsumptiepercelen > 
noemen. De verdeling van de 
verbruiksmosselen is gere
glementeerd; dit gebeurt 
door het ,«,, .pr9^(?u|c,tsp,hap » 
waar de 'handelaars telkens 
een order dienen te vragen 
voor levering van de waar. 

Na de keuring — die trou
wens ook gebeurt voor de 
oesters en uitgevoerd wordt 
door deskundigen die nagaan 
of de voortbrengst kiemvrij 
is — worden de mosselen 
tenslotte met vrachtwagens 
afgevoerd. 

Vlaams-na t ionaa l gerecht 
De hoedanigheid blijkt 

niet steeds af te hangen van 
de grootte der schalen. 
Doorgaans zijn middelgtcote 
mosselen met een grote vis-
inhoud, zoals de kenners dat 
noemen, de beste. Dat mos
selen slechts goed zouden 
zijn gedurende maanden die 
een letter R in hun naam 
hebben, bleek goeddeels een 
fabeltje te zijn, vermits er 
slechts gedurende het 
kweekseizoen (dat loopt van 
maart-april tot juni) weinig 
of geen aanvoer is en de die
ren dan ook slecht te verteren 
zijn. Wat de winterschade 
betreft hebben vissers ons 
verzekerd dat er ondanks de 
bange verwachtingen, nage
noeg geen mosselen bevro
ren zijn en dat de kwaliteit 
dit Jaar van uitzonderlijke 
waarde is. 

Heeft Vlaanderen, dat 
jaanijks zoveel zee-ooft ver-
obert, dan zelf geen mossel-
voortbrengst meer? Toch 
wel, maar de laatste Vlaam
se vissers hebben hun lig
plaats eigenaardig genoeg 
in Nederland, te Terneuzen 
aan de Westerschelde. Deze 
laatste vissers (een drietal) 
zijn Boekhoutenaars Het 
dorpje Boekhoute, helemaal 
in het noorden van Oost-
Vlaanderen aan de Neder-* 
landse grens, lag vroeger 
aan de Braakman, die sinds 

geruime tijd ingedijkt werd 
en deels droogkwam zodat de 
uitweg naar de Westerschel
de en de zee wegviel. Van
uit Terneuzen bevaren de 
Vlaamse mosselvissers sinds
dien hun visgronden en hun 
banken die in de Wester
schelde gelegen zijn. Waar 
de mosselgroei destijds ho^ 
gerop de stroom reeds ka 
potgemaakt werd door afval
water en stookolie van zee
schepen, wordt ook dit be
drijf — hoewel in mindere 
m.ate — bedreigd. 

Toch zijn de mosselen van 
de Westerschelde van uit
zonderlijk goede kwaliteit. 
Men kan ze eten in Zeeuws-
Vlaamsé plaatsjes als Fili-
pinne, waar ze in een saus, 
bereid met geraspte be
schuit, gereed gemaakt 
worden. 

Toch heeft Antwerpen —• 
hoewel er geen mosselschui
ten meer aanleggen, zoals 
voor vijftig jaar nog het ge
val was — het monopolium 
van de mosselsmullerij be
houden. Ontelbare eethui
zen, weggedoken rond de 
Lievevrouwekatedraal, sa-
mengedrongen in de « s ta
tiestraat » of ondergebracht 
in kelderspelonken, munten 

(niet noodzakeli jk) 

uit in de bereiding van de 
lekkere schaaldieren. Hier 
kan men de vangsten van de 
Zeeuwse wateren nutten, be
reid op velerlei wijzen : naar 
zeemans manier, rijkelijk 
gekruid met selder en ajuin, 
gekook in witte wijn, toebe
reid in een saus van proven-
Qaalse vruchten, gebakken 
of geroosterd . 

Ten slotte heeft de mossel 
ons het nationale gerecht 
van Vlaanderen geschonken,: 
mosselen niet frieten. En wie 
zou zonder hen de geest
driftige kreet geslaakt heb
ben : « In Vlaanderen 
Vlaams en mosselen op 't S*. 
Anneke » ? 

S.D.L. 
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TRAKTOREN 

ROLLEN 

VERDER 
KEMPISCHE B O e n t N BETOOGDEN TE TURNHOUT -
EISEN MELKPRIJS: 4 F IN DE ZOMER; 4 , 5 0 F IN DE 
WINTER - KOSTELOZE ENTSTOF BIJ VERPLICHTE 
ENTING - VOLLEDIGE SOCIALE GELIJKSTELLING -
GEEN VERLAGING VAN INVOERHEFFINGEN OP DE 
SLACHTKIPPEN - BESTAANSZEKERHEID DOOR LO
NENDE PRIJZEN. 

Ver leden jaar hebben wij in een tiental bij
d ragen de toes tand van de l andbouwers in 
Vlaanderen belicht, wij hebben de boeren — 
die toen in ops tand k w a m e n tegen h u n ach
teruitstell ing — ges teund zowel bij h u n alge
m e n e akties als door het ui tgeven van spe
ciale u i tgaven. T w e e en zestig, het jaar van 
d e grote boerenops tand , ook in Vlaanderen . 
In alle belangrijke plaatsen vonden massa
betogingen plaats , in duizende hagen en 
heggen waren de vier tanden gestoken, op alle 
kasseiwegen van Vlaanderen kalkten de boe
ren h u n s logans. W a t is er vandaag gewor
den van de gro tes t r i jd , wa t isrer gegroeid uit 
die grootse pro tes tbeweging ? 

Verleden zondag hebben wij 
'n goede balans voorgescho
teld gekregen. Duizenden 
boerenmensen zijn opgetrok
ken naar Turnhout om er 'n 
laatste machtige betoging van 
het jaar 1963 te houden. Van
uit alle hoeken van de Kem
pen kropen door de erwten
soep-dikke mist de traktoren-
slierten als reusachtige rup
sen naar de Kempense hoofd
stad om daar de leuzen van 
de strijd uit te dragen. 

Twin t igduizend leden 
Dhr Persoons, algemeen se-

kretaris van het Algemeen 
Boerensindikaat — het A B.S. 
— was vooraf naar het Lin-
öenhof gekomen om daar de 
pers te woord te staan. De 
pers dat wil zeggen : de 
Volksgazet, La Libre Belgique, 
Het Laatste Nieuws, de Volks
unie en de plaatselijke week
bladen «De Kempen» en 
«Torenhout»... Wij geloven 
dat wij dat wel even mochten 
onderstrepen. Wij vroegen 
ons daareven af wat er ge
worden is van de zo geest
driftig begonnen strijd, van 
de nieuw-opgerichte bewe
ging die tot stand kwam in 
tijden van felle aanpak. Het 
was niet zonder trots dat Dhr 
Persoons kon meedelen dat 
zijn beweging thans twintig
duizend leden telt, dat zij 
dag voor dag aangroeit in 'n 
vlug tempo, dat zij doordringt 
tot in de verst afgelegen 
hoekjes van Vlaanderen en 
da t de organisatie als een 

goedwerkend uurwerk in me
kaar zit. Voor een dergelijke 
verwezenlijking — na een 
jaar werking — nemen wij 
ons petje af. 

Geen politieke m a n d a t e n 
Daar vroeg iemand iets 

klassieks : «Wat het A.B.S. 
juist beoogde ? » En inder
daad, dat was wel belangrijk, 
want het A.B.S- blijkt een 
sindikaat te willen zijn, een 
echte vakbond, maar dan 
voor boeren. De heer Persoons 
zei ter verduidelijking dat de 
beweging niet zoiets is als de 
Boerenbond die kommerciëel 
opgevat is (een handelszaak 
als het ware) en die zijn taak 
niet naar behoren volbracht 
heeft. Ware dit wel het geval 
geweest dan zou het A.B.S. er 
niet nodig geweest zijn. In-j 
terressant is ook wel dat hei, 
sindikaat geen kleur heef€, 
het leunt niet bij een of an
dere politieke partij aan 5 
«Dit zou ons zonder twijfel 
krachtverspilling bezorgen 
en de tegenstand van de ver
smade politiekers» zo zei de 
woordvoerder. Nochtans sluit 
het lidmaatschap van andere 
boerenbewegingen (Boeren-
front. Boerenbond) niet uit 
dat men deel kan uitmaken 
van het A.B.S. integendeel, er 
zijn — zo werd ons verzekerd 
— bestuursleden en zelfs ar-
rondissementele voorzitters 
van,de genoemde bewegingen 
lid van het sindikaat. Wat 
niet toegelaten is aan A.B.S.-
vooraanstaanden : een poli

tiek mandaat vanaf de pro
vincieraad, « vanaf de betaal
de job » zo zegde de heer 
Persoons verduidelijkend 
« want dan wordt er gewoon
lijk meer gekeken naar het 
politieke dan naar het land
bouwersbelang». Het A.B.S. 
wil een vrije vakbond zijn die 
de boerenbelangen verdedigt 
op allerlei gebied en die de 
eisen desnoods met krachtda
dige middelen zal naar voren 
brengen. 

Verlies o p suikerbieten 

En er is sinds de boerenop
stand van verleden jaar, ge
paard aan het oprichten van 
de nieuwe beweging al iets 
veranderd. Er wordt een kor
datere toon genoord van die
genen die verleden jaar nog 
meenden dat de landbouwers 
het niet slecht hadden. Dat is 
natuurlijk nog niet veel, de 
grieventrommel van de boe
ren is er niet minder gevuld 
om geworden. Destijds (het 
was toen 1958) schreef Theo 
Lefèvre in een C V.P.-kiesma-
nifest dat de Socialisten de 
bedoeling hadden 125.000 
kleine boeren op te ruimen. 
Dat was als aanklacht be
doeld en thans is Theo daar 
aardig mee opgeschoten, met 
die likwidatie. De boeren
stand vertegenwoordigd van
daag nog slechts 8 t.h. van de 
bevolking. De « uitroeiing » is 
ook dit jaar tegen hetzelfde 
tempo als vorige, voortge
schreden .. De verdiensten 
zijn nog steeds niet van aard 
om betere uitlichten te bren
gen en om de stopzetting van 
öe bedrijven tegen .te gaan. 
De verhoging van dé suiker-

prijs wordt een aalmoes ge
noemd. Bij de binnenlandse 
prijs, die 907 F bedroeg is 45 
F (per ton) bijgekomen zo
dat de prijs thans 952 F ge
worden is. Op de wereldmarkt 
wordt de suiker echter ver
kocht tegen 1.400 F. Er is dus 
een grote wanverhouding en 
voor de fabrieken moet het 
niet moeilijk zijn via tussen
personen, met grote winsten 
aan het buitenland te verko
pen zonder dat onze landbou
wers er enige baat bij hebben. 
Voor onze boeren beloopt de 
kostprijs van suikerbieten 800 
F, waar zij (met de huidige 
verhoging van 50 F inbegre
pen) slechts 750 F ontvangen, 
zodat zij uiteindelijk 50 F 
dienen toe te leggen. 

Landbouwfonds 

bean twoord niet 

a an zijn doel 

Betreffende het landbouw
fonds werd op de perskonfe-
rentie en later ook door de 
Waaslandse veearts Dr Rol-
lier, scherpe kritiek uitgeoe
fend. Het wordt aangewend 
voor andere zaken dan deze 
waarvoor het opgericht werd. 
Waar het fonds hoofdzake
lijk gespijsd wordt door de 

Gelezen in de betoging 
« Van Hemelrijk 
wij zitten tot aan 
ons knieën in de zijk » 

boeren via heffingen op de 
voedergranen, gaat slechts 
1/8 van de gelden naar de 
landbouwers. Een andere 
grief is de afschaffing van de 
kompensatiepremies op de 
voedergranen. Als vergoeding 
hiervoor werd geëist dat kos
teloze entstof aan de land
bouwers zou verschaft wor
den. Op gebied van sociale 
gelijkstelling wil het A.B S. 
dat de boeren van dezelfde 
.voordelen zouden kunnen ge
nieten als de loontrekkenden. 

Thans krijgt een vierde kind 
in een boerengezin 1000 P 
maar de anderen wordeu 
schromelijk tekort gedaan. 

Melkprijzen 

zijn veel te laag 

Ook de verhoging van dé 
melkprijs met 0,20 F per liter 
wordt door het A.B.S. onvol
doende geacht, zeker waar 
deze verhoging slechts geldt 
voor landbouwers die voldoen 
aan de proef die het bakt«-
riengehalte van de melk vast
stelt. De prijs van de melk 
zou — om enigzins renderend 
te zijn — 4 F moeten bedra
gen in de zomer en 4,5 in de 
winter. De kostprijs bedraagt 
voor de boer 4,18 per litep 
waar de boer in de zomer 
slechts 3,55 F per liter be
taald krijgt voor melk met 33 
t.h vetgehalte. Wantoestan
den werden geschetst : het 
A.B.S drukt in de jongste uit
gaven van zijn blad «De 
drietand » een oproep af op
dat de leden de namen zou
den opgeven van melkerij-di-
rekteurs die buiten hun be
roep nog andere taken o.m. 
die van senator, volksverte
genwoordiger, voorzitter van 
C O.O. enz... uitoefenen. De 
belofte werd gedaan deze lie
den met naam en toenaam in 
de volgende uitgaven af te 
drukken. 

