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ABONNEER N U !

wüsmE
DE V L A A M S N A T I O N A L E

MHEEI t Maur. lEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1 . TEL. 11.82.16

PARTIJ

VERKRIJGBAAR BIJ ALIE OAOBLADVERKOPERS

MORGEN BETOOGT TE ANTWERPEN VASTBERADEN HET

EENHEIDSFRONT
VOOR FEDERALISME EN SOCIALE DEMOKRATIE!

Duidelijker dan ooit is de laatste tijd gebleken,
hoe groot de nood is, aan een onafhankelijke
Vlaamse peis. Wat zou er \an de betoging te
Antwerpen teiechtkomen indien niet enkele
vrije, dooi-en-door Vlaamse weekbladen en
tijdschriften week aan week een klinkend antwoord bezorgden op de kampanje van hetze en
veidachtmaking \an de zogenaamde « grote »
pers, de kleurpolitieke dagbladen ?

De onafhankelijke tijdschril ten- en weekbladpers is één der machtigste wapens waarover
wij beschikken. Zij is het belangrijkste en
hoogstnodige korreUtief voor de massale dema»
gogische propaganda die dag aan dag op
Vlaanderen wordt losgelaten.
Zonder viije Vlaamse meningsuiting is geen
Vlaamse trontvorming mogelijk. Steun daarom
« De Volksunie » ; de beste steun is nog altijd
een abonnemé^nt op ons blad.
Door nu te abonneren voor het iaar 1964. ontvangt u het blad gratis tot einde l^hi. Het kost
u slechts 200 F 1

EEN ZEKERHEID

MASSALE MARS
Het is een zekerheid !
De opmars naar Antwerpen wordt massaal.
Op vele plaatsen wordt er meer volk aangekondigd dan voor de tweede opmars naar Brussel.
Morgen wordt het bewijs geleverd dat de stroming
voor grondige staatkundige en maatschappelijk-ekonomische hervormingen in Vlaanderen een grondstroming is waartegen de kleurpartijenpers, die afzijdig of krachtig tegen was, niets vermag. Wat de
sociologische stelling, in « De Linie » vorige week vermeld, zal bevestigen : dat de pers de openbare
mening niet kan beroeren wanneer het om fundamentele kwesties gaat
De nieuwe politieke en sociale inzet van het
Aktiekomitee — federalisme en het aan banden leggen van het (franstallg) kapitalisme — is gemeengoed geworden van de denkende Vlaamsgezinde,
ook en vooral in de geringste sociale geledingen.
Het is geen toeval dat de opmars weerklank vindt
niet alleen bij de Vlaamse ambtenaren en bedienden
— traditioneel het Vlaams publiek bij uitstek —
maar ook bij de K.W.B., het Boerenfront en in de
kringen van het nieuwe Vlaamse landbouwsindikaat
en van vele zelfstandige arbeiders.
Op ons kongres vorig jaar was die grondstroming
reeds tot uiting gekomen, toen onder grote geestdrift
van ons kader de verstaatsing van de energiesektor
werd vooropgezet Het kongres van het Davidsfonds
volgde nog geen jaar later en de jongeren in het
V.A.K., die beter dan de ouderen de nieuwe stroming
aanvoelen, hebben nu ook daar de nieuwe visie die
hen reeds lang eigen was doorgezet
Meteen hebben de intellectuelen en de massa
elkaar voor goed gevonden. De vreugde van de massa,
dat haar intellektuelen opnieuw en vol overtuiging
bij haar staan en de leiding nemen van haar verzuchtingen, zal de sfeer van de opmars mee bepalen.
Zij zal de betoging haar ware geest geven.
Zo en zo alleen worden wij één volk.
Zo marsj eren wij : één in gevoel, één in doel!
Wira Jorissen.

DOOR DE OGEN VAN DEZE VLAAMSE MIJNWERKER, DOOR DE OGEN VAN ALLE EENVOUDIGE
WERKENDE MENSEN KIJKT VLAANDEREN U AAN.
GIJ KUNT U NIET AAN DEZE DWINGENDE BLUC ONHREKKEN. VAN U WORDT VERWACHT DAT
GIJ VOOR ZULT GAAN, DAT GIJ DE SPITS ZULT AFBIJTEN IN DE STRIJD VOOR POLITIEKE EN
SOCIALE ZELFBESCHIKKING VAN ONS VOLK.
GIJ DRAAGT, VLAAMS-NATIONALIST, DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TOEKOMST
VAN ONS VOLK. ZULT GIJ U ONHRÉKKEN AAN DE ROEP VAN UW PLICHT ?
MORGEN TE ANTWERPEN HEBT GIJ OE KANS OM DE SOM VAN ENERGIE EN IDEALISME,
DIE GIJ OPGEDAAN HEBT IN JAREN VAN STRIJD, SAMEN TE BALLEN TOT EEN VLAMMEND
PROTEST EN TOT EEN KREET VAN HUNKER NAAR REG^T m ZELFBESCHIKKING,
GIJ LAAT DIE KANS NIET VERLOREN GAAN : MORGEN ZIJT GIJ TE ANTWERPEN!

VANAF 10 U 3 0 STELLEM
DE BETOGERS ZICH OP
AAN
DE
AMERIKALEI
fOMGEVING GERECHTSGEBOUW) EN IN DE ZIJSTRATEN : E. BANNINGSTRAAT. L. DE WAELSTR,
EN MONTIGNYSTRAAT.
BEGIN DER BETOGING
TE 11 U 3 0 STIPT ONTBINDING
LANGS
DE
GROENKERKHOFSTR EN
NATIONALESTR.
NAAR
DE SCHELDEKAAIEN.

Ot VOLK^UNii

A.V.V.
Het Algemeen Vlaams Vakverband bevestigt zijn akkoord met
de aktie en de doelsteUingen van
h e t Vlaams Aktiekomitee en zet
zijn aangeslotenen aan op te stappen in de Natioitale Betoging te
Antwerpen op 10 november a.s.,
achter bet vaandel van het AVV.

DUITS
Waarde Redactie,
Ik wil u in kennis stellen van
een feit dat volgens mij onduldbaar is ; het Art. 390, instruktie
R (Min. Financiën) vermeldt dat
voor de aantekening op de Losse
Rekeningen in de kantoren belast
m e t de erfenissen te St. Vith, Eupen en Malmedy, h e t F r a n s de
gebruikelijke taal is. Waardoor onvermijdelijk elke bediende verplicht is het F r a n s te kennen en
zijn eigen taal te vernederen.
Wij als Vlaming kennen dat.
Het is ons dan ook een plicht, die
Duitse minderheid te helpen.
De Duitse taal is veel belangrijker in Europa dan het F r a n s ;
h e t moet die mensen mogelijk zijn
in eigen taal te arbeiden.
Ik ben overtuigd dat mijn gevoelens tegenover die minderheid
ook de gevoelens zijn van de meeste rechtgeaarde Vlamingen.
C.C. - Mechelen.

GOED VOORBEELD
Mijnheren,
Voor een paar weken deed een
lezer een opffoep opdat niemand
der
Volksunie-abonnegten
een
n u m m e r zou laten verloren gaan,
n a d a t het is uitgelezen.

Mag ik ten overvloede nogmaals
dit verzoek ten zeerste steunen?
Bij ons gaat elke week het nummer de deur uit, zoveel mogelijk
n a a r steeds nieuwe « slachtoffers »
waarvan wij weten dat in het
nummer iets stond dat hen speciaal kan of zal aanbelangen.
Het is toch zo gemakkelijk : u
neemt gewoonweg een stukje omslagpapier en plakt hiermee een
band om het blad. U schrijft er
h e t adres op van de goedgezinde
die u wilt winnen; u kleeft een
zegel van 0.20 F op de omslagband en klaar is de zaak.
Als elk van ons dit systeem wil
toepassen, zullen wij automatisch
het lezersaantal van ons strljdblad verdubbelen.
Als elk van ons zich dit kleine
offer wil opleggen, moet dit offensief zeer snel grote vruchten
opbrengen.
Welaan dan : niet gewacht. Van
nu reeds brenge elk zijn steentje
aan.
L.H.

Merelbeke.

VLAAMSE BEWEGING EN
FILM
Mijnheren,
De
Kortrijkse
.smalfilmgroep
« Kultura » Filmsektie Vlaanderen, deelt mee :
De Volksuniebetoging te Gent
was een mijlpaal in de geschiedenis van de partij. U herleeft deze
manifestatie, door in de V.U.-afdelingen een filmverslag te vertonen. Kontakten zijn reeds genomen om ook de betoging te Antwerpen op 10 november a.s. op
film en klankband vast te leggen,
met een speelduur van twintig
minuten

Wij hebben originele en nletkommerciële werken in voorraad,
gesonoriseerd en in kleuren, c«m
uw afdeling een boeiende avond
te bezorgen. Dit alles krijgt u aangeboden voor een luttele prijs,
vei-plaatsing en projectie inbegrepen. Deze fibnaktie n a m een aanvang op 1 november en eindigt
op 31 m a a r t 1964. Neem nu reeds
uw beslissing en bespreek onverwijld een datum : Kultura Filmsektie Vlaanderen, Piliep van de
Elzaslaan 35, Kortrijk.

klasse zodat deze betoging eens te
meer vooral uitsluitend een manifestatie zal zijn van de A/laamse
middenstand.
Het m a a k t verder voorbehoud
voor de federalistische slogans zoals deze in de betoging auUen meegedragen worden; het spreekt zich
echter wel uit voor een ruime kulturele autonomie, mits deze gep a a r d gaat met ernstige waarborgen voor alle filosofische minderheden.
T.S.O.

'T ZAL WEL GAAN !
Het bestuur van het Taa'.tninnend Studentengenootsohap « 't
Zal Wel G a a n », d a t de vrijzinnige Vlaamsgezinde studenten van
de
Rijksuniversiteit
verenigt,
heeft kennis genomen van de door
het Vlaams Aktiekomitee op 10
november geplande betoging te
Antwerpen.
Het besluit :
— gezien de
sociaal-ekonomische
inslag van de in de betoging meegedi-agen slogans,
— gezien wij h e t als onze plicht
beschouwen als vrijzinnige Vlaams e vereniging aktief deel te nemen
a a n elke aktie die het vrijwaren
van de Vlaamse belangen op h e t
oog heeft,
— gezien de houding van de andere « traditioneel linkse » verenigingen die zich afzijdig houden
van de manifestatie, zonder echter
ervoor iets in de plaats te scheppen,
zijn leden op te roepen deel te nemen a a n deze Vlaamse betoging
te Antwerpen.
Het betreurt echter h e t feit d a t
het Vlaams Aktiekomitee
nog
steeds geen voeling heeft gevonden met de Vlaamse arbeiders-

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteeröe
bedekkingslagen
(Brevet . 529768)

LEUVEN OUD EN JONG
« ONS LEVEN » 75
« Ons Leven », studentenweekblad van h e t
K.V.H.V.-Leuven,
viert de eerste week van de m a a n d
december 1963 zijn 15de lustnun.
Een groots lustrumfeestprogramma, met als inzet een banket te
Leuven op zaterdag 30 november,
is gepland.
Het hoogtepunt van deze viering zal echter h e t jaarlijks avondfeest « Leuven oud en jong »
zijn.
Deze
private
galadansavond
gaat door op zaterdag 7 december
e.k. in de Handelsbeurs te Antwerpen en zal weer een uitstekende gelegenheid zijn voor een verbroedering tussen de oudstudenten
en de huidige studentengeneratie.
Danslustige ouderen en Jo«geren zullen er h u n hartje kunnen
ophalen op de zoete tonen van het
simfonisch dansorkest van F r a n k
Greven, d a t In grote formatie zal
optreden, met stereofonische geluidsregie.
Over de verdere attrakties zal te
gepasten tijde meer nieuws verstrekt worden.
Vc;-^ alle inlichtingen en InschnrTïDgen wende men zich tot

het
bestendig sekretarlaat
van
Leuven Oud en Jong - p-a. : J o s
Mees, Antwerpsestraat 31, Nielaan-Rupel.

BETOGING TE
ANTWERPEN
Waarde redaktie.
Terwijl de Vlaamse socialisten
in h u n 2 provincieblaadjes « Vooruit » en « Volksgazet » — een degelijke en gezaghebbende st«m
hebben ze niet — tegen de Vlaamse betoging te Antweipen raaskallen, stelt « Links » de vraag :
(nr 24 van 26.10.63 blz. 2).
« Begaat de socialistische beweging
geen
grote
dwaasheid
door zich afzijdig te houden?
Wordt de kans niet gemist om
door onze deelname van de betoging te Antwerpen
de grootste
anti-kapitalistische
betoging
te
maken die Vlaanderen ooit gekend heeft? ».
D a t de gezonde Vlaamse krachten de h a n d e n in eikaar slaan en
samenwerken voor grondige sociale en Vlaamse hervormingen totd a t de « heer » uit de « Volksgazet », die scheldwoorden in
plaats van argumenten gebruikt,
kan vaststellen tot wat zijn schier
analfabetisch « intellect » h e t socialisme in Vlaanderen heeft gebracht.
A.S.

De redaktie d r a a g t geen r e r a a u
woordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde lezersbrteten. Ze behoudt zich het recht van iteuie en
inkorting voor. Over de teiersmbriek wordt geen
brIefwls«eUng
gevoerd.

De nieuwe oogst is binnen
Wanneer

met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)
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hun uurwerk bij een ervaren vakman
en laten het d o o r h e m onderhouden,

Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 44641 en 44642

MEESTER-UURWERKMAKER
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GROTE KEOS
MODERN AÏÏIIER

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

Verkoper voor Aalst en o m g e v i n g :
NORBERT DE GANCK.
Watertorenstraat.
10. Aalst
Telefoon : 053/21667

a l l e e n kunnen lean wat kunnen kan
Wi,i bieden U . de voordeligste en rijkste Keuze van g r o n d e n n, V i a a n a e i e n B i a D a n t
en L i m b u r g 350 eigen a r b e i d e r s , s p e c i a l i s t e n en t e c h n i e k e r s om mooi degelijk en
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen o p v a t t i n g en tot 80 't.h. f i n a n c i e r i n g .
B o u d e w t j n l a a n 323 Wilrijk
Tel 49.8764 - 49.76.86
S c h u t t e r h o f s t r a a t 19 A n t w e r p e n - Tel 32.92.18
O n d e r b e r g e n 43 G e n t - Tel (09)25.19.23

OE VOLKSUNIE

H e t is een m e r k w a a r d i g verschijnsel h o e d e federaCstlsch^
•

—

MR F. V A N DER ELSTj

m

g e d a c h t e spijt het w a n h o p i g en k r a m p a c h t i g verzet v a n d e
leiders der unitaire partijen overal veld w i n t .
H e t A n t w e r p s franstalig dagblad « La Métropole » heeft
o n d e r zijn lezers een r e f e r e n d u m g e h o u d e n over d e toek o m s t v a n België. W i e deze lezers zijn is v o l d o e n d e b e k e n d
— h e t zijn zeker geen f l a m i n g a n t e n ! H e t v e r r a s s e n d e n u is
d a t zelfs onder de lezers v a n « La M é t r o p o l e » 2 9 % zich
u i t s p r a k e n v o o r het federalisme als politieke s t r u k t u u r voor
d e Belgische Staat.