Betreffende de betichting, 
die bij iedere prijsverhoging 
hoorbaar is, als zou de boer 
hiervan de oorzaak zijn werd 
verwezen naar de prijzen die 
de boer hier ontvangt en ver
geleken bij het verschil dat 
bestaat tussen de producents-
prijs en die bij de verkopers. 
België heeft de laagste to
taalprijs aan producent met 
43 t.h. m een groep van 12 
landen waar Noorwegen de 
hoogste heeft met 68 t.h. 

De Turnhoutse betog-ing, 
die bedoeld was als een na
jaarsschouwing is een sukses 
geworden voor de Kempen. 
Ongetwijfeld zal zij veel bij
dragen in de ontvoogding van 
de landbouwers in dit gewest. 

S.D.L. 
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UNITARISME? 

De Waalse petitie heeft, als een 
kei in de Itiklcerpoei de hele uni-
taristische bende aan het Icwaken 
gezet. Het was de druppel die de 
Ujdensbeker van de socialistische 
bonzen deed overlopen. 

Het is niet langer alleen Jos 
Van Eynde die de Waalse federa
listen uitscheldt; ook andere offi
ciële bon«en stormen er nu op 
los met de voorhamer. Nu de dui-
«end en één voorstellen van de 
nnitaristen bekend zijn om hun 
vastg^elopen kar terug vlot te kri j-
gen, gaan wij op de dooddoener. 
« Welk federalisme? » toch even 
de vraag stellen « Welk unitarisme 
l)edoelen die heren nu? » Zoveel 
beefden zoveel zinnen. 

Le Peuple 
Geeft, in korrekte vertaling over

genomen door de zusterbladen 
Volksgazet en Vooruit, een opris
ping van het kwaad humeur van 
leider CoUard. De anders zo be
daarde Leo neemt het rexisten-
scheldproza over tegen de MPW. 
Hij kan zijn Waalse rebellen moei
lijk beschuldigen VNV-ers te zijn, 

« Een redevoering houdend te 
Brussel ter gelegenheid van het 
lanceren van het petit ionnement 
vorige week, verifearde André Ge

not over de bijeenkomsten der 
partijen dat het niet meer de taak 
Is van deze beperkte minderheids
groepen, de toekomst van Beilg îë 
te bepalen. 

De nationale voorzitter van de 
MPW heeft schoon te verklaren 
wat hij wil : men kan moeilijk 
sterker stelling kiezen voor « het 
werkelijke land » tegen « het wet
telijke land ». Ik wil niet de 
wreedheid hebben voorgaanden in 
herinnering te brengen in een 
jong verleden ». 

De Werker 
Een andere bonze, Louis Major, 

van het ABVV, keert zich ook te
gen het Waalse verzoekschrift, 
in 'n bekgevecht met de journalis
ten (of liever kameraden) van la 
Wallonië. Wij krijgen van deze 
genuanceerde medewerker van 
Volksgazet en tut t i quanti zelfs 
een mooi lesje over de (( persze
den ». 

« Het politiek gedoe van de 
Volksunie net zoals dat van de 
MPW heeft geen uitstaans met 
de werking van de vakbond ». 

Dat heb ik geschreven en ik 
herhaal het nadat het ' Luikse dag
blad « La Wallonië », dat zich nog 
socialistisch noemt, het heeft aan
gehaald en bij dat citaat een com
mentaar heeft geflanst dat nu wel 
niet doorspekt is met gi-ove spot 
en beledigende overwegingen. 

Arm van zin en zwak is de 
journalist die zich van de pers
vrijheid bedient om nonsens te 
vertellen. Het is een ergerlijk 
misbruik. Want de persvrijheid is 
het recht van de lezer naar waar
heid te worden voorgelicht en niet 
de vrijheid van de dagbladschrij
ver er uit te lappen wat in zijn 
kraam past. » 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Onze verschillende arrondissementsbesturen schijnen stilaan 
op dreef te komen in de nieuwe abonnementenslag. We geven 
hieronder de rangschikking, zoals ze er na drie weken uitziet : 

1. Dendermonde; 2. Sint 
Niklaas; 3. Brugge; 4. Turn
hout; 5. Antwerpen; 6. Brus
sel; 7. Mechelen; 8. Tonge
ren; 9. Oostende - Veurne -
Diksmuide; 10. Gent. 

Wat ons bij deze uitslag 
het meest verheugt, is het 
feit dat sommige arrondis
sementen — vroeger tradi
tioneel slappe broertjes in de 
abonnenmentens'ag — thans 
vooraan liggen. 

In onze lijst ontbreekt van 
in den beginne Aalst, vroe
ger zo hoog te paard. Wordt 
daar dan geslapen? 

We herinneren er aan, dat 
de abonnementenslag 1964 
reeds begiftigd werd met een 
mooie reeks prijzen w.o. : 

Schuim wijn voor iedereen 
die 20 punten haalt. 

Een reeks geschenken van 
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
mevstar. Verkoopprijs 3.000 F 
stuk. 
2 Matrassen Unie-Lux Star 

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1.500 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 hon
derd prijzen zijn en wie 
minstens vijf nieuwe abon-
nenten maakt zal in elk ge
val een prijs hebben. Perso
nen die nog prijzen willen 
geven, kunnen zich richten 
tot de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16, Brussel 7. Tel. : 
(02)21.84.21. 

We herinneren eraan dat 
het puntenstelsel er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een 
driemaandelijks. De prijs is 
thans onderscheidenjk 200, 
110 en 60 F. Wanneer de 
driemaandelijkse en half
jaarlijkse abonnenten her
nieuwen voor gans het jaar, 
tellen ze eveneens voor 4 
punten. 

De prijzen zuUen uitge
deeld worden in november 
1964. 

IH'W • J 

Standaard 
De Waalse katolieken waren ja

renlang heftig anti-federalist. 
De voorzitter van de Waalse 

KWH, Oleffe, heeft dit taboe 
doorbroken en gaat met zijn be
weging meer en meer die richting 
op. De man heeft lef. Wanneer 
volgen de Vlaamse lamzakken? 

« Wanneer men zowel de voor
stellen van oud-minlster Harmei 
in de CVP van Charleroi als de 
strekking van de MOC onder
zoekt komt men tot de bevinding 
da t wemigen nog genoegen nemen 
met een gewone decentralizatie 

meer te integreren In he t taalge
bied, waar zlJ zijn gevestigd, wordt 
be t franstallg overwicht nog ver
s terkt in een bedrijf, da t ten dele 
van de s taa t afhangt en dus he t 
voorbeeld zou moeten geven. Sin 
meteen heeft men stevige stof ge
geven a a n hen, die sinds lang be
weren dat de unitaire s taa t geen 
waarborgen meer kan bieden a a n 
de Vlaamse gemeenschap. 

De les van Mol is immers in de 
eerste plaats dat men in de ho
gere regionen te Brussel, zowel in 
de regering als de privé-sektor, een 
anti-Vlaamse houding blijft aan
nemen. Het zou ons niet verbazen 
dat de gebeurtenissen van Mol met 
enig leedvermaak gevolgd worden 
door het Vlaams Aktiekomitee « i 
da t dit daar in argumenten zal 
vinden ten voordele v£in de beto
ging op 10 november. » 

iL.,1 lliW,*'WSi%«ï_ j - ' t - r » i% 

ELDERS GAATHEER 
«ffOTJHHtt 

om het Vlaams-Waalse probleem 
op te lossen. De h. Oleffe, voorzit
ter van de MOC (Waa'se afdeling 
van de kristelijke arbeidersbewe
ging), hield zaterdag een oleidooi 
voor een federatie van de provin
cies per taalgebied, terwijl hij 
diepgaande hervormingen in pgr-
lement en regering verded^^de. 
Da t ' sdieen nochtans niet v«f ge
noeg te reiken, want de algemene 
indruk op de vergadering te Na
men was dat de aanwezigen meer 
in de richting van een uitgespro
ken federalisme wilden gaan. » 

Nog meer lef heeft « De Stan
daard ». Na een tijd geleden het 
betogen te hebben belachelijk ge
maakt , na de grootst- dubbelzin
nigheid te hebben aangenomen 
rond de betogmg te Antwerpen, 
zouden we nu pilots te Mol moe
ten gaan betogen. Neemt men de 
lezers voor smullen? 

«f We geloven dat de regering 
aan de bevolking een verklaring 
verschuldigd is, dat v de Vlaamse 
CVP moet optreden en da t de 
Vlaamse ekonomische en kultu-
rele organizaties luide de stem 
moeten verheffen. Zou het Vlaams 
aktiekomitee, in plaats van te 
Antwerpen het verreliggend denk
beeld van het federalisme n a te 
jagen, niet beter alle Vlaamse 
krachten op één konkreet punt 
r ichten en wel op de omvorming 
van he t atoomcentrum, zodat de 
Vlaamse gemeenschap niet langer 
met een paard van Troje in zijn 
wallen zit en de Vlaamse techni
ci en geleerden niet langer wor
den achteruitgezet? 

Ofwel te Brussel! Want er is 
Frans gesproken op de Louiza'aan. 

De derde Mars op Brussel zal 
volgens LDL gaan voor Vlaams 
Op de Louizalaan. 

« Voorzitter Misgisch kondigde 
aan dat de « Louizalaan » in ju
ni van volgend jaar grote feesten 
zal kennen ter gelegenheid van de 
« jumelage » met de « Champs 
Elvsées » van Parijs. Uit de reak-
tie van sommige Vlamingen meent 
men echter nu al te mogen be
sluiten dat die « jumelage » niet 
makkelijk zal verlopen. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat de 
Vlamingen naa r Brussel komen 
protesteren als het werkelijk no
dig Is... » 

En misschien is er in Lapscheu-
rc of pulderbos een franstalige 
notaris benoemd. AUen naar Lap-
scheure, of Eerste Opmars naa r 
Pulderbos. 

DE G A 2 : E T 
Maakt meer nuchtere opmer

kingen dan het ijdel machtsge-
kwijl van « De Standaard ». 

« De jongste benoemingen in 
het Atoomcentrum van Mol mogen 
worden beschouwd als een enor
me dwaasheid, die ver-strekkende 
gevolgen kan hebben. Juis t op he t 
ogenblik dat de bedrijven wette
lijk verplicht worden zich min at 

DE VLAAMSE 

OUDSTRIJDER 

Is niet m a b voor de verwarring
zaaiers in Vlaanderen op dit be
slissend ogenblik. 

« Er wordt over jullie in de bla
d e n gespfoken en er zijn Vlaam
se bladen waarbiX„JiöÜe;,.H?^JS., 
kunnen halen : maar jullie weten 
toch ook dat wij in Vlaanderen 
nog niet over een groot neut raa l 
blad beschikken, dat schrijft uit 
liefde tot de waarheid en dat al 
de dagbladen die wij hebben par
tijbladen zijn die dus maar schrij
ven om hun parti j en orofijt en 
dus de waarheid radbraken en 
verkrachten leder keer het in h u n 
politieke winkel past. Door zulke 
bladen gelijk te krijgen Is toch 
eerder een belediging dan wel een 
eerbewijs. Wil weten toch allen 
wat die bladen waard ziin! Zij 
leggen het maa r steeds aan op 
komnromiasen. Neen geen afdoend 
reddingsmiddel voor Vlaanderen! 
Geen zelfbestuur! Geen federalis
me! Nog eens een vergellik! Nog 
eens een minnelijke schikking met 

da t uni tair staatsbestuur da t ooa 
al zolang bedriegt en bedot en 
met de neus wil Wijven leiden. 

Dit laatste weten jullie even 
goed als wij die marcheren! We
ten JuUie dan ook niet, of willen 
juUie he t niet meer weten : d a t 
wanneer in een s taa t onrecht 
heerst en een vergelijk moet ge
troffen worden er dan steeds a a n 
het onrecht toegegeven wordt?» 

V.O.S. marsjeert. De generatie 
van 14-18 die « zelfbestuur » c«f-
te! 

De Linie 
Geeft in een scherpe aanklacht 

weer hoe heei de aktiviteit van de 
grondwetskommissie alleen op de 
Waalse minorizatievrees was ge
richt. 