Wij lezen ook een bondige samenvatting van de argumentatie door
deze voorstanders van het federalisme n a a r voren gebracht : « De omstandigheden die bij de geboorte van
de Belgische Staat bestonden bestaan
nu niet meer. Er zijn twee verschillende rassen : zij dienen door eigen
wetten geregeerd te worden. Het unitarisme verzaken om de eendracht
te versterken. Iedere gemeenschap,
eenmaal baas in eigen huis, zal met
de andere hechte banden scheppen ».
Blijkbaar is ook de redaktie van
h e t blad zeer verrast geweest door
h e t relatief hoog percentagje voorstanders van het federalisme onder
h a a r eigen lezerspubliek. Zij zoekt
n a a r een uitleg voor wat zij zelf « de
federalistische olievlek » noemt en
meent deze uitleg te vinden in de
wens van het publiek, nauwer betrokken te worden bij het staatsbeleid. De eigen zaken zelf kunnen behartigen, dichter bij de gezagdrager?
staan en daardoor ook meer medezeggingschap, meer direkte invloed
verwerven.
Hier tekent zich van een zijde vanwaar men het niet zou verwacht hebben een'zekere toenadering af tot het
federalisme en gaat men meer begrip
aan de dag leggen voor de positieve
aspekten van een federale staatsstruktuur.

STAAT:
VOLKSVREEMDE
MACHT
Het is duidelijk en ik heb er reeds
meermaals op gewezen, dat in ons
land de Staat aangevoeld wordt als
eefi vreemde,
een
voiksvreemde
macht. Dit heeft vérstrekkende en
negatieve gevolgen voor de houding
van de burger tegenover de Staat en
k a n slechts hinderend werken. Zelfs
op een kongres van Vlaamse ekonomisten werd hierover geklaagd door

oud-minister Coppé : de mentaliteit
van de burger in ons land is zo, dat
hij minstens wantrouwig staat t e genover de Staat en iedere samenwerking daardoor bemoeilijkt wordt.
Het is wel overbodig te betogen dat
door het federalisme de Staat veel
dichter zou gebracht worden bij de
Vlaamse, respectievelijk Waalse gemeenschap en dat dit een zeer groot
voordeel, een weldaad zou zijn.
« La Métropole » werpt zelf de
vi-aag op wat dan wel de uitslag zou
zijn van een dergelijk referendum
gehouden onder een breder publiek
in Vlaanderen. We zijn echter overtuigd dat geen enkel Vlaams dagblad
het zal aandurven onder zijn lezers
een referendum te houden!

DE VALSE
SOLIDARITEIT
Dit belet niet dat de unitaire partijen zich door hun koppig en enggeestig verzet tegen het federalisme
meer en meer isoleren en verwijderen van de openbare mening in gans
het land.
De Vlaamse C.VP.-ers worden in
h u n verzet tegen het federalisme gestijfd door het lot van de Waalse
katolieken in een federaal België ;
zij menen dat het h u n plicht is solidair te blijven met de Waalse katolieken, met de Waalse C.V.P.-ers.
Nu is het ook weer verrassend te
kunnen vaststellen dat de federalistische stroming voortdurend veld
wint bij de Waalse katolieken.
Het is een feit dat vooraanstaande
katolieke Waalse intellectuelen sedert lang gewonnen zijn voor het
federalisme. «Renovation Wallonne»,
een groepering van kato ieke Walen,
staat op een federalistisch standpunt.
Zeer belangrijk moet de brochure
van kanimnik Jacques Leclercq, «Les
cathoUques et la question wallonne»

FEDERALISTISCHE
OLIEVLEK
geacht worden omdat hierin de gedachtengang en de verantwoording
van een invloedrijk en hoogstaand
Waals intellectueel, gewezen professor aan de Leuvense hogeschool en
zelf priester, zeer duidelijk uiteengezet wordt. Kanunnik Jacques Leclercq wijst hierin de katolieke Walen op hun plicht solidair te zijn met
h u n volk : hij verwerpt het zich vastklampen aan een staatsstruktuur die
de ontwikkeUng van Wallonië remt,
zelfs wanneer men zich daarbij beroept op het zogezegd belang van de
katolieken in WaUonië. Het heil van
het katolicisme in Wallonië kan of
mag niet afhankelijk zijn van h e t
behoud van de unitaire staatsstruktuur.
De recente studiedag van de MOC
(Mouvement Ouvrier Chretien — de
Waalse vleugel van het ACW), heeft
bewezen dat ook in deze kringen de
federalistische stroming veld wint en
niet meer afschrikt.
Straks zullen wij nog h e t potsierlijk en paradoksaal feit beleven d a t
de Waalse katolieken zich tot het
federalisme bekennen, terwijl
de
Vlaamse C.V.P.-ers nog steeds het
federalisme zullen bekampen... omwille van h e t lot van dezelfde Waalse katolieken.

EEN O U D E
HINDERPAAL
Wat kanunnik Leclercq aan de
Waalse katolieken voorhoudt geldt
ook voor de Vlaamse katolieken :
ook zij hebben de plicht solidair te
zijn met hun volk en in de eerste
plaats bekommerd te zijn om het
welzijn en het belang van hun volk.
Hun houding is des te meer te betreuren omdat velen van hen in de
grond, in hun diepste overtuiging
voor het federalisme gewonnen zijn,
minstens toegeven dat h e t de enige
afdoende oplossing Is.
Het klerikalisme is in Vlaanderen
nog steeds een plaag die verre van
overwonnen is : het beheerst nog In
grote mate de geesten en is een hinderpaal voor politieke vrijheid, vrijheid van denken en vrijheid van
handelen.
Het is betreurenswaardig dat de
gezagdragers in ons land a priori en
moedwillig weigeren de federalistische oplossing onder ogen te nemen
en ernstig te overwegen. Het is
nochtans een feit dat velen van hen
tussen vier ogen toegeven dat uiteindelijk alleen federalisme een afdoende oplossing biedt en dat het onontwijkbaar is. Waarom missen zij de
moed het luidop te zeggen en het te
verwezenlijken in plaats van voort te
knoeien en het land steeds dieper in
een zware politieke krisis te duwen
waarvan de gevolgen «iet te overzien
zijn?

ONAANVAARDBARE
FORMULES

»*« gemakkelijker zonder externe pressie yan V.U.»...

De vele formules die thans uitgedacht worden om met behoud van de
unitaire staatsstruktuur toch tegemoet te komen aan de Waalse eisen
(de Vlamingen tellen nog steeds niet
mee, door de schuld van hun politieke mandatarissen) leiden n a a r een
onhoudbare toestand. Zij zijn onaanvaardbaar voor de Vlamingen en
zullen de Walen niet bevredigen.
Daarom zal, wat men ook doet, de
federalistische olievlek steeds groter
worden. Ondertussen kan men het
land evenwel veel schade berokkenen
en in avonturen storten. Dat is htm

verantwoordelijkheid.
Wat
thans
vereist is om aan de Belgische Staat
een nieuwe grondslag te geven, is politieke eerlijkheid en politieke' moed.
Prof. Jan De Meyer heeft in « de
Nieuwe Gids » reeds voorgesteld de
kleine partijen uit te schakelen door
een hervorming van het kiesstelsel
en andere manoeuvers, vooral « r e gionale » partijen zoals de Volksunie,
opdat de grote unitaire partijen ongehinderd hun traditionele politiek
zouden kunnen voortzetten :
« Men zou het in België veel gemakkelijker
hebben
indien
de
Vlaamse C.V.P. kon bevrijd worden
vAn de externe pressie op haar gekozenen en leiders uitgeoefend door
de Volksunie... » schrijft hij.

VERWARRING
EN ONMACHT
Indien men denkt door dergelijke
methode's een geestesstroming zoals
het Vlaams-nationalisme of het federalisme onder de domper te kunnen houden, vergist men zich schromelijk : de verdedigers van het produkt van 1830 zullen er wat anders
moeten op vinden — waartoe zij
blijkbaar niet in staat zijn.
Zij zijn in hun verwarring en hun
onmacht t.o.v. de problemen ten
slotte nog de beste propagandisten
voor het federalisme.
Ctodertussen heeft de heer De Saeger dan toch zijn plan, waarover zoveel gefluisterd werd, bekend gemaakt. Het is een beschaamd federalisme, een schroomvallige tegemoetkoming aan de federalistische
eis. Principieel moeten wij het afwijzen Om meerdere redenen : het is
een uiting van provincialisme dat
verouderd is en volkomen ondoeltreffend. Het is ons thans niet mogelijk dit voorstel uitvoerig te behandelen en het gebrekkige ervan
aan te tonen. Denken we bv. aan de
provincie Brabant. Een eerste vereiste zou geweest zijn deze provincie te
splitsen in een Vlaamse en een Waalse provincie (eventueel overheveling
n a a r een andere provincie) en van
de Brusselse agglomeratie een rijksgebied te maken. Deze kans is geboden geweest bij de behandeling van
de taalwetten, doch werd niet a a n gegrepen. Voorstellen hiertoe strekkend werden verworpen, mede door
de heer De Saeger.

OPLOSSING
DE S A E G E R ?
Taktisch moet onderzocht en overwogen worden in hoever dit voorstel
zou kunnen beschouwd worden als
een stap in de richting van het federalisme en als dusdanig gesteund.
Hierover wensen wij ons vooralsnog
niet uit te spreken. Het partijkongres van de Volksunie zal zich ongetwijfeld met dit probleem bezig
• houden.
Het is een van de vele voorstellen
en plannen die de jongste tijd uitgebroed werden door de tegenstanders van het federalisme, die daardoor bewijzen hoezeer zij in het defensief gedrongen zijn door de federalistische stroming in gans het land.
De betoging te Antwerpen zal een
nieuw bewijs leveren van de vooruitgang van de federalistische gedachte. Wat men ook doet wat men ook
voorstelt, n a a r onze overtuiging zal
uiteindelijk het federalisme de enige
afdoende en aanvaardbare oplossing
blijken te zijn.
F. Van der E'st.
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Makker,
De werkverdeling
in de « Volksgazel » iieejl me sleeds
uilzonAeTlijk bevallen ; ze getuigt van een diepgaande kennis der
menselijke
natuur en van de bereidheid,
deze kennis om te zeilen in een
soepele
dienstregeling.
Dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag worden de hoofdartikels geschreven door de hoofdredakteur
zélf en gezel in kombattief kursief met op tijd de nodige KAPITALEN omdat de
kameraden
anders wellicht de pointe niet zouden snappen. Woensdag (bij de
fappers in de Vastentijd toch óók een vleesloze dag) verschijnt
de
matte vertaling van hel Idenrloos proza van voorzitter Collard : een
wekelijkse attentie ten gerieve van de lezende makl;crs wier bloeddruk dinsdag dour Jos' nicL een inl, n-nd onilioixjfiriiKKjd^ 'lie nist
nodig Irebben en vooinl geen
opicuulniii.
7.0 hlijjl alleen nianndag nog <ii <•! hi\ In: il ilw iiin'indag
sinds onheuglijke
lijden van de stoeie schouders gcscluid,
sleunend
tuellieht op de jarenlange ervaring dal hij zo vaak u de zondag in
het lijf » heejt. Zo is iicl dan aan u, fiyndikalisl,
om de nevelen en
dampen
van iiel lichtzinnig
beslaan-zondcr-God
op zondag
tijdig
uit het zware hoofd Ie bunnen en Ie zorgen vodr een ailikel op
anderhalve kolom. Mééi eisen ivare onmenselijk
!
ledeie maandag overloop ik mei een verveeld oog dat magere
Xondagartikel
waarmee gewoonlijk
niets aan te vangen is, zeker
geen Open Biicf. Maar af en toe verraadt hel Syndicalist-iscli
pro:a
zozeer de tapkraan
en de zeveniiende
pils, dat innn
aandacht
ondanks mezelf Ojigeëist wordt door liet episch gevecht lussen geest
en materie in uw stroeve
slijljiroeven.
Zo ooi; deze week. Ijw ailikel ging onder een iels
manhaftigi'r
titel dan gewoonlijk : « De niet-Gesyndiceerden
zullen belalen ». De
zetter persle er zelfs een uilroepingslekcn
achter : overschotje
waarsehijnlijle uil ds lellerkast
die speciaal ten gerieve van Jos weid
aangekocht.
De niel-gayndikeerden
zullen dii<^, SynilicaVsl,
betalen. II iil
zullen ze belolen ? Honderd frank per kop en per jaar Mei liocvelen
zijn ze ? ^}et ongeveer een miljoen. Hoeveel maakt dal pei jaar ? Len
dikke lionderd
miljoen.
Honderd miljoen, makker, die gij beweert nodig te liebben
om aan fatsoenlijke svndikale .allie Ie liunnen doen :
kadervorming
en dergelijke dingen meer. Ilondeid miljoen die gij niet bij de kapitalisten ivilt gnan lialen, « die mogelijkheid
willen wij zelfs niet
onder ogen zien .' ». Kn ook iiiel bij de gesyndiceerden,
« geen spiake
tan, het kan niet en hel hoeft ook niet».
Wat blijft er nog over ?Ër blijven over dat miljoen
niel-gesyndiceerden dat u de ogen uitsteekt, de massa • die gij de « mee-eters »
noeml • waarbij gij wel graag uw vork in de palallen zoudt
steken.
Duflr zillen de reiden die gij zo graag zoudt
vastkrijgen.
Iiel moei me van het Jiart, Syndicalist,
dat ik in die richling
onmogelijk
meekitn. De syndikaien
beschikken
pet jaar over tientallen en Itentallen
miljoenen
aan rechtstreekse
bijdragen,
over
ettelijke bijkomende
miljoenen aan interesten
uit verstandige
(buitenlandse) beleggingen,
over viijwillige bijdragen en wal weet ik al.
Wat doen zij nu-l die centen ? Syndikale aki ie voeren,
natuurlijk.
Het zou er nog aan milbreken.
Maar ook polilielw aklie,
kleuipolitieke propaganila. Mei }ioj)en.
Wie zijn. Syndicalist,
uw kollega's de '•indikule bonzen ? 11/e
zijl gij zei) ? ]\'eldoorvoede,
rustige
dikke bourgeois,
mei
een
Amerikaanse
slee en een luxe-jacht in de haven (ge weel ivel wie ik
bedoel !), centjes in inlcressante ondernemingen
en een uanlal sindU,ale en poliliehe maandwedden
op één en dezelfde
postciieckicl;ening.
bil alle ruiven eten, flyndicalist, is een we' ze'er sclione droom.
Vit de ruif van de arbeidersbijdragen,
uil de ruif van de kapitalistisclie bijdragen aan gesyndiceerden-alleen,
uil de ruif van degenen
die gij met uw lange aim bij benoemingen
onder sociale druk leunt
zeilen, lui nu ook uil de ruif van een speciale belasting, hefsl geïnd
dooi de Staal waai schijnlijk, maar in ieder geval uit ie heien aan uw
sindik-aal dat niel eens een jiuidi<;ch statuut
heeft.
h'ee, Synuikalist,
men hoefl helemaal geen
kapilalistenknecht
en klassevijand Ie zijn om niets Ie willen weten van uiu onverzadigbare honger naar geld, steeds meer geld en macht, sleeds meer
macht. Wel integendeel
: mij lijkt het een toppunt van
berekend
neo-hapilalisiue,
de wijze waarop gij en das Kapilal onder
mekaar
de kans wenst te verdelen, gegrist van tussen de bolerham
der
genyidikeerde
en niel-gesyndikeeide
arbeiders.
Lw dio