« Uit de notulen lijkt, dat er op 
geen enkel ogenblik ernstig spra
ke is geweest van Vlaamse deside
ra ta , en dat de werkgroep, juist 
zoals de grondswetherzienmg die 
zijn leden behoorde' voor te be
reiden, uitsluitend tot doel had de 
socialistische part i j in Wallonië 
een wapen te geven tegen he t 
groeiend verlangen naar federale 
oplossingen. Uit het rapport blijkt 
nu bovendien nog, dat men zelfs 
in dit beperkte opzet niet is ge
slaagd. Zoals hier al vaker werd 
gesteld, zal men van het ene slop 
in het andere sukkelen zolang 
men. zoals Vermeylen (zie hierbo
ven), principieel weigert het al
ternatief voor het unitarisme on
der ogen te nemen. » 

K U U T r i U R U E V E N 

Hierin gaf Manu Ruys een 
scherpe beoordeling van de ge
beurtenissen der voorbije maan
den. 

« Men ontkomt niet aan de in-
ür^'A§£: <»lè« regeerders al t e 
grote vraagstukken nog steeds in 
een kleln-Belgisch en benepen 
partijpolitiek perspectief zien. 
Vlamingen en Walen voelen a a n 
da t het regeringsbeleid afgestemd 
bliift op een unitaire, gecentrali
seerde optiek. Er wordt wel veel 
gepraat over deconcentratie en 
over administratieve spreiding, 
maar intussen verrijst het nieu
we complex der ministeriële dien
sten nabij de Congreszuil als he t 
trotse symbool van het Brusselse 
centrall":me. » 

Stoute taal van Manu. Zij he t 
dan ook niet in « De Standaard ». 

Als hi i zo voortgaat met in an
dere bladen te schrijven, zal baaa 
De Smaele hem nog Vogelvrii ver
klaren. 

Walter Lnyten. 

Door vakmanschap en specialisatie s taat 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 ! 

JAARLIJKSE DODENHULDE 
Ingericht door Vriendenkring Sneyssens-Gent, 

St. Maartensfonds Antwerpen, 
Brabant, 
Limburg, 
Waasland, 

St Maartensvrienden West-Vlaanderen, 
Gewest Vlaamse Ardennen-Aalst. 

GENT 17 NOVEMBER 1963 
(advertentie) 
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Louis Couperus werd geboren te Den Haag 

op 10 juni 1863 en stierf op zestigjarige 

leeftijd op 11 Juli 1923. 

Hij was de zoon van een lid van het Militaire 

Gerechtshof in Nederlands-lndië, waar hij 

zijn kinderjaren doorbracht. Pas toen hij 14 

jaar was keerde hij naar zijn geboortestad 

terug. Op 22-jarige leeftijd behaalde hij de 

akte van middelbaar onderwijzer, doch het 

onderwijs lokte hem niet aan. Onder invloed 

van zijn leraar Nederlands, J. Ten Brink, 

ging hij schrijven. 

hij een eeuwfeest: 

LOVIS COUPERVS 

1863-1963 

De verzen waarmee Coupe
rus debuteerde, genoten geen 
gunstig onthaal. Nochtans 
vond ik onlangs in een oude 
«Niederlandische Literatur-
geschlchte» wél een verta
ling van een vers van hem, 
maar geen enkele vermelding 
over zijn proza; op dat ogen
blik was « Eline Vere > toch al 
verschenen en zijn naam als 
prozaïst gemaakt. 

Het was met deze roman 
dat hij op 26-jarige leeftijd 
als romanschrijver debuteer
de. Het typisch decadente 
aristocratische milieu van de 
Haagse salons en de hogere 
burgerij op het einde der 19e 
eeuw vormden de achtergrond 
van dit verhaal, waarin op 
weergaloze wijze een psycho
logische uitbeelding gegeven 
werd van deze aparte wereld, 
rond de enigszins slappe doch 
niettemin tragische vrouwen
figuur. 
Couperus' roman was hét ge-
sprektema van de dag : men 
had toen nog geen film- of 
televisiefiguren oi» mee op te 
lopen. 

Na zijn huwelijk trok Cou
perus naar het buitenland, 
woonde in Italië en Zuid-
Frankrijk, reisde in Grieken
land en Spanje en ondernam 
in 1921 een reis naar Neder
lands-lndië, China en Japan. 
Hij keerde in 1922 naar Den 
Haag terug, waar hij bij zijn 
zestigste verjaardag op groot
se wijze gevierd werd. Bewon
deraars schonken hem een 
landhuis doch een maand la
ter overleed hij. 

Hij liet een niet slechts 
kwantitatief — om en bij de 
60 werken — maar ook kwali
tatief monumentaal werk na. 

Zijn werkkracht leek onbe
grensd. Hij schreef gemakke
lijk; volgens sommigen té ge
makkelijk. Schrijven deed hij, 
naar zijn zeggen, bijna even 
moeiteloos als ademen. Dat 
men uit de onverpoosde 
scheppingskracht en uit zijn 
veelvuldige medewerking aan 
kranten en tijdschriften af
leidde dat hij financieel zou 
gedwongen geweest zijn tot 
een dergelijke produktiviteit, 
bleek echter achteraf wel 
enigszins overdreven. 

De naam Couperus oegon 
na zijn dood zo al niet in de 
vergeetboek, dan toch uit de 
aandacht van 't grote publiek 
te verdwijnen, al bleef zijn 
werk belangwekkend genoeg 
om de literatuurk.anners te 
boeien. 

Hetzelfde gebeurde trou
wens in Vlaanderen — alle 

verhoudingen in acht geno
men — met zijn vriend en 
medestichter van het tijd
schrift « Groot-Nederland », 
Cyriel Buysse. In het buiten
land, waar Couperus tijdens 
zijn leven bekendheid ver
wierf (hij werd o.m. in 1921 
in Engeland gehuldigd als 
«een auteur van Europees 
formaat») werd hij verdron
gen door Multatuli en, para
doxaal genoeg, door lyrici als 
Kloos en Verwey, Gezelle en 
Van de Woestijne en door de 
pas-ontdekte Vlamingen 
Streuvels en Timmermans. 

Couperus begon te schrij-
veft' tond de jaren 1880 en on

getwijfeld heeft het indivi
dualistisch impressionisme 
der Tachtigers zijn proza in 
het begin beïnvloed. Zijn 
stijl is echter te zeer geken
merkt door zijn hele persoon
lijkheid om te kunnen gewa
gen van een werkelijke ori
ëntatie. Couperus schreef zo
als hij was : de dandy-ach-
tige, steeds vlotte en goedge-
klede. keurige en in de om
gang charmante causeur, de 
globetrotter met het scherp 
intellekt, de fantasierijke 
verteller die een enigszins 
vermoeid en amoreel raffine
ment paarde aan een diep be
sef van de menselijke trage
die en de menselijke zwak
heid. 

Men heeft Couperus de 
minst-hollandse van alle 
Noordnederlandse auteurs ge
noemd. Hij vermijdt de cere-

braliteit die vaak benepen
heid, de strakke nuchterheid 
die vaak stroefheid en af
stand-nemen van het leven 
wordt. Hij is de belangstellen
de verteller, die spreekt in 'n 
direkt uit het leven gegrepen 
taal, soms wel eens té veel 
opgesmukt met fiorituren en 
arabesken. Onder het elegan
te kostuum, achter de soms 
luchthartige maar nooit 
scherpe ironie vermoedt men 
nochtans de vertwijfeling, 
het besef van de ondergang 
van een beschaving die in 
haar verfijnde decadentie 
geen uitzichten meer biedt. 
Hij heeft dit gevoel niet al
leen in zijn psychologische 
romans weergegeven : ook In 
zijn historisch romans, ge
situeerd in de voor hem ver
trouwde sfeer van het zuiden 
en in een analoge situatie. 

namelijk in de decadente uit
bloeiende beschavingen van 
Griekenland en Rome, zijn 
het de mensen méér dan de 
historische gebeurtenissen, 
waarop hij zijn blik richt. 

Men rekende Couperus 
reeds tijdens zijn leven bij de 
grootste auteurs van zijn tijd 
en nu nog wordt hij als een 
der zeldzame Nederlandse 
auteurs genoemd die van een 
Europees formaat getuigen. 

Niettegenstaande een — 
soms wel even verflauwde — 
Couperus-verering, bleef het 
aantal van zijn lezers eerder 
beperkt. Nochtans zijn er 
weinigen die kunnen vertel
len zoals hij, onderhoudend 
en toch doordringend, met 'n 
sterk sfeerscheppend vermo
gen en een rake psychologi
sche typeringskracht. 

steent les voor 

om TAALGEBOUW 
LA FLAMANDISATION 

De traditionele vijanden van de Nederlandse kultaur -
om er één te noemen : de Belgische ambtenarij - gebruiken 
een uiterst doeltreffend wapen tegen ons. Volgens het prin
cipe « divide et impera », verdeel en heers, hakken ze ons (die 
al niet erg groot zijn, wel groots volgens sommigen...) in tivee 
of drie,stukken en gaan dan elk stuk afzonderlijk te lijf. 

Door al wat Nederlands is in België « jlamand » te 
noemen, doch het Nederlands in Holland wel degelijk « néer-
landais », geven ze bedekt te kennen dat Vlaams, in casu de 
« Vlaamse taal », eigenlijk iets aparts is en met het Nederlands 
van boven de staatsgrens ten hoogste van ver iets te maken 
heeft. In België spreekt men behalve Frans ook nog zo'n paar 
Germaanse dialecten waarin « les Flamands n wel enige 
eenheid (pogen te) brengen, doch die niet in aanmerking 
hom.en om een volwaardige plaats in te nemen naast de Franse 
huUuurlaal. Wel naast Ie Walton. 

De hardnekkigheid waarmee de Belgische administratie 
het woord « Vlaams « blijft gebruiken waar « Nederlands » is 
bedoeld, - daar waar niem.and er ooit aan denken zou « Wal-
lon » te zeggen in plaats van « Francais » - is wel het beste 
bewijs van een opzettelijke kleinering en geringschatting van 
het vanouds Nederlandse element in België. Op vrijwel alle 
Waalse scholen heeft men de taalvakken frangais, anglais, en 
...flamand; allerhande instellingen te Brussel hebben een 
section frangaise en een section flamande en in de radio kan 
men les emissions jlamandes beluisteren. Spreken wij - en 
revanche - van les emissions umllonnes, la section wallonne, 
of Ie professeur de walton, dan worden we verkeerd begrepen 
of met protesten bestormd. En inderdaad er is een enorm 
verschil tussen wallon en frangais ' 

Deze toestand vindt zijn voedingsbodem in het feit dat 
de Walen en Franssprekenden er zich terdege van bewust zijn 
dat zij naast hun Waals of Brussels-Frans dialekt, als kul-
tuurtaal het Frans (zouden moeten) hanteren, en dat zij 
bijgevolg een integrerend deel uitmaken van de Franse kui
tuur. Deze zienswijze stemt overeen met de werkelijkheid en 
slechts enkele zeer regionalistische en partikularistische toal-
Unganten dromen nog van een Waalse omgangstaal als uiting 

van een Waalse natie. Het zou dwaas zijn in 'Ëelgië frangais te 
willen vervangen door wallon. Wel bestaat er een littérature 
wallonne maar dat is de benaming voor lokale, met opzet in 
een of ander Waals dialekt geschreven, letterkunde. 

In Vlaanderen daarentegen is men zich niet bewust van 
een algemeen Nederlandse kultuartaal, die boven en tussen de 
Vlaamse, Hollandse, Brabantse en Limburgse dialekten staat 
Het gevolg hiervan is dat de Vlamingen zotoel hun dialekt als 
het algemeen beschaafd Nederlands « het Vlaams » noem.en, 
en spreken over de « Vlaamse letterkunde », « de vervlaam-
sing », « schoon-Vlaams », « Vlaamse afdeling » waar zij in 
feite Nederlands bedoelen. 

Daardoor geven de Vlamingen aan anderstaligen de 
indruk dat het Nederlands weliswaar een verwante, maar toch 
een andere taal is dan het Vlaams, en het is pas sinds het 
laatste decennium dat het tot de meeste Walen is doorgedron
gen dat de taal in een Hollandse krant en die in een 
Vlaamse eigenlijk dezelfde is (laten we er maar aan toevoegen: 
zou moeten zijn I). De meeste Walen, zeg ik wel, want alge
meen verspreid is deze nieuwe zienswijze nog niet, zeker niet 
in het buitenland, waar Flemish en Dutch als (remarkably I) 
verwante talen worden gezien, met elk een letterkunde, 
waarin Reinaart de Vos, Ruusbreec en Van Maerlant nu eens 
tot de ene, dan weer tot de andere behoren. Remarkably I 

Ergerlijke toestand, zul je ontzet uitroepen I Laat 
echter vlug je verontwaardiging voor deemoed plaaisruimen 
en sla maar een nostra culpa : het enige middel dat om dit 
(gewild of niet gewild) misverstand uit de wereld te helpen 
is stelselmatig het woord « Vlaams » te bannen daar waar we 
het over onze Nederlandse taal hebben. Da$ : vernederlandsing 
van de universiteit, vernederlandsing van het bedrijfsleven, 
vernederlandsing van Brussel. Met vervlaamsing zijn we niets 
gebaat, wel integendeel l Stel je eens een « wallonisation » van 
een universiteit voor I ? 