Genes.

GELIJKHEID...
Tijdens een bezoek van
eerste-minister Lefèvre aan
een Waalse fabriek enkele
weken geleden werd hem door
een afvaardiging van Waalse AB.V.V.-ers een protestbrief overhandigd. In deze
brief, die vooraf aan de pers
was overgemaakt, werd de
schandelijke achteruitstelling
van Wallonië inzake overheidsinvesteringen aan de
kaak gesteld. Daags nadien
reeds had Lefèvre tijd gevonden om hierop te antwoorden; nog nooit had hij het
zo gemakkelijk om een a a n val op zijn beleid af te slaan.
< Wallonië
benadeeld ? »,
brieste Lefèvre terug, « h e t
heeft van juli 1959 tot einde
1962 zevenendertig miljard
686 miljoen gekregen ». En
hij somde een waslijst op van
initiatieven,
waarmee het
staatsmanna rijkelijk aan de
Walen werd toebedeeld.

...IN FEITE
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens verzocht Lefèvre in een Parlementaire
Vraag, hem mee te delen hoeveel Vlaanderen in dezelfde
tijdspanne in toepassing van
dezelfde expansiewetten had
gekregen. Lefèvre dierf het
bedrag publiek niet noemen
en verwees onze verkozene
n a a r 'een dokument waar de
cijfers te vinden waren; in
dezelfde periode had Vlaanderen 25 miljard 759 miljoen
gekregen !
Wallonië kreeg dus 50%
meer. Rekening houdend met
het bevolkingscijfer kregen
de Walen zelfs 100% meer
dan de Vlamingen.
We vragen ons af wat wij
het meest moeten misprijzen:
de onverzadigbare vraatzucht
van onze Waalse broeders of
de schandelijke m.edeplichtigheid van de Vlaamse dames
en heren kleurpolitiekers die
Vlaanderen te Brussel vertegenwoordigen.

FANATISME
In de Brusselse « Ancienne
Belgique » trad op 1 november het Vlaamse zangeresje
Marva op. Haar repertorium
bestond uit liederen in het
Frans, het Duits en het Nederlands. Ze werd aangekondigd als « een Belgische zangeres die in de drie nationale
talen zingt». Ontroerend unitair simbool !
Het rezultaat ? ''^leefdheidsapplaus voor h
">uitse « song », hysterische bijval
voor haar Frans repertorium,
eindeloos gejouw en gefluit
voor haar Nederlandse bijdrage.
Het zoveelste incident te
Brussel op een paar weken
tijds...
De
nieuwste
Brusselse
« mop » doet het hem in zo'n
klimaat natuurlijk
uitstekend. Vraag : «Hoeveel nationale talen zijn er in België ? » Antwoord : «Drie;
Frans, Duits en Vlaams».
Vraag : «Drie ? Helemaal
niet ! Slechts één enkele : het
Vlaams. De beide andere zijn
internationale talen »,
Geestig, niet ?

« VOOR

ALLEN »

Het
allerzielen-nummer
van dit socialistisch p a r t i j weekblad is toch reeds zo ver
dat de Vlaams-Waalse verhoudingen tot « Het probleem
van de dag» worden bevorderd. Moed, jongens, misschien ontdekt ge ooit nog wel
eens dat de Vlaamse strijd eigenlijk een sociale strijd is...
Ondertussen spannen ze
zich in om de « positieve » inhoud van het beruchte vergelijk der socialisten aan te
tonen. En zo schrijven ze, dat
voor de volksvertegenwoordiging het zuiver algemeen
stemrecht moet toegepast
worden, terwijl
anderzijds
door de hervorming van de
senaat « de rechten en belangen van de twee volksgroepen
worden gevrijwaard».
En
waardoor het schone zuivere
stemrecht wordt herleid tot
een akelige komedie in de
eenheidsstaat !
Maar dat
staat er niet bij !

IN DE LEER BIJ
VIJAND NUMMER ÉÉN
« Voor Allen » heeft ook een
ekonomische rubriek,
zoals
elk blad dat zich respekteert.
De socialistische partij heeft
blijkbaar een tekort niet alleen aaij, jonge politiekers,
maar ook aan ekonomisten
uit eigen rangen.
Daarom vindt men er niets
beter op dan die rubriek letterlijk over te nemen uit een
gespecialiseerd
tijdschrift.
Dat wordt tussen haakjes onderaan vermeld. En, val niet
om, dat tijschrift is « Ekonomische tijdingen», uitgegeven door de Bank van de So-

clété Générale de Belgique Ifl
Wat denken de rode militaa*
ten daarover ?
FRANS-BELGISCHE
WEEK
Al Frans wat de klok sloea
met zorgvuldig vermijden van
één woordje Nederlands, was
h e t wachtwoord voor de ia^
richters van de «Belgische
Woche der Stadt S t u t t g a r t » .
Weer een zoveelste «vergissing » ?
De Duitsers begrijpen n a tuurlijk veel beter Franse
uitdrukkingen en gezegden,
dan dat stomme Nederlands-BEGROTINGSTEKORT
Een peulschilletje van 18
miljard zal door leningen
moeten gedekt worden. Van
een exaltante financiepolitiek is niet veel te bespeuren!
Niettegenstaande de hoogkonjunktuur, niettegenstaande het feit dat de fiskale ontvangsten hoger waren dan de
voorzieningen, stapelt de r e gering haar openbare schuld
maar op. Ze slaagt er niet in
ze op eenzelfde peil te stabiliseren, laat staan ze te verminderen...
De toestand van de Schat-,
kist is en blijft gespannen;
de staatsleningen van de
jongste tijd worden beneden
h u n uitgifteprijs genoteerd
en weinig gegeerd.
Nergens merkt men enig
spoor van werkelijke besparingen. Ook niet daar waar
zulks mogelijk is : de verspillingen bij het leger en bij
het onderwijs, waar iedereen
tal van voorbeelden kent van
dwaze uitgaven. Alleen die
ene universiteit te Antwerpen
kan er juist niet meer af...