Verder Nederlandse afdeling, Nederlandse uilzendingen, 
Nederlandse tekst op keerzij, Nederlands formulier op aan
vraag, enz. Dreigt verwarring met Nederlands = Hollands, dan 
maar nederlandstalig of Nederlands sprekend. 

Vlaams kan natuurlijk wel gebruikt worden als aard
rijkskundig of geschiedkundig begrip : de Vlaamse steden, 
het Vlaamse land, de Vlaamse kust, de Vlaamse dialekten, de 
Vlaamse officieren, de Vlaamse leertingen. Bij twijfel gaat U 
na of V er Waals kunt tegenover stellen, dan wel Frans. In 
het laatste geval zegt U steeds : Nederlands. Ik meen dat hier 
geen speld is tussea te kriigen. 

H.J. Bouwman. 
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DE VOLKSUNIE 

TOmEL TE BRUSSEL 

i, DE PAARTJESMOLEN » 

in de K.V.S. 

Na een voorseizoen mei « Mar-
tine, je gaal Ie ver », van Michel 
Duran - een liasstuk dat vroeger 
reeds werd vertoond - werd hel 
nieuwe seizoen olficiëel begonnen 
met II Mary, Mary n, een nieuw 
spel van de Amerikaanse auleur 
Jean Kerr, een oppervlakkig en 
onbeduidend werk dal maar wei
nig met o toneel » (e maken heell 
en dal wi] zeker niet als eerste 
Siuk voor een nieuw speeljuar 
zouden gekozen hebben. 

Van volgde een herneming van 
« Hamlet », mei Senne Roujjacr 
ah uilblinker in de titelrol. 

Tlians is hel de beurl aan « Df 
Puarljesmolen » (" The Marriage-
gu-round ») van de Amerikaan 
Leslie Stevens, een vermakelijke 
en spitsvondige komedie, waar we 
plezier aan belectd hebben. Zel
den hebben loe een sink gezien 
óal zo origineel iverd uitgewerkt 
en dal, naasl tal van rake gezeg
den en toespelingen en koddige 
toeslanden^ een diepere inhoud 
bevat doorweven mei levensechte 
waarheden. 

Rel gaal hier over een konfeten-
tie gehouden door meneer en 
mevrouw, beiden professors, die 
aUonderlijk aan de uiterste zijden 
van het podium hebben plaats 
genomen er hun kursus telliens 
onderbreken om op het toneel hun 
teoretische lessen in hun eigen 
leven aan de praktijk Ie toetsen. 
Zji vormen een gelukkig getrouwd 
echtpaar, dal volkomen in de war 

geraakt wanneer zij een-jong mooi 
meisje, een seksbom, op bezoek 
krijgen : heel wal aan de studen
ten voorgeschotelde leorie valt in 
duigen, maar natuurliik - ver
mits het maar een komedie is, en 
dan nog door een Ameril^aan -
volgt liel traditionele <• Imppy-
end ». 

Indien de K V S over geen 
dl aai toneel zou beschikken, liad 
met liet voor deze vertoning moe
ten aanbrengen. Regisseur Kris 
lU-lz had de opstelling zo opgeval 
oai het geheel als een paiinUesmo-
len voorkwam met aan de Ixnlen-
zijde karikaturale panelrn van 
hugoké bewogen op fte tiaditio-
nele paaidiet-niolmnxuziek. lli] be-
reikl hiermee een vlugge gang 
en zeer veriu.'-sende effeklen die 
het stuk len zeerste dienen, samen 
met de vlotte en goed begrepen 
vertolking Anton Peters en Yvon-
rje Lex zijn het echlpaai , ze talen 
niet altild de indiuk professor Ie 
zijn Anton Pel er.-, leeft zich W'cr 
eens duchtig uil. vergeel dnl hel 
om een komedie gaal en geen 
klucht, hetgeen men gemakkeliik 
over hel hoofd ziel. daar men 
zich geredelijk dooi ziin overwel
digend npei laat meeslepen , de 
manier b v waarop hii telkens 
naai zijn kaledei ierugkeerl om 
lijn les,voort te zeilen na de soms 
voor hem nogal scholtkcnde ge
beurtenissen op het toneel, is op 
zichzell reeds een preslalie, daar 
z» altijd aan zifn variërende ge-
rrioedsloestand is aangepast. Tegen
over hem is Yvonne Lex u^l eens 
Ie mal. Mar\ Bnduiii. als hel 
jonge meisje, levert een merk-
waar'dig goede inteiprieatie 

Reeds vroeger heeft deze jonge 
aklrice bewezen -kruim te 'bezit
ten Ze werd verdiend in de bloe
men gezel Laat ons Iwpen dat 
men haai meer mei degelijk werk 

' 201 bedenken Bert Struys •• eerste-
rang akleur - zal weer opgeschept 
mei een lollelie van niemendal 
dnl hij, gezien zijn personage er 
als vulset werd bijgebracht, maar 
uieinig reliëf kan geven. 

Een goed en veimaketiik stuk en 
een degelijkr vertolking : een ver-
loning die aan te bevelen is. 

J.V. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
15.00 : Voor boer en tuinder ; 
land- en tuinbouwmagazme 
15.30 : Joegoslavië danst en zingt 
— 16.15 : Bechtstreekso reportaBe 
van een gedeelte van het 1acht-
spnngtornool « Grote Prlis van 
Nederland » gehouden te Amster
dam — 17.30 tot 17 55 • Klein, 
klein, kleutertie — 18 30 : Onze 
hopman : film voor de leugd — 
19 55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuwB — 20.20 ; Variétépro-
gramma — 21.35 • Festival 
22 15 : Sportweekend — 22 45 : 
T«eccle nieuwsuitzending. 

A Anton Peters roeide zich best 
op zijn gemak in lu-l llnrovizie.-
programma <• ZliliM \\SLlhDE-
f?E.\ )), dal speciaal de huiskamers 
.werd ingezonden in hel kader van 
dr leestelijkheden rond hel tien
jarig bestaan van de Vlaamse T.V. 

We menen dal de Vlaamse T.V. 
zHI toet ival beter had mogen 
doen bij deze feeslelijke gele
genheid Wal Antiuerpea aan de 
llansa-broeders en -zusiers te bie-

• DONDERDAG 
19,00 : Teletaalles • Engels — 
19.30 • Arena — 19.55 : Sport In 
•t kort — 20 00 : TV-nleuws — 
20.20 De kat op de koord : Caro-
lientle (3e afl ) — 21 00 : Film en 
Wetenschap - De wereld der impul
sen — 21 40 • Tweede nieuwsuit
zending -- 2150 tot 23 20 : De 
mooie mei iLe iolt mal) Mei 1962 
te Pariis Een reeks getuigenissen 
over toestanden in de Franse hoofd
stad verzameld door Chis Marker 
in cinéma véritè-sttil 

• MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
telt — 19.50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Quiz • Tien 
Jaar televisie — 21.20 : Henrl Des-
granges' nalatenschap — 2210 : 
Panorama — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DINSDAG 
14 05 tot 15.15 : Schooltelevisie — 
19 00 • Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilms voor iong en oud : De 
FUntstones — 19.55 : Sport in 't 
kort — 20.00 : TV-nleuws — 20.20 : 
Ontdek de ster-wedstnid — 31.35 : 
Medium : Kunst en kuituur voor 
iedereen — 22 35 : Tweede nieuws
uitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18.00 : Televlsum : Een 
uurtie met Bob Davldse — 19 00 ; 
Teletaalles : Nederlands — 19.15 : 
Openbaar kunstbezit : « Piëta » 
van Rogier Van der Weyden — 
19 25 : De bewoners van het eiland 
Pitrairn — 19 50 : De Weerman — 
19 55 Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Rendez-vous 
met de mode — 21.00 : Fllmtribu-
ne • Het mooie leven (La belle vle) 
een film van Robert Enrico met 
Frederic de Pasquale, Josée Steiner 
en Odile Geoffroy — 22.40 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• ZATERDAG 

den had, was • op een goede .maar 
reeds oude schlager na - niet al te 
schitterend. Ballet • en wat voor 
een ballet ! - is op het Flageyplein 
de eeuwige oplossing. Er was 
nochtans gelegenheid- genoeg om 
uit onze rijke schal aan oude zee
mansliederen te pulten en met 
een beetje janlazie en een omlijs
ting d la « in de kat-rek » van Wim 
Sonneveld kon een schitterend 
piogramma gemaakt worden. 

Bij de buitenlandse deelnemers 
aan dit Eurovisie-programma vie
len ons speciaal gunstig op de 
Hamburgers die de ruige liederen 
t( von der Waterkante » voortref
felijk brachten. De \oren deden 
liet heel flink, zowel inzake in
houd als prezentalie van hun 
bijdrage. Voor Anton Peteis, die 
heel reut t;un als hij niet o losge
laten i> is, een extra-jüuim in ver
band met zijn veeltalige aankon
digingen. 

0 ' n Praktisch en prachtig voor' 
beeld van Noord-Zuidsamenwer-
king zouden we « ERASMUS » 
willen noemen, de schitterend 
geslaagde biografische evokalie 
van de grote Nederlandse huma
nist, liet zeer intelligente draai
boek van de .\'oordnederlander 
lliins Redeker. de kritische keuze 
van een aanlal professoren uit 
Anoid en Zuiil. liet voorlreffelijk 
fitmwerk van de jonge Vlaamse 
kineast Harry Kumel, de tech
nische afwerking boven en bene-
aen de staatsgrens hebben deze 
dolumenlaire film tot een unieke 
prestatie gemaakt en doen ons 
verlangend uitkijken naar verdere 
^TS-BRT-.':amenwerking. 

Over een paar minieme scJioon-
hvidsvlekjes spreiden we zedig de 
mantel van on» Heelnederlands en-
toeziasme en we kunnen slectits 
besluiten : laat hel niet bij deze 
e.ne ko-produklie blijven. 

14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie — 
19.00 : Teletaalles : Frans — 19.25 : 
Tienerklanken — 19.50 : De Weer
man — 19.55 : Sport in "t kort — 
20.00 : TV-nieuws _ 20 20 : Speel
film : De man in het griize pak 
(The man in the gray flannel suit) 
psychologische film van Nunnally 
Johnson met Jennifer Jones. Gre
gory Peck en Frederic March) — 
22.45 : Première — 23 15 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

10.00 : Teletaalles ; Frans — 11 25 : 
Romaanse kunst ; De andere 
wereld — 11.05 : Teletaalles : 
Engels — 16.15 : Rechtstreekse 
reportage van de tweede helft van 
de wedstrijd Groot-Brittannië 
Australië, gehouden te Swmton — 
17.(X) : Jeugdprogramma — 17.45 
tot 18.20 • Scliooltelevisie : Biologie 
— 19.00 : Atheens tus.senspel ; 
filmreportage — 19.10 : Het biljet 
\an 500 frank, filmschcts voor de 
IPUgd — 19.25 : Dierenwereld : 
Aan zee en diiken — 19.55 : Sport 
m 't kort — 20.00 • TV-nieuws — 
20.20 : Er kan altiid eentie bij (15e 
afl.) — 20.45 ; Pro en Contra : een 
ontspanningsprogramma — 21.35 : 
Echo — 22.05 : Dick Powell stelt 
voor : De erfgenamen (30e afl ) — 
22.25 : Tweede nieuwsuitzending. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 

Jaargang 1 - nr 8 

Gum 
DE GROTE EN de k le ine le t te rs 

uit de l e t t e rkas t VAN DE STANDAARD 

WIJ ZIJN DE GROTE LETTERS 

WIJ BRENGEN 
VLAMMENDE OPROEPEN TOT 

DAADVAARDIGHEID 

WIJ STEUNEN KRACHTIG 
IEDER VLAAMS INITIATIEF 

WIJ SCHRIJVEN OVER MOL EN 
OVER JAN PIERS 

L.D.L. HOUDT VAN ONS 

WIJ SPREKEN 
OVER HET PLAN V.D.B. 