HIPPOCRATES

^K!aibles
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« P.L F. », tijdsciintt van
de Waalse federatie van de
P.V.V., verscheen verleden
week met op de titeibladzijde
de illustratie en de tekst die
we hierboven verkleind weergeven.
Verder in het blad wordt
onze volksvertegenwoordiger
dr Van Leemputten aangevallen en mét hem de Vlaamse geneesheren die over de
wet-Leburton een genuanceerder opvatting hebben dan
de aartsreaktionaire franskiljonse en Waalse artsen.
Men kent het standpunt
van de V.U.; het werd hier
onlangs nog uitvoerig uiteen-

gd^eu u>jur senaior dr Roosens : de geneesher mag zich
niet onttrekken aan zijn sociale verplichtingen; hij mag
zich evenmin laten degraderen tot een ambtenaar.
Dat de flamingantische a r t sen, blijkens de aanval van
« P L P », deze opvatting delen kan ons slechts verheugen. Het is het zoveelste bewijs dat de Vlaamse Beweging door en door sociaal is.
- « P L P . » steekt dé socialistische en de flamingantische
geneesheren in één zak, niet
om « Hlppocrate » te dienen,
maar wel hypokriet l

DE VOLKSUNIE

ABONNENTENSLAG
ZIE
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OEVERVERBINDING
Het « genie-ale » plan van
Posson, om een voorlopige
brug over de Schelde te laten
werpen door de genietroepen,
schijnt niet veel kans te hebben : zulke brug zou al het
materia^-l van de volledige
Belgische genie opslorpen !
Zouden de heren eens niet
Inhouden zich belachelijk te
maken en zonder één uur verder uitstel doen beginnen aan
brug of tunnel, of beide samen ? «

Van een dubbel bedrog gesproken ! Menen die zogezegde Waalse .kristen-demokraten nu werkelijk dat in
Vlaanderen de tijd nog voortduurt dat onze buitenmensen
als voornaamste pronkstuk
opkweekten : een dochter die
in een Waals pensionaat leerde piano spelen, borduren en
Frans klappen ?

OBJEKTIVITEJT
Wij verhelen het niet : de
uitspraak over de « teermannen » heeft ons aangenaam
verrast. Niet alleen de uitspraak : ook de houding van
de voorzitter en het Openbaar Ministerie, de pleidooien der advokaten die de fei,ten in _ hun juist daglicht

DE VOORZITTER
Bob Claeys, van huize uit
Franssprekend, kennen wij
uit onze jeugdbewegingsjaren als een uiterst simpatieke en begrijpende scoutsleider. We hebben hem in toga
als rechter-mens teruggevonden. Geen slinkse insinuaties, geen slaapgezicht, doch
objektiviteit, zakelijkheid en
spitse wakkerheid gedurende
een
maratonzitting
van
eventjes vijf uren.

HET OPENBAAR
MINISTERIE
Het zal wel een van de
zeldzame keren geweest zijn
in de geschiedenis van het

• A Z E N D E WALKURE
Antoon Spinoy, oudstrijder
• a n de Spaanse burgeroorlog,
heeft zich in de zaak van Mol
langs ztjn minst moedige kant
laten kennen.
HIJ dierf de Waal Goens
niet houdMi op de plaats die
hem toekomt in een Vlaamse
«treek : adjunkt. Wie hij nog
minder dierf aanpakken was
dame Goens, die als een raaende Walkure sinds de
strubbelingen
rond
haar
echtgenoot het Atoomcent n u n onveilig maakte, op
loek naar flaminganten om
M te verslinden. Ze maakte
h e t 20 gortig dat Antoon
l^inoy enkele dagen geleden
mijnheer Goens bij zich riep
om hem te smeken, die zuiderse furie wat in te tomen.

CitÉ
BN BOERENBUITEN
Het Waalse dagblad La
Clté, orgaan van de Waalse
A.CW.-ers, leeft niet alleen
van de centen der Vlaamse
gesindikeerden, het
schiet
bovendien onder de duiven
van Schildwacht van
«Het
Volk», In het Mechelse werden. talrijke een talig-f ranse
folders verspreid bij landbouwers : « Ami-agriculteur,
nous voulons vous défendre 2>.
Met een oproep om te abonneren op dit Waalse blad dat
<te laatste tijd dikwijls uitm u n t door rabiaat antil^aams-zijn.

aarzeld
de
konsekwenties
van him woorden te nemen
en te dragen ». En Wim Maes
zal ook niet node uit de mond
van een magistraat vernomen hebben, dat hij een
idealist is die uit ideële motieven heeft gehandeld.

sprek op : «Het zou revele-*
rend zijn voor de ware verhoudingen m België, indien
de bombers slechts dezelfde
straffen zouden oplopen als
de teermannen. Het zou het
geschokte vertrouwen weinig
goed doen ». Dat nu eens door
een niet-vooringenomene tea
gunste.

DE VERDEDIGING

Grote machtsontplooiing op het proces_.
s t e l d ^ eu Bten op juridisch
vlak hielden, liever dan aan
demagogie te doen. De vrijspraak van drie der verdachten heeft het bewijs geleverd, dat door het parket bij
h e t onderzoek op onverantwoorde en lichtzinnige wijze
met de persoonlijke vrijheid
werd omgesprongen, zoniet
met kwaad opzet, dan toch
bewust om de balans tussen
« teerders » en « bombers »
In evenwicht te houden. We
zullen nu ook eens niet t e gendraads zijn door ons af
te vragen of de minder zware
straffen (misschien) moeten
dienen om de « bombers »
uiterst genadig te kunnen
zijn. We nemen genoegen
met een rechtvaardige uitspraak tegen « Vlaamse >
verdachten

Beiguteh gerecht, dat een
openbare aanklager in funktie verklaart dat ook bij hem
een gewettigde ergernis opkomt bij het vaststellen van
een kwasi-komplete veronachtzaming van onze taal
aan de kust. Dat prokureur
Dewilde geen straf vorderde
tegen drie van de verdachten en zo impliciet erkende
dat drie onschuldigen gedurende weken werden opgesloten, zullen zijn vrienden
van het parket wel niet
graag vernomen hebben. Een
openbare blaam kan niet erger zijn. Blijk van zin voor
de verhoudingen gaf zijn
verklaring : « Aan het centraal station te Antweipen
hebben deze jongens plakkaten gedragen met « desnoods
gevang >. Ze hebben niet ge-

NEDERLANDS KONGRES
liet S6e Nederlands Kongres
rende het voorbije weekeinde te
gehouden werd, is om meer dan
een gebeurtenis van eerste rang

.. van Wim Maes en zijn mannen.

dat geduAntwerpen
één reden
geworden.