MET ONS 
GAAT MEN DE B.S.P. TE LIJF 

ALS DE VERKIEZINGEN 
KOMEN, RUIMEN WIJ OP MET 

DE GRIEVENTROMMEL 

WIJ ZIJN 
DE GROTE LETTERS 

VAN DE GROTE MUILEN 

VAN DE STANDAARD 

BRIEVENBUS 

J. Van Eynde te Berchem — 
Ze vangen inderdaad, Jos. 

L. Moyersoen te Aalst — Na
tuurlijk w a a n gi.i een veel 
knapper minister van binnen
landse zaken Maar van Gilson 
toch niet te vee! kwaad; de 
jongen doel zijn best. 

C Delforge te Hoei — Be
dankt voor de tas koffie en de 
borrel. Wi] van de B.SP.-fede-
ratie Zoutenaaie zijn verheugd 
geweest, verleden zondag te 
kunnen vaststellen dat de fla-
mingantisohe beweringen over 

KAA OF PEE 
Ik zou toch, Jos, verdomd eens willen weten 
waarom ze u een polderbizon heten. 
Als ik UW pennevrucht beoordeel in de krant, 
ligt volgens mij toch kolderbizon voor de hand ! 

Titus. 

u en uw mede-Walen dikke 
leugens zijn. Wij leven immers 
nog! 

J. Goens te Mol — Spinoy? H 
n'osera pas! Maak u maar geen 

wi j zijn de hele kle int jes 

wij delen de lezer voorz icht ig 
mee da t de saeger kap i tu -
leerde 

wij w a a r s c h u w e n op he t 
a l l e r laa t s te ogenbl ik voor de 
k w a d e gevolgen 

wij geven op bladzi jde 11 af 
en toe een k o m m u n i k e e van 
het ak t iekomi tee (als dat nog 
mag) 

de rech tze t t ingen zijn s teeds 
voor o n s 

wi j ve rmelden de tussen
komst van de v.u. in de 
k a m e r 

af en toe « mogen » we wel 
eens, in havo en l ieveke 

dan is he t onze beur t , om a 
wijs te maken da t gij met de 
dood in he t h a r t . . . 

wi j zijn de kle ine , be schaam
de let ter t jes 

uit het kast je da t men af en 
toe gebru ik t 

w a n n e e r e r al te veel b r ieven 
van o n t e v r e d e n lezers zijn 
b innengekomen 

zorgen; alles Wijlt zoals het 
was. Hartelijke gelukwensen 
voor uw benoeming. Uw gift 
van 20 P wordt door ons over
gemaakt aan de ajs.b.1. € Les 
enfants de la patrle ». 
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Opmars naar Antwerpen 
AALST 

•Inschi'ijving lokaal « De Vriend-
Beiiap ». of bij bestuursleden V.U. 
Reiskosten slechts 50 P per per
soon. 

ANTWERPSE POLDER 

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

De bussen vertrekken van uit 
Ossendrecht en zullen in hoger-
genoemde dorpen de betogers op
laden (vastgestelde prijs 25 F) 
ook Stabroek en Hoevenen (voor 
aover geen eigen bussen ingelegd 
worden) schrijven hierop in. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 

Leden en sympatisanten van 
Zuid-Kiel komen vanaf 10 uur bij
een in ons lokaal « Breughel » 
(hoek Pacificatie- en Edw. Pecker-

s t r aa t ) . 
Vanaf 11 uur naa r verzamel

plaats Antwerpen, Montignystraat. 

BERLAAR 

Bussen voor Antwerpen worden 
Ingelegd tegen de prijs van 30 F. 

Inschrijvingen Walter Luyten, 
Legi-ellestraat 32, tel. 70.61.93. 
BROECHEM 

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

ten het voorbeeld geven. 

BRUGGE 

Algemene richtlijnen : tenzij 
speciale vermelding vertrek uit 
Brugge-stad op 10 nov. a.s. te 8 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 
Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur. 

Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepszeizen, scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

• 
DORTMUNDER 

Thierbrauhof II 

Groenplaats 33 te Antwerpen 
prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af, Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraan. 
• 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

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

uur 30 aan het « Zand » (stel-
plaats autobussen). Prijg per 
plaats 60 F. 

Verantwoordelijken en inschrij-
vingsplaatsen per gemeente : 

ASSEBROEK : K. Reynaert, 
Bossuytlaan 14. 

BEERNEM : L. Declerck. 
BLANKENBERGE : huize Breu

ghel, de Smet de Nayerlaan. 
BRUCJGE : « Vlissinghe », Ble-

kersstr. 2. 
« Bomgoensche Cruyce », Wol-

lestraat 41. 
F. De Vlaemynck, Geerard Da-

vidstr, 18. 
Van In G., Minderbroederstr. ' 

24. 
HEIST : dhr F. Vandepitte, 

Pannestr . 126. 
KNOKKE : « Vlaams Huis », 

Elisabethl. 105. 
A. Vanhouteghem. Hazegu-as 

58. 
JABBEKE : Dr. Kiiockaert, Ca-

verstraat. ' 
LOPPEM : A. Durnez, 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, KRUIS : M. Vandemoortel, 

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

Park Rode Poort 21. 
SIJSELE : Vandenbossche, 

Krulsstor. 26. 
TORHOUT : lokaal 't Kelderke, 

Beerstr. 1. 
UITKERKE : Pyck, Bruggestwg. 

379. 
WENDUINE : Walgi-aeve, Zee

dijk 16 
ZEDELGEM : Hugo Boffel, 

Ruddervooi'destr. 97. 
ZUIENKERKE : M. Beyne, 

Nieuwe steenweg Oost 6. 
Verzameling van deelnemers op 

andere plaatsen dan te Brugge -
s tad : afzonderlijke verzamelmgen 
worden voorzien te Blankenberge-
Uitkerke, Heist, Knokke, Torhout-
Aartrijke, Oostkamp. 

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

BRUSSEL 

Inschrijven : 
Laken-Neder-Over-Heembeek : 

Stiers, W., Stuyvenbergstraat 50 
B'Tissel 2. 

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

De Winter, Twee-Torenstraat 
105, Brussel 3. 

Pletinckx, Lutherstraat 20, Brus
sel 4. Tel. 34.52.33. 

Torfs, Vade'landspleln 36, Brus
sel 3. Tel. 15.51.75. 

Van Oudenhoven, Marbotin-
sti-aat 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 Anderiecht en St-Agatha-
Berchem : 

De Winne, Buffonstraat 104, 
Bwissel 7. 
Ganshoren - Jet te - Koekelberg -
Molenbeek : 

De Eerlanger, Courtolsstraat 50-

52, Brussel 8. 
De Ridder, Van Pagestraat, 

Ganshoren. 
Vanderstraeten, Kardinaal Mear-

cierplein 49, Je t t e Br. 9. TeL 
27,16.78 en Tel. 27.45,31. 
Vorst - ükkel - St. Gillis - Water
maal en Oudergera : 

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

Thuriaux, J.B. Van Péstraat 26, 
BiTissel 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 het se-
kretariaat van het Aktiekomitee : 
Em. Bockstaellaan 187, Brussel 2 
of met het plaatsen ike Aktiekomi
tee 

De bussen pikken rond 9 uur de 
deelnemers op in elke gemeente 
op later mee te delen plaatsen en 
komen, vooraleer de autobaan 
naar Antwerpen te nemen, samen 
op het Kardinaal Mercierpleln te 
Je t te te 9 uur 15. 

DENDERLEEUW 

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

Prijs 50 F. 

Niet vergeten : weldra 

Dort Thierbrauhof III 

te Brussel. 

Diepestrddt 44 (tel : 32.44.30) 

i . ANTWERPEN 
?• Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor g r o ó t e n klein 

DIKSMUIDE 

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

Diksmuide. 
Devisscher Jef, Vladslo 
Prijs : 100 F. 

DILBEEK 

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

DWORP 

Autobus naa r Antwerrpen : 50 
F. Inschrijven : Deweyer Fi-ans, 
Vroenenkosstraat. 

EKEBEN 

Bijeenkomst te 10 uur 15 aan de 
hoofdingang van he t justitiepa
leis te Antwerpen. 

Een omzendbrief met nadere on
derrichtingen zal verspreid wor
den. 

EBEMBODEGEM 

Prijs 50 F. 
Vertrek : hoek Keppestraat 

steenweg op Ninove 9 uur 25. 
Dorp 9 uur 30. 
Barreel 9 uur 35, 
Inschrijven voor 8 nov. bij de 

bestuursleden. 

ERPS-KWERPS 

Een autobus wordt ingelegd 
naa r de betoging tegen de prijs 
van 50 F. 

Inschrijvingen : Engerstraat 147 
en Mechelse stw. 67. Erps-Kwei-ps. 

GENK 

In het vooruitzicht der betoging 
hield de V.VB, een algemene ver
gadering, waarop een paar hon
derd • toehoorders aanwezig waren. 
We hebben de indruk dat de deel
name een succes zal worden. 

GENT 

Vlaamse Vriendenkring Gent 
legt een bus in. 

V e r t r * Rubenshof 9 uur. Kos
ten 55 P. 

GENT-EEKLO 

Inschrijving tegen 60 F per per
soon. 

Vlaams Huls Roeland, Gent, tel. 
23,28.28. 

Guido De Keyzer, Onderbergen 
57. Gent, tel. 25.09.08. 

Karel Rigo, Eedverbondkaai 46, 
Gent. 

J a n Ritzen, Antwerpse steenweg 
397, 
GROOT-BIJG A /^RDEN 

Danhieu Norbert, J . Mertens-
s t raat 3a. 

HASSELT 

Inschrijven : secretariaat 
V.V.B. - Hasselt, Maastrichter
steenweg 137; J a n Martens, Bak
kerslaan 37; Plet Bortels, 
Kuringersteenweg 235; Renaat 
Vanheusden, Zavelvennestraat 32 
Kiewit 

De rei.skosten, heen en weer be
dragen 50 F per persoon. Een 
tweede persoon uit hetzelfde ge
zin betaaJt slechts 40 F, een der
de slechts 30 F. 

i n o E B G E M 

Met het Davidsftwids naar Ant
werpen per autobus : Ö5 F . Ver

trek aan de kerk te 8 uur 45. 

lEPER 

Inschrijvingsprijs : 75 F. Stu
denten ; 50 P. 

Inschrijvingen bij : 
Poperinge : J . Carton, Kom

s t raa t 47, tel. 335.15 
- Frans Orbie, Reningelststeen-

weg. 
André Suffis, Komstraat 51. 
Gasthof « Het Belfort », Grote 

Markt. 
leper : Gasthof « Het Zweerd », 

Grote Markt. 
Reningelst : Roger Denuwelae-

re, Westoutersteenweg. 
Roesbrugge : Rik Sohier, Krom-

bekestraat 39. 
Wpstvleteren : Domien Doise, 

Doip. 
Oostvleteren : H. Wa'lyn, Kas

teelstraat S. 
Woesten : Qrtwin Decroo, Pope-

ringestraat 1. 
Vlaams Huis, Dorp. 
Vlamertrngo : Clement Ver-

straete, Dorpstraat. 
Boesmge ; Paul Mortier, Dorp 

72. 

ITTERBEEK 

Nieuwlaan 6 
LEUVEN 

Vertrek : Oude Markt, 9 uur 
In lokaal « Oristai ». Prijs : 50 
F . 

LIER 
Ieder lid en abonnent moet 

aanwezig zijn. Inschrijvingen voor 
de bussen tegen de spotprijs van 
20 F bij de wijkmeesters, bij de 
sekretarls WMd Luyten, Gulden-
^wrenlaan 36 en bij prc^Jagand»-
leider J a n Meylemans, MecheJse 
steenweg 3. 

LONDERZËEL 
Per autobt» naa r Antwerpen. 

Reis 35 F ; kenteken 20 P. 
Inschrijven : Mr. De Bauw, 

Klein Holland; Marcel Vander-
sickel. Achterheide 29, St. Jozef. 

MARIAKERKE 

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. 

Kolegem : A. Van Holderbeke, 
Losweg 18. 

ROESELABE-TIELT 

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

Deforche Jan , Izegemstraat 105, 
Ingelmunster. 

Babyion Mik, Westlaan 145, Roe-
selare. 

Desimpelaere Antoon, Kalken-
sfcraat, Roeselare. 

Denolf Gilbert, Gentstraat 40, 
Meulebeke. 

Vanwonterghem Remi, Tleütstw. 
19, Oost-Rozebeke. 

Deman Geert, Fonteinstraat 31, 
Pittem. 

Depoorter Bernard, Haaipander-
s traat 3. Emelgem. 

Bekaert Albert, Roeselarestraat, 
Izegem. 

Verslijpe Herman, Kortrijkstr. 
Tielt. 

Dejaegere Karlos, Watervalstr. 
186. Ardooie. 