Er was vooreerst de reusachtige belangstelling, belangstelling ook en vooral vanwege Noord-^cdcrlanders. De opkomst van
zoveel deelnemers uit het Noorden bewijst,
dat daar een rem werd losgeslagen en dat
de na-oorlogse Vlaamse Beweging er eindeUfk dan toch in geslaagd is, boven de
Rijksgrens ruime belangstelling te wekken.
Dat is een zeer belangrijk winstpunt, waarvan de gunstige gevolgen thans nog niet in
hun geheel Ie overzien zijn.
Er is vervolgens de samenstelling van het
Kongresbestuur en van het publiek. Te
Antwerpen wareri tegenwoordig de afgevaardigden van vele belangrijke kuUurele
verenigingen en organismen iii \oord en
^id. Deze samenstelling is van aard, aan
de getroffen besluiten liet gewicht te ver-

lenen van een zeer brede publieke opinir
zowel in Vlaanderen als in Bijksnederland.
Er was de buitengewoon hartelijke sfeer
en de open geest van het Kongres. Hier
geen smalle Hollanders die vanuit de hoogte
het die Vlamingen eens even komen leren ,
geen Vlamingen, met het eeuwige minderwaardigheidskompleks
op zoek naar een
goedkeurend schouderklopje van de één of
andere Nederlander-met-folklorislische
neigingen. Wel integendeel;
veel op dat
Kongres en in de rand ervan heeft de aanwezige Nederlanders verbaasd en bewonderend doen opkijken : de massale belangstelling voor Vlaanderen s Boekenbeurs, de
tentoonstelling bij hel Kongres. De Antwerpse ontmoeting tussen Noord en Zuid is
er een geworden tussen volwassen en volkomen evenwaardige partners
Er zijn tenslotte de besluiten geweest.
Het zou niet moeilijk vallen, deze besluiten
te herleiden tot de schamele som van wat
mogelijk is binnen het kader van het on-

Meester Van In en Wagemans brachten de sintese van
de verdediging : Het O.M.
noemt de beklaagden idealisten, doch gedurende het onderzoek werden ze als boeven
behandeld... blijkbaar om de
Franstalige pers ter wille te
zijn.
Men heeft een «evenwicht»
tussen teer en bom willen
scheppen 1 Gewone volksjongens hebben uit Ideële motieven gegrepen naar middelen,
die vroeger door huidige ministers werden
gebruikt...
blijkbaar met sukses (Van
Elslande, Declerq, goeverneur
Roppe). Ze hebben een a n t woord willen geven op de ongestrafte provokatie gedurende
ettelijke
toegelaten
Vlaamse manifestaties. «Het
was de reaktie van moegeplaagde mensen die zich tegen een muur van onwil en
onbegrip gedrongen voelden».

DE BEKLAAGDEN
Men moet bepaalde feiten
vaststellen, om ze te beoordelen. We hebben de beklaagden
op het bankje gezien : volksjongens zonder boeventronies.
Een redakteur van «La Métropole» merkte tijdens 'n ge-

Nederlandse
Belgheh
unitarisme.
W9
menen echter
hoezeer bittere overwegingen terzake ook voor de hand liggen •
dat dan toch het gevaar zou bestaan, de
mogelijke praktische rezultaten van het
Kongres te onderschatten. Is het inderdaad
niet zo, dat dit S6e Kongres van meet af
aan het enge terrein der louter taalkundige
eenheid van de Nederlanden verlaten heeft,
om zijn aandacht te wijden aan een indrukwekkende reeks problemen op talrijke
terreinen van het kulturele leven in de
breedste zin van het woord : toerisme,
volksontwikkeling,
jeugdleven, enz. f Is
het niet zo dat een der meest gezaghebbende
sprekers op dit Kongres, de heer Kuypers,
zich zeer scherp en duidelijk heeft uitgelaten over de on-Nederlandse bemoeiingen
van het Belgisch centralisme f Dat de
Nederlandse integratie moet en kan bevorderd worden door een supranationaal orgaan
dal enerzijds een Staat - Bijksnederland en anderzijds het deel van een Staal Vlaanderen - groepeert, was een der essentiële punten op hel Kongres , hei baarde
noch verwondering noch voorzichtig voorbehoud. Voor de integrale Grootnederlander kan dit standpunt te beperkt lijken ;
we menen echter dat het unaniem en
overtuigd aanvaarden ervan in een nabije
toekomst reeds zal nopen tot logisch doordenken. Dit logisch doordenken hAn rtiet
anders dan vérstrekkende gevolgen hebben.

GAS GEVEN
O F REMMEN ?
Het is ons een zoete plicht,
op deze plaats hulde te brengen aan het kollege van burgemeester en schepenen van
de gemeente Ertvelde.
De vroede vaderen van deze
Oostvlaamse gemeente hebben onverholen stelling genomen ten voordele van de
betoging te Antwerpen. Samen met de leiders van een
indrukwekkend aantal kulturele en sociale organisaties
uit de gemeente zullen zij
morgen met ons door Antwerpen stappen.
De tekst, waarmee zij hun
houding rechtvaardigen, verdient hier in al zijn bondige
veelzeggendheid overgenomen
te worden : «Nu na jarenlange strijd de Vlaamse wagen moeizaam enkele passen
vooruit kwam, is het niet de
rem doch wel het gaspedaal
dat moet worden ingedrukt >.
Deze tekst stond — in de
gebruikelijke «kleine lettertjes» — bij het plaatselijk
nieuws in « De Standaard >.
Zodat in die krant toch niefi
aUes larie was die dag.
Ertvelde boven !

We zijn er dan ook van overtuigd dal,
wanneer de Kongressisten werk maken van
wellicht het belangrijkste Kongresbesluit •
het oprichten namelijk van een hoge raad
voor de Nederlandse kuituur -, de Nederlanden binnen afzienbare tijd
kunnen
beschikken over een machtig integratieinstrument dat reeds dadelijk, in afwachting van de definitieve oplossing der problemen inzake de Belgische dualiteit door
het federalisme, zijn groot nut zal bewijzen.
Wijzelf blijven er van overtuigd dat een
ongeremde en maximale integratie slecht*
mogelijk zal zijn nadat deze integratie zaak
zal geworden zijn van gezagsorganen op het
hoogste niveau in Vlaanderen, zowel alt
in Nederland.
Inmiddels werd een stap in de goede
richting gezet. Het eenheidsbesef is opnieuw
springlevend en aktiej geworden Na een
stagnatie van jaren is thans opnieuw duidelijk de wil gebleken om met de straks
twintig miljoen Nederlanders het wordende
Europa tegemoet te treden
De plaatsruimte die aan de kommentaren
over dit Kongres werd voorbehouden zowel
in de \ oordnederlands e als in de Vlaamse
pers, kwam achtera) nog bevestigen dat
hel Nederlandse integratie-proces zich niet
meer afspeelt binnen de iwren toren van
enkele specialisten, maar op het podium
ten aanschijn van gans de publieke oi)inie.
tvo.
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werpen hebben h e t in een
motie opgenomen voor het
ongeschonden behoud
der
Kalmthoutse heide, die het
statuut van staatsrezervaat
zou moeten krijgen.
In deze motie wordt de
houding van het plaatselijk
gemeentebestuur
gelaakt,
dat zich uitsluitend laat leiden door finantièle belangen
en daarbij totaal voorbijgaat
aan het groter algemeen belang.

BLAVIEH

T E M P O V A N D E E-3

Zo betoogde men te Aalst tegen Blavier.
Scheidsrechter Blavier, de
Naamse vlegel — die al vaker in het nieuws kwam —
o.m. bij Eendracht-Aalst! —
omdat hij een absolute verachting voor al wat Vlaams
is paart aan een onsportieve
en arrogante partijdigheid,
heeft het verleden zondag
weer bont gemaakt tijdens
de wedstrijd Patro Eisden •
Union.
Deze incidentrijke
wedstrijd eindigde in een volslagen chaos en de anders
zo
bezadigde
Limburgse
voetballiefhebbers namen tegenover Blavier een dreigende houding aan.
Nochtans wisten deze supporters maar de helft van de
historie! Zij hadden tijdens
de rust n'et gehoord hoe Blavier voorspelde dat hij « het
vel zou hebben » van een
Patro - speler omdat deze

hem beleefd gevraagd had,
Nederlands te spreken.
De Belgische Voetbalbond
schijnt er een boosaardig
genoegen in te scheppen, de
zozeer betwiste en verafschuwde
Blavier
op
de
Vlaamse voetbalterreinen te
handhaven. De Bond bewijst
meteen, hoe hij over de Vlamingen denkt.
In welk land zou het mogelijk zijn, dat een domme
en arrogante eentalige, wedstrijden leidt in anderstalig
gebied?
Patro-Eisden, een der simpatiekste Vlaamse ploegen,
wordt nu daarvan opnieuw
het slachtoffer.