ST. MABTENS-BODEGEM 

Verheyen, Stationsstraat 8. 
Verzamelplaatsen autobus Dll-

beek-Itterbeek, St. Antoon, Wind-
muts, kerk Itterbeek en Betten-
dries. Voor de andere gemeenten: 
nabij de kerk. 

SINT-FIETERS-LEEÜW 

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

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

TERALFENE 

De bus vertrekt aan de kerk te 
9 uur 15. 

Prijs : 50 F. 

TESTELT 

Inschrijvingen : Klerckx Frans, 
Voortstraat 35, Testelt. Prijs : 45 
F. Reisweg : Mechelbroek, Kei-
berg, Sichem. Averbode, Testelt, 
Langdorp, Aarschot, Antwerpen. 

Vertrek rond 9 uur. 

TURNHOUT 

De verplaatsing naar Antwerpen 
gebeurt per autocar. Reisonkosten: 
25 F. Vertrek op de Qrote Markt 
om 9 uur 3flL 

Zo spoedig mogelilk inschrijven 
op volgende adressen : 

p . Van Eyck, A. Dijckstraat 28» 
Turnhout, tel. 427.65 

O. Van den Driessche, Zege> 
plaats 8, Turnhout, tel. 424.98. 

F. Roeck, Antwerpse steenweg 
6, Tm-nhout, tel. 430,99. 

De propagandisten worden er 
nogmaals aan herinnerd dat de 
kolportage, normaal voorzien voor 
10 november, verschoven werd 
naar 3 november. Wij verwachten 
u allen voor deze tocht naar 
Weelde en Poppel. 
STADEN 

Het s taat nu reeds vast dat we 
opnieuw met een flinke groep zul
len deelnemen aan de opmarrs te 
Antwerpen op 10.11.63. 

We doen een dringende oproep 
tot a,lle V.U.-sympatisanten om nog 
enkele mensen te bewerken om 
mee te gaan met de autobus naa r 
Antwerpen. Niemand blijve ach
ter! 

VILVOORDE 

Inschrijvingen voor autokar 
naa r nationale betoging te Ant-
weijjen : Mergelputstraat 17 Vü-
voorde, tel. 51,34,56. 50 F per per
soon. 
WAASLAND 

Nationale betoging te Antwer
pen 10.11.63. 

Inschrijvingsadressen : 
Mr. J. Vei-niers, Walburgstraat 

21, St. Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibekestraat 121, 

St. Niklaas. 
Albert Aendenboom, Kazernestr. 

79, St. Niklaas. 
Hugo Pieters, Minderbroeder

s t raat 47, St. Niklaas, 
AUons d'Hollander, Vowhcut-

etraat 43, Stekene. 
André Braem, Bisschop Triest-

l€ian 44, Beveien-Waas. 

WELLl^ 

Autobus naar Antwerpen : 30 P. 
Inschrijven « Cfembrlnus », Doip. 
Vertrek 9 üur « Cambrinus ». 

WESTKUST 

Inschrijven ; 
Oostende : L. van de Weghe, 

Wapenplein 9 (prijs 60 F) . 
Middelkerke : R. Moerman, J . 

Casselaan 13. 
Gistel : M. Zwaenepoel. P. Bor-

tierlaan 27. 
Westende : O. Huyghebaert, K. 

Ridderdijk 19. 
Nieuwpoort : L. Mertens, Cana

dalaan 9. 
Oostduinkerke : P. Laplasse, 

Polderstraat 91. 
Koksijde : M. Carney, Strand-

laan 73. 
Veurne : Vlaams Aktiekomitee 

p-a A. Huyghe, lepersesteenweg 41. 
Ichtegem ; M. de Keyser, En

gelstraat 10. 
Koekelare : E. Lootens, Oost-

meetstraat 56a. 
Woumen : C. Bultinck, Dlksjnul-

destraat 136. 
Adinkerke : J. Haezebaert, GaP-

zebekeveld 109. 

WILLEBROEK 

De Vlaamse Kring gewest WII-
lebroek heeft reeds vier vcrile au
tobussen voor Antwei-pen. Een 
5de autobus werd ingelegd. Nog 
enkele pilaatsen zijn vrij. Zij die 
de federalistische trein niet wil
len missen, gelieven zich onmid
dellijk te laten inschrijven op 
voJgende adressen : 

Voor Willebrock : Lode Ver-
sti-^>en, Joz. Wauterssti-aat 102. 

Fi-ans Mertens, stwg op Den-
dermonde 112. 

Guido Heyvaert, stwg op Boom 
56. 

Voor Blaasveld : Albrecht De 
Smedt, Venusstraat 12. 

Voor Tisselt : Leon Potoms, 
Blaasveldstraat 156. 

Jos Vanderbeken, Schorheide
laan 1. 

ZELLIK 

Verdoodt Petrus, Cioede Lucht-
wijk 66. 

ZOTTEGEM 

Vorige vrijdag werd te Zottegem 
een Aktiekomitee opgericht voor 
de Mars op Antwerpen. 

Volgende verenigingen sloten 
zich aan : V.T.B,, Davidffonds, 
Kulturele Kring, Vlaamse Volks
dans, K.W.B., Vlaamse Klub, Mel-
bloemke. 

De Heer Pol Pietei's vervul de 
taak van sekretaris. 

Zondag 3 november, autokara
vaan, vei-trek te Zottegem. Voor 
inlichtingen in verband met kara
vaan en reis per bus, wende men 
zich tot « S t Jorishof », tel, (09) 
70.10.53. 
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PARTIJKONGKES 1963. 
Nadat het kongres wegens de betoging van 10 november, 

tot 14 eri 15 december e.k. werd uitgesteld, heeft het Hoofdbe
stuur beslist dat de sektie « Brussel Rijksgebied » zal «;rvan-
gen worden door een reieraat over de grondwetsherziening. Ge
let op de brandende aktualiteit en het belang van dit vraag
stuk, zal deze beslissing door allen worden goedgekeurd. 

Onmiddellijk werd een werkgroep belast met het opstellen 
der teksten. 

In de tweede helft van november zullen de teksten der 
referaten samen met hét stemreglement, de statuten in verband 
met het kongres en de stemmandaten, aan de afdelingen wor
den toegezonden. 
BESLISSINGEN' HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur heeft eenparig het ontwerp van statuten 
goedgekeurd betreffende de tuchtregeling en de samenstelling 
der verkiezingslijsten. Nadat de financiële s ta tuten zullen aan
genomen zijn, zal een herdruk van de part i js tatuten verschlj-

HET ORKEST 

FRANK GREVEN 
met zijn Zingende Violen en het Meisjeskoor De Greva's 

in de zaal RIVA te Deurle 

op het Bal van de Volksunie op 23 november 

IN 

0) 

AANDACHT! 
T O T A L E U I T V E R K O O P 

hii Meubelmakerij 

TOT 3 S % VERMINDERING 
Jonge trouweis proHteert er van 1 

ANTWERPSE POLDER 

Op zaterdag 30 november, bal in 
de Martinushoeve te Zandvliet. In
lichtingen volgen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Toekenning van de bouwpre-
mle. 

De personen die destijds de 
bouwpremie (Wet De Taeye) 
aangevraagd hebben bij het 
Ministerie van Volksgezondheid 
en van het Gezin, Kleine Za
vel 3 te Brussel, en aan wie 
bedoelde premie geweigerd 

werd op grond van veroorde
lingen (boetstraffelijke en an
dere, dus ook wegens burger-
ontrouw) kunnen deze premie 
thans toch bekomen op voor
waarde dat de weigering opge
lopen werd na 31-12-60. Voor 
nadere inlichtingen wende men 
zich tot de V.U.-kommissle 
voor sociaal dienstbetoon of 
rechtstreeks tot senator Diepen-
daele, Erwetegem (tel. 09-
70.015.25). 

ST. NIKLAAS 

Arrondissementele bestuursver
gadering op woensdag 6.11.1963 in 
het lokaal « Stad Nantes » te 20 
uur 15. 

KORTRIJK 

De eerste werftocht van onze 
nieuw aangevangen werking, vo
rige zondag te Ooigem, werd een 
succes op gans de lijn! Geslaagde 

BE€(l 

verkoop en, wat meer is, prachti
ge opkomst van onze propagan
disten. Dank a a n ellen, maa r in 
't bizonder de ooideren die aan zo
vele jongeren hebben bewezen dat, 
wanneer men wil, men kan. 

De volgende werftocht zal door
gaan op zondag 17 november 1963, 
te Hulste en Bavikhove. Dat nu 
eens niemand ontbrekel 

Samenkomst aan de kerk te Ba
vikhove om 9 uur. 
Jaarlijkse dodenherdenking. 

Zondag 3 november 1963, te 10 
uui-, in de Sint-Michielskerk, RiJ-
selstraat, Kortrijk, jaarlijkse do
denherdenking. 

Wij gedenken er onze doden! 
En denken er aan de toekomst! 

MECHELEN 

O.l.v. Frans Gielis stak de af-
delingspropagandaploeg van wal 
met wekelijkse kolportages in de 
stad. Elke wijk wordt beurtelings 
aangepakt. Verleden zondag wer
den tientallen ntunmers a a n de 
m a n gebracht op de Brusselse-
steenweg en in de aanpailende 
straten. 

Ieder laesohouwe het als een 
plicht zondagmorgen om vijf voor 
negen stipt aanwezig te zijn in 
lokaal Opsinjoorke, teneinde mede 
de handen uit de mouwen te ste
ken en aktief mede te werken. 
Huidefeestje. 

Onze vrienden Iwein Van de 
Voorde en Frans Gielis werden 
door het Belgische unitaristisch 
gerecht meer dan 14 dagen on-

70EKERTJ 
Voor inlassen en antwoorden op 

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

5 P per lijn, minimiun vier lij
nen. 

Te koop : auto Citroen in zeer 
goede s taat 1954, met radio, vier 
nieuwe banden, z ich wenden R. 
Van de Maele, Markt 1, Ternat . 

95 

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

D.B. 

Knokke, modern appar tement 
te huur, ongemeubeld, alle kon-
fort, volle zon. Zich wenden 
Sluisstraat 14. WestkiapeUe. 

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 

Heren dokters, kan U mij a a n 
een betrekking helpen als assis
tente! Voorbereidend jaar plus 
twee jaar verpleegstersstudie, vol
ledige praktijkkennis, ervaring als 
privaatverpleegster en als ohirurg-
assisitente. Schrijven kiantoor 
bdad. 

99 

Gevraagd : muzikanten (trom
pet, saxo, trombone) zich wenden 
schriftelijk of persoonlijke Lefè-
bre Jan , Sint Lievenspoortstraat 
126, Oent (maandag, dinsdag, don
derdag n a 7 uiur). 

100 

schuldig vastgehouden In vertcuul 
met de teeraktie te Oostende. 

Op vrijdag 8 november te 20 
uur wordt in he t Itdcaal € Opsin
joorke » een huidefeestje Inge» 
richt ter ere van onze sMjdimak» 
kers. Bier gratis, dans, leute eo 
plezier. Iedereen aanwezig! 

MECHELEN 
Vertrek autocars voor he t posl-

gebouw te 10 uur. Inschrijvings
prijs 30 F. 

Inschrijving : lokaal Opsiiv-
joorke. 

WETTERÊN 
Reis, per bus. Vertrek aan he t 

Vlaams Huis om 9 uair stipt. 
Prijs 50 F. 
Inschrijven in he t Vlaams Hula. 

GEBOORTE 

De hr. en mevr. Walter Pas , 
Huybrechtsstraat 70 te Borger
hout, wensen wij van har te geluk 
bij de geboorte op 7 oktober JJ. 
van hun zoon Johan. 

OVERLIJDEN 

Op 22 dezer overleed te Maas
eik op 82-jarige ouderdom me
vrouw Maria-Theresia Severijns, 
weduwe van J a n Beenders en moe
der van onze goede vriend Theo 
Beenders uit Zaventem. 

We bieden onze gevoelens van 
krlstèlijke deelneming aan de ge
achte familie. 

LEDE in het nienws 
Dit jaar vast en zeker een daverend sukses : de H i d e Beierse feesten, 

in de grote (verwarmde) zaal van het lokaal « Reinaert », Dreef 55, t e 
Lede (Aalst). 

Wie er vroeger reeds bij was, houdt beslist een van deze avonden 
vrij : ofwel zaterdag 23 aiOVfirafeet (vanaf 20 uur) , ofwel zondagavond 

24 november (vanaf 19 uur) . 
De « Werenberger Tippelbrüder » (17 muzikanten) spelen voor tJ 

afwisselend Duitse marsjen, Weense dansmuziek, Beierse volkswijsjes 
en Vlaamse liederen. Guske Lansier, konferencier, zorgt er, voqr d a t er 
leven in de brouwerij komt en bli jf t! 

Het is een organizatie Vlaamse Klub, die U allen hartelijk welkom 
heet. Ingangskaarten aan 25 P bij de bestuursleden en in het lokaal 
« Reinaeirt ». 

Tot op 23 en 24 november te Lede, voor de l i l d e Beierse Peesten! 

NATIONALE LOTERIJ 
Uifdeling van 

SPECIALE ST-HUBERTUSTRANCHE 
Trekking op A november 
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Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 200 F • Halfjaarlijks : 110 F - Driemaande-
Ujks : 60 F . 

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

LUCHTPOST : Kongo 950 F - Zuid Afrika IWO P , Brazilië-Oar 
nada 1200 P. 

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

Vetantw. uit?. : Mt. p . v a n der Eist, Beizegemstraat 20, Bruss»! 12 
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A B O N N E E R N U 

O P D E V O L K S U N I E 

2 . 0 0 F 

T O T E I N D E 1 9 6 4 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Studentenbetoging. 

Woensdag 6 november 1963, te 
19 uur 30, Groenplaats, Antwer
pen. 

Ingericht door J.V.S.G. voor 
universiteit Antwerpen, behoud 
luchthaven, Sche'de-oever verbin
ding, E 3, afschaffing kastescho-
len, zelfbestuur door federalisme. 

ANTWERPEN ZIIID-KIEI. 
Na de betoging op 10 nov. te 20 

uur in café « Breugel » kaart
avond (geen inzet). Ploegen In af
valling. Gratis vooruit een kip 
voor de winnaars en een andere 
prijs voor de tweede geklasseer
de. 

Vanzelfsprekend zijn ook alle 
niet-kaartende leden en sympati-
santen welkom om te komen « na-
kaar ten » over de optocht. 
St. NIklaasfeest der jongeren. 
Hebt ge uw briefomslag met steun 
al terug bezorgd aan een der be-
stuxirsleden? Nadere inlicihtingan 
in een volgend blad. 

ANTWEBPEN-STAD 
Dinsdag 5 nov. om 20 uur 30 in 

« Peter Benoit », Prankrijklei 8: 
maandelijkse studieavond. Mr 
Schiltz belicht de politieke toe
s tand; W. Roelants spreekt over 
vakbondproblemen. 

Achteraf geüegenheid tot dis-
kussie. 

De kiezerslijsten liggen ter In
zage In « Peter Benoit ». 

BOKGEBHOÜT 
C^ maandag 4 november te 20 

uur 30; maandelijkse vergadering 
In de bovenzaal van lokaal «Nieu
we Oamot», Camots t raa t 60, Ant
werpen. 

-jw^ ijiut A^'M 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 4 0 % KORTING 
Huish. App. Radlo-TV-

Bandopnemers... 
3792.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen DeUflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36-13.12 

Bezoek bet Payottenland 
Gueuze • Kriek . 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

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

Voor al QW Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassau.straat « Antwerpen 

Vlaams Hui* 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. 
Elisai.ethL lOf T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « Oe Olifant > 
in bet Vlaams Buis 

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

Voor uw m o d e r n I n t e r i e u r : 

EURO-DOMI 
K r u i ü t u i n i a c i i i o B r u s s e l 

met : Geschenken-kelder 

Wij zullen het genoegen heb
ben, Rudi Van der Paal aan het 
woord te horen over de organisa/-
tie van onze part i j . 
Kiezerslijsten. 

De kiezerslijsten liggen ter in
zage bij ons gemeenteraadslid 
Juul Dillen. Wijzigingen kunnen 
slechts tot 20 november gebeuren. 

EKEREN 
Op zondag 27,10.63 werd door on

ze propagandisten een kolportage 
gehouden in Ekeren-centrum. 

De verkoop overtrof de stoutste 
verwachtingen. 
HOBOKEN 

Op zaterdag 9 november te 20 
uur geeft de Vlaamse Kring Ho
boken zijn eerste Pallieterbal in 
zaal « Pallieter », Kioskplaats 115. 

Wij rekenen op de aanwezigheid 
van alle simpatisanten der om
liggende gemeenten. Steunkaarten 
tegen 5 P met tombolanummers. 

HOVE 
Maandag 4 noveipber 1963 te 

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

MEBKSEM 

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

De kiezerslijsten liggen ter In
zage in het lokaal en bij de se-
kretarls, Em. Lemineurstraat 33, 
tel. 45 57.77. 

TURNHOUT 

Kolportages in de kantons Mol -
Westerio Herentals. 

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

taar t . 
24 november : Herenthout • 

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

BRABANT 

BBUSSEL „ , . ^ , ^ ^ 
Penningmees te rs<^p . 

Dank zij de persoonlijke steun 
van trouwe nationalisten en de 
verkoop van s teunkaarten door 
enkele goedwerkende afdelingen 
(o.a. Schaarbeek en Hekelgem) 
was het voor de penningmeestra: 
niet alleen mogelijk al de gewone 

G E L D 
voor iedereen ! 

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

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

g e b e l m b o u d i n g . s o n d e r 

o n d e r z o e k bij g e b u r e n of 

w e r k g e v e r 

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

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

Tel (02)22.63.48 

HERMES 
SCHOOL 

54 Z u l d l a a n 

211 Al L e m o n n l e r i a a n 
TeL 11.00.33 

Brusse l 
* 

VOLLEDIGE 

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

K U R S U S 

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

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

8.000.- F per jaar of 

3 m a a l 3.000.- F 

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

* 

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

• 

Beter en voordeliger 

administratiekosten, maa r ook een 
paar extra-propagandauitgaven te 
dragen, terwijl de propagandawa-
gens thans geen zorgen meer ba
ren. 

Dit laatste is vooral te danken 
aan de kolportageploeg die, door 
om de 14 dagen de baan op te 
gaan, ruim 6000 bladen verkocht 
en het arrondissement van zijn 
gi'ootste geldzorgen verloste. 

Met het oog op de verdere pro
paganda en het aanleggen van het 
verkiezingsfonds wordt "n beroep 
gedaan op regelmatige persoon
lijke steun en op de penningmeesr 
ters van elke afdeling. Hun stor
tingen blijven noodzakelijk op Prk 
86.54.50 van Volksunie Arrondisse
ment Brussel, 
Kolportage. 

Volgende kolportage op zondag 
17 november naar Zellik. 

Verzamelen te 9 uur achter de 
K.V.S. te Brussel of te 9 uur 30 
aan de kerk van Zellik. 

GROOT-BIJGAARDEN 
Als ons blad daar verkocht 

wordt, is dat telkens een sukses. 
Op 27 oktober werd gemiddeld in 
een huis op twee ons blad ge
kocht. Proficiat Groot-Bijgaarden! 

KESSEL-LO 
Ledcnvergradering. 

In de maand november vindt een 
ledenvergadering plaats als voor
bereiding op het partijkongres. 
Plaats, datum en uur worden en
kel aan onze leden meegedeeld. 
Grote volksvergadering. 

« Dat is Pedgralisme! » 
Met als spreker : Toon van 

Overstraeten. 
« De Kerk en het VTaams-Na-

tionalisme ». 
Met als gastspreker ; Dr A. Van 

de Walle o.p. 
Dinsdag 26 november a.s. om 20 

uur in de Gemeentefeestzaal, Mar-
telarenlaan 11. Kessel-Lo. 
Dansfeest. 

Zoals vorig j aa r zorgt onze af
deling voor de inrichting van het 
grroot arrondissements-dansfeest 
da t zal plaats vinden op 1 februari 
1964. 

Wij verwachten weerom vijfhon
derd blijde mensen I Wij zullen 
zorgen dat aUes nu nog veel beter 
verzorgd is dan de eerste maal. 

Geschenken voor onze tombola 
kunnen nu reeds aan alle be
stuursleden afgegeven worden of
wel opgegeven per telefoon n r 
282.94 d n dit geval worden ze af
gehaald) . 

SCHAARBEEK 
Op uitnodiging van de Kuituur

en Studiekring kcnnt Mr Frans 
Van der EJlst op donderdag 7 no
vember te 20 uur spreken in «Lu
xor ». Paviljoenstraat 56 te Schaar
beek. Behandeld onderwerp : Fe
deralisme. 

PEPINGEN 
Op vrijdag 8 november e.k 

komt pater Brauns s.]. te 19 uu i 
30 in de zaal Goossens te Pepin
gen spreken over de Vlaamse 
strijd onder bijbelse belichting 

De zaal zal goed verwarmd zijn. 
Iedereen welkom! 

LIMBURG 

LIMBURG 

Bericht voor de kaderleden. 
We dringen er bij onze kader

leden op a a n da t ze onverwijld 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

S c h r i j f o m k o s t e l o z e 
b r o c h u r e , d o c u m e n t a t i e 
e n l i j s t e n n a a r 

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 . 231 B r u s s e l L 
Het g r o o t e r n s t i g oor 
s p r o n k e l i j k V l a a m s B u -
w e l i j k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n e n w e l s l a g e n voor 
i e d e r e e n ' 
D e e n i g e B e r o e p s l n s t e l -
Ung voor b u w e l i j k s b e -
m l d d e l m 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 
Dagelijk.« 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 . 

zouden beginnen met het werven 
van nieuwe leden en abonnemen
ten voor 1964. Geen uitstel meer! 
Het is nu de meest gunstige pe
riode en we moeten er dringend 
gebraik van maken. We'.ke afde
ling zendt de meeste nieuwe leden 
of abonnementen binnen voor ein
de november? 

OPGLABEEK 
Er werd een stichtingsvergade

ring gehouden van de V.V.B, 
waarop tal van onze V.U.-mensen 
aanwezig waren Het woord werd 
gevoerd door Dokter Vand^k^rk-
hove en Jef Olaerts. 

De afdelingssecretaris Leo 
Schildei-mans is met de abonne
mentenslag begonnen. De voor
uitzichten zijn gunstig, naar hij 
verklaarde aan prov. seor. Clem 
Oolemont, die enke'e bezoeken 
bracht aan medewerkers uit de 
afdeling. 

MEEUWEN 
Sinds de beslissing werd geno

men om een intense ledenslag te 
beginnen in Limburg, kregen we 
reeds de eerste resu-taten binnen. 
Ponske Geyssels gaat op geregelde 
tijdstippen op huisbezoek en 
brengt nieuwe abonnementen en 
leden aan. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De kiezerslijsten voor de stad 

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

Geslaagde kolportage te Lede. 
124 verkochte nrs in een rekord-
tijd. Stopgezet wegens gebrek aan 
bladen. 

Bij volgende kolportage wordt 
Lede verder bezocht en wel op 
17.11.63. 

Nu reeds moet de grote kolpor
tage stad Aalst, 24.11.63, voorbe
reid worden. De deelname van al
le medewerkers ui t heel het arron
dissement is hier gewenst. Na de 
grote betoging in Antwerpen, is 
een reuze-verkoop gewaarborgd. 

GENT 
Het winterprogKumma van het 

distrikt Gent werd geopend met 
een grootse kolpo(rtage te Melle. 
Niet minder dan 18 kolporteurs 
zorgden voor een ware invasie van 
de Volksunlegredachte in deze ge
meente. Dat zelfs in de tamste g e 
meenten ieta aan he t veranderen 
is, bewijst ons verkoopsaantaj : 
139 nummers . 

Na he t succes te Melle zal de 
kolportage-ploeg de voJéende ge
meente met evenveel entoesiasme 
aanpakken : nJ. Zwijnaarde. 

Deze kolportage vindt pJaats op 
zondag 24 november. 

Verzamelen aan de Roeland om 
9 uur. 
Hier Gent. 

Op 5.10.63 om 20 uur in lokaal 
« Roeland » : verzending van he t 
laatste numimer van 1963. 

Alle medewerkers worden ver
wacht om dit speciale ntunmer, 
dat in het teken s taa t van de be
toging t e Antwerpen, te helpen 
versturen. 

Nieuwe adressen voor « Hier 
Gent » zijn steeds welkom. Stuur 
deze op naa r het sekretariaat 
Volksunie, Korte Kruisstraat 3, 
Gent. 

Reeds meer dan 2.000 nieuwe 
adressen zijn binnengekomen dit 
jaar . 

IDDEBGEM 

Het arr . Aalst is een afdeling 
rijker geworden. Iddergem heeft 
bewezen dat ook met kleine mid
delen een afdeling kan in he t le
ven geroepen worden. Het arr. is 
fier, zulke werkers te mogen t e 
len. 

De bestuursleden zijn : de neren 
De Brouwer Maurits, voorzitter; 
De Geyter Rudi, sekretaris; 
Sonck Herman, propaganda; Re-
dant Jozef, organisatie en de on
vermoeibare Mw. De Geyter, pen
ningmeester. 

Alg. propagandaleider T. Van 
Overstraeten schetste in rake be
woordingen de taak van een afde
ling, haa r werking en haar belanff 
als schakel in het partijleven. 

Bij deze nieuwe s tap m de op
gang van de Volksunie waren 
aanwezig arr. voorz. J. Vanden-
berghe, onder-voorz. Bert De Cre-
mer, arr. sekr. H. Bauwens, kan
ton, gevolmachtigde J. Vanderwee-

nen de goede geest van het kan
ton, Wllfried De Metsenaere. 

De afdeling Iddergem zal onge
twijfeld het vertrouwen in haa r 
gesteld ten vo'le beantwoorden. 

ZWIJN A.4RDE 
Het afdelingsbestuur dankt d« 

aanwezigen voor hun talrijke op
komst bij het gezellig avondfeest 
van 19 okt. 

Ook hartelijke dank aan de 
schenkers der talrijke mooie prij
zen der giften ten voorde'e van 
een beproefd kameraad! ' 

Het bestuur hoopt alle Vlaam
se vrienden en sympatisanten van 
de V.U. terug te zien op de 2de 
reuze-boerenkermis, op 14 dec 
e.k. 

Houdt deze datum vrij. 

Zaterdag 9 november 1963 
Terjoden - Erembodegem 

• * • . 

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

Begin 22 uur Onkosten 50 P 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Werf tochten. 

Zondag 3 nov. werftocht te 
Handzame. 

Verzamelen om 8 uur 15 aan de 
kerk. 

OVERLIJDEN 
Na een leven van strijd en lij

den voor Vlaanderen Is meester 
Renaat De Kiere, in den ouderdom 
van tweeentachtig jaar, ten Here 
gegaan. 

Men noemde hem de « Barm-
h a r t ^ e Samari taan ». Hij was 
diep-gelovig, voornaam, in-goed, 
trouw. 

I n den oorlog van 1914-1918 was 
hij brankardier en tussen beide 
oorlogen was hij de ziel van de 
Vlaamse Beweging te Merelbeke.. 
De IJzerbedevaart, het Davids-
fonds, de V.T.B., de Vlaamse pro-
pagandakem bloeiden er onder 
zijn impuls. Onze Kuituur was 
hem heilig. Maar hij wist da t de 
kuituur tot folklore verschrompe
len a>u zonder de harde, ondank
bare strijd op het politieke vlak. 

Hij was Vlaming omdat God 
hem Vlaming schiep. Hij was 
Vlaams-Nationalist omdat hij Vtar 
ming was. De Volksunie-Merelbe-
ke zal, naa r zijn voorbeeld, verder 
strijden. 

GBERGERS 

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

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

d e b e s t e 
h e r e n c o n f e k t l e 

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

M A A T W E R K 
i n a l l e p r i j s k l a s s e n 
d o e t i jd ig uw keuze 

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

TEL Ï3.91.65 

B R E U G H E L I A A N S E P E N S - E N C O T E L E T T E N K E R M I S 

o p 30 n o v e m b e r , 1 e n 2 d e c e m b e r 1963 

S y m p a t i s a n t e n u i t h e t P a y o t t e n l a n d w i j v e r w a c h t e n U ! ! ! 

C a f e C H R I S , T e z u i v e n e n , 42, P A M E L 
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D. 'E unitaire politieke partijen 
en de opeenvolgende regeringen hebben na de 
oorlog ten overstaan van de Vlaamse problemen 
en het probleem van de Vlaams-Waalse verhou
dingen een opzettelijke struisvogelpolitiek ge
voerd en deze problemen laten verrotten zonder 
ook maar één ernstige poging te doen om er een 
bevredigende oplossing aan te geven. Geduren
de gans deze periode zijn de Vlaamse poMtieke 
mandatarissen schromelijk te kort geschoten en 
hebben zij niets bereikt, integendeel ontstonden 
steeds nieuwe wantoestanden ten nadsle van de 
Vlamingen. Dat verwarring en de verdeeldheid in 
de schoot van de drie unitaire partijen ontstaan 
zodra, noodgedwongen, deze politiek van immo-

aanvaard en goedgekeurd, wat de verloochening 
is van hun eigen argumentatie. 

Het wordt wel een erg potsierlijke vertoning. 
Na het ïameuze kompromis van Oostende heb
ben de Vlaamse C.V.P.-mandatarissen het aan
vaarden van de grendel der twee-derde meerder
heid in de senaat trachten goed te praten met 
het argument dat eerst een definitieve taalwet
geving moest tot stand komen die de Vlamingen 
alle waarborgen zou bieden, taalwetgeving die 
dan in de toekomst niet meer zou kunnen ge
wijzigd worden, dank zij de grendel van de 
twee-derde meerderheid ! Thans gaan deze 
zelfde mensen zo ver het standpunt te verdedi
gen dat de taalwetgeving niet zou mogen vallen 
onder toepassing van de 2/3 meerderheid ! 

FEDERALISME OF 
DECENTRALISATIE ? 

bilisme moest opgegeven worden, bewijst afdoend 
dat deze partijen uit eigen initiatief nooit hun 
houding zouden gewijzigd hebben. De druk 
moest komen en is gekomen van buiten deze 
partijen. 

Hl LET probleem van de grond
wetsherziening en van de struktuurhervormin-
gen beheerst thans het politiek leven. Men 
wordt geconfronteerd met de noodzakelijkheid 
de unitaire staatsstruktuur te wijzigen, aan te 
passen. Vrijwel iedereen is akkoord om te aan
vaarden dat de formule van 1830 voorbijge
streefd en onhoudbaar geworden is. De oorzaak 
moet evenwel gezocht worden in de meerder
heidspositie die de Vlamingen ingevolge de de
mografische evolutie innemen en waartegen met 
alle middelen gereageerd wordt in het bewustzijn 
dat een unitaire staat waarin het overwicht in 
Vlaanderen zou komen te liggen onleefbaar is : 
de Walen weigeren dergelijke situatie te aan
vaarden. Alle voorstellen die thans uitgedacht 
worden gaan uit van deze overtuiging en zijn 
er op gericht de Vlamingen te bedotten en hun 
het voordeel van hun demografische meerder
heid te ontfutselen, althans in aangelegenheden 
die hen als Vlamingen aanbelangen. 

D 

D> 'EZE ontwikkeling is volop aan 
gang en wordt door de regering in de hand ge
werkt en gesteund — wat duidelijk het irreële 
en utopische aantoont van het standpunt der 
Vlaamse imperialisten die het federalisme af
wezen als een rem voor de verovering van België 
door de Vlamingen. 

Personen, zoals de heer Kiebooms, die niet op
gehouden hebben het federalisme te bestrijden 
met het argument dat het nadelig was voor de 
Vlamingen, hebben zonder slag of stoot het be
ginsel van de pariteit tussen de twee taalkaders 
voor alle leidende f unkties in het staatsapparaat 

E stuurloosheid, de verdeeld
heid en de zwakheid van de Vlaamse politieke 
mandatarissen op een beslissend moment is een 
onrustwekkend verschijnsel : het is overigens 
een zeer kortzichtige politiek omdat alle teke
nen er op wijzen dat het Vlaamse volk, dat meer 
en meer zelfbewust wordt, niet langer bereid 
zal blijven hen te volgen. De wijze waarop het 
federalisme afgewezen en bestreden wordt is in 
de grond beschamend. Het federalisme is de 
boeman, de grote onbekende, het avontuur. 
Maar in feite stellen wij een voortdurende voor
uitgang van het federalisme vast in de geesten 
en in de samenleving. Naar het voorbeeld van 
de grote kloosterorden (Jezuïeten, Dominikanen, 
e.a.), de Bond der Grote Gezinnen en andere in
stellingen en verenigingen die het federalisme 
in de praktijk gebracht hebben, gaan meer en 
meer verenigingen en instellingen die weg op als 
de uitweg voor moeilijkheden en spanningen. Zo 
pas nog de vereniging van de oudstudenten in de 
geneeskunde van Leuven. Er is een spontane, 
diepgaande ontwikkeling aan gang in die rich
ting. 

Het scherpe verzet tegen het federalisme is 
betreurenswaardig en getuigt van een vrij be
krompen vooringenomenheid en... een zich 
vastklampen aan veroverde machtspozities in de 
unitaire staat. Waarom niet openstaan voor de 
mogelijkheden die het federalisme biedt ? 

1 EGEN het federalisme wordt 
de decentralisatie uitgespeeld. Ik wens nogmaals 
te waarschuwen tegen deze « fata morgana t> : 
reeds in het Kerstmisprogramma van 1945 ver
kondigde de C.V.P. de decentralisatie als het 
heilmiddel, wat haar niet belet heeft onafge
broken — telkens wanneer zij aan het bewind 
was — een streng orthodokse centralistische po
litiek te voeren. Voor de meesten is decentrali
satie slechts een afleidingsmanoeuver, het uit

gooien van wat ballast, maar zij geloven er zelf 
niet in, integendeel, zij zijn overtuigd dat de
centralisatie een schijnvertoning zal zijn die 
niets zal veranderen aan de feitelijke machts
uitoefening. In een klein land zoals België is 
decentralisatie ondoelmatig en zelfs ondenkbaar 
voor alle werkelijk belangrijke aangelegenheden. 
Men verwijt de voorstanders van het federalisme 
dat zij een klein land willen verdelen, maar wat 
dan gezegd van de provincialisten ! Wat wij be
ogen en als een ideaal nastreven is vanzelfspre
kend niet een verouderd partikularisme of pro
vincialisme — onmachtig ten overstaan van de 
unitaire machtsinstanties — maar is voor ons 
volk, voor gans ons volk als gemeenschap een 
eigen politieke struktuur veroveren waardoor 
wij over voldoende autonomie zullen beschikken 
om ons volksbestaan veilig te stellen. 

Ü IT Is en dit blijft een ideaal 
waaraan geen decentralisatie vorm kan geven. 
Geen volksvreemde staat, maar een eigen staat 
— ook zonder aanspraak te maken op een ver
ouderd souvereiniteitsbegrip en met de nodige 
bindingen in België en in Europa. Maar ons zelf 
zijn, zelf kunnen beslissen over al wat voor ons 
volksbestaan, voor onze taal en kuituur nodig 
en nuttig is. Waarom wordt ons dit onthouden? 
Waarom weigert men ons wat ieder volk thans 
als een vanzelfsprekend recht toegekend wordt ? 

door Wt.'P.^lkKde^St^ 

Wat komt er zelfs terecht van een minimum aan 
kulturele autonomie in een moedwillige en te
genstrevende Staat ? Een staat die nog zo pas 
geweigerd heeft de beginselen te aanvaarden en 
te eerbiedigen die van Vlaamse zijde essentieel 
geacht worden. 

H [ET Vlaamse volk is een groot 
volk geweest, een hoogbegaafd en kunstminnend 
volk — de prachtige tentoonstelling «De Eeuw 
van Breugel» bewijst het eens te meer. 

Geef dit volk opnieuw de kans zich zelf te zijn, 
zich te ontplooien in de lijn van zijn eigen 
volkswezen ,onder de stuwkracht van een gezond 
nationaal bewustzijn. Dit is toch steeds het 
ideaal geweest van de Vlaamse Beweging. Waar
om weigert men, waarom weigeren Vlamingen de 
hinderpalen te verwijderen en de mogelijkheden, 
de levensvormen te scheppen om dit te verwe
zenlijken ? Is dit niet belangrijker dan par t i j 
belangen ? 

H. IET is te hopen dat steeds meer 
Vlamingen zich los zullen worstelen uit de greep 
van de unitaire partijen, uit de greep van de 
eenzijdige beïnvloeding, om zich zelf een mening 
te vormen en er vrij voor uit te komen. 

Deze Vlamingen zullen mekaar ontmoeten te 
Antwerpen op 10 november, om in een massale 
betoging uiting te geven aan hun vastberaden 
wil te streven naar de verwezenlijking van dit 
ideaal : ons zelf zijn. 

f.ET WT.J. 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE» dienen toe
gestuurd aao onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

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

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 . Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Echte Weense romantiek bij kaars

licht en Schrammelmuziek in het 

Wiener Cafe i(zum Seppl» 
Mechelsebaan 64 - Rijmenam 

(baan MecheleQ-Keerbergen)'. 

mê 

Bouwgronden 

te Mortsel, Bdegem Schelle. Aartselaar Blankenberge. 
ZelUk, Turnhout Neerglabbeek HOTC. Kalmthoat. 
alsmede lo tal ran steden en gemeeaten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt D tot de maatscbappfj 

fiOLiS-mN ilERMAL 
Grote Steenwer. 15S. Berchem (Antwerpen) Tel 39.69.57 

Geen rerpllehtlng tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelljkheden. 
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