KALMTHOUT

De V.U.-arrondi.<^eme.ntsbesturen der provincie Ant-

In plaats van de 20-30 km
die per jaar aan de Boudewijnsnelweg moesten voltooid
worden, zijn het er slechts 10
geworden. Deze baan (die in
1958 moest klaar zijn, over de
hele lengte) zal misschien in
1965 haar einde naderen.
Hoe zal het tempo van de
E-3-weg zijn ? We zijn er
niet heel gerust in, vermits
hier de staat zelf niet tussenkomt en er geen enkele meter
op Waalse bodem loopt...

Vele kapitalisten gtasseiï ive^g e«n »iiid«r
midleltje toe oi.i di. Utlu^t ng Ie ontduiken ;

DE

SAEGE^R...

Op de C.V.P.-vergadering
e Roeselare waa-r hij zijn
nieuw
decetltralisatieplan
verdedigde, yerklaarde Jos
De Saeger : « De zetelaanpassing is een recht, waarvoor de Vlaamse C.V.P. geen
losprijs wenst te betalen ».
Dat zou kloeke taal zijn,
indien de feiten De Saeger
niet tegenspraken.
Want is de 2 3-grendel,
door het C V.P -kongres te
INTEUUECTUELEN...
Oo'ïtende aanvaard en onTachtig ten honderd van langs nog door De Saeger te
verdede Fransta^ge kandidaat- Heist-op-den-Berg
rezelvemajoors werden on- digd, al dan niet een loslangs bij een taevordermgs- prijs?
examen gebuisd wegens hun
De Saeger meent niet algebrekkige kennis van de leen dat hij de Vlamingen
« tweede landstaal »
voor snullen mag houden, h'j
De
kandidaat - majoors zegt het ook. Over de E3 verzakten meestal allemaal bij klaarde hij « dat de Vlaminde dissertatie De jury had gen, die er n'ets van kennochtans de fiingevoeligheid nen » ten onrechte ongedulgehad, het onderwerp op te dig z'jn : binnen een iaar
geven i het Frans 'zoÉsat- er immers beginnen de bulHogeen misverstanden konden zers te rellen en de interontstaan.
kommuna'e is veruit de besWat ons betreft hoeven te opl^ssmg bij de bouw van
Waalse rezervemajoors, voor een weg.
zover ze uitsluitend Walen te
bevelen hebben, geen jota
Nederlands te kennen.
...HEEFT L E F

EVEN REKENEN
België gti weer eens een staatslening uit,
zogezegd legen een 6P % intrest ! Deze 6 % zijn
nog maar enkel een lokmiddel voor lw:ave
zielen, die niet wijs geraken, uit de <t hervormde » rekenkunde van onze minister van financiën Want wie iets meer hiervan kent, weel
dat die leniag slechts 5,10 % opbrengt, na aftrok van een voorheffing of eerste belasting.
Wanneer de intekenaar, om fiskale of
andere redenen, de intresten naamloos wil ontvangen, dan moet hij nog eens 15 % afstaan
van die 5,10 %, Blijft dus een intrestje van
4,33 % 1
Voxig jaar reeds hebben degenen, die ingeschreven op de lening van 5 %, het zich
beklaagd. Afgezien van het feit dat nu leningen
tegen 6 % worden uitgege\ en (hetgeen aantoont
dat het krediet van de staat er niet zo schitterend voorstaat), zijn die brave burgers noi^
eens « Honoré Gepluimd » geworden, nu die
obligaties op de beurs gedaald zijn van 100. tot
beneden 94 %.., Ze hebben dus o© dat jaar
tijds geen cent intrest verdiend, maar er nog
2 a 3 % bij ingeschoten ! Ziedaar hoe de Belgische staat zijn « getrouwsten » beloont.
Ntt zit het onlogische van de hele schitterende hervorming Dequae in het feit, dat een
buitenlander voor die Belgische lening van
6 % steeds ó.lO "c mag ontvangen en nooit eea
tweede belasting moet betalen. Het gevolg van
deze toestand ft a.s natuurlijk dat de Belgen hun
geld naar het buitenland zonden ; het buitenland inves-teerde dan m België : zo verliet reeds
12 miljard (!) het land en kwam 17 miljard
terug binnen, tot nadeel van de schatkist. Want
wie zegt ons, hoeveel van die 17 miljard geen
geld was van holding* dat door het buitenland
in transit werd gevoerd, om onder een andere
vorm in België terug te komen en dan fiskale
voorrechten te genieten ? En dat buiteland is
niet veraf gelegen : Luxemburg is reeds ver
genoeg
'.

Maar dat 80 % van een
groep Franstalige intellectuelen niets eeng genoeg kent
van « de Vloms » om in h e t
voor hen zo begripvolle Belgische leger een examen met
succes af te leggen, is tekenend !
We durven er bovendien
op wedden dat die 80 % gebuisden met evenmin succes
een examen in om het even
welke tweede taal zouden
doorstaan.
Wat de ware Belgen niet
belet, de ménapiens voor
domoren te schelden...

ze laten hun koepons inklaren op naam van
minder begunstigden, hetzij tegen vergoeding,
hetzij onder sociale druk en komen er dan ook
voordelis van at.
Deze voorbeelden bewijzen, hetgeen in ons
hlad reeds vroeger werd vooropgezet bij de
bespreking van de fiskale hervorming : dat
praktisch niets werd gedaan tegen de internationale ontduiking en dat de werkelijke kapitalisten nog steeds genoeg middelen kunnen
vinden om er voordeel bij te halen.
In 1964 zal weer een grootscheepse propaganda gevoerd moeten worden voor nieuwe
leningen, want Dequae weet nu reeds dat een
tekort van 18 miljard bestaat op de gewone
begroting. Onder de gunstigste voorwaarden
moet onze minister dus dit reusachtig bedrag
vinden om zijn uitgaven te kunnen dekken. Wij
durven dan ook voorspellen dat nog voordeliger leningen zullen volgen. En als zijn belastingbetalers hem niet helpen, dan kan Dequae
toch steeds een beroep doen op het buitenland
Want de buitenlanders krijgen voordelen
die een « rasechte » Belg niet kan genieten.
Zijn de Belgen gelijk voor de wet, de buitenlanders zijn het niet ! Geef hen dus maar voordelen en laat de belastingen betalen door de
inlaivdse melkkoeien. Die betaalde belastingen
laten dan toe aan mister X uit Londen of
mister Z uit Pittsburgh, zijn rijke intresten uit
te keren !
Hoe veel eenvoudiger ware het niet
geweest, leniagen uit te schrijven tegen 4 of
4,25 %, vrij vaai alle belasting voor iedereen
in binnen- en buitenland ! Maar ja, dat ware te
eenvoudig... Het is beter alles zeer ingewikkeld
te maken en de administratieve diensten te
overlasten, zodat wellicht nog allerlei diensten
kunnen ingericht worden en volgepropt met
politieke vriendjes. En dan kan men bij de
aanstaande verkiezingen hapen op de dankbaairheid van de benoemden !
R.F.
Studie.lieast

Rtisschien kennen wij ec
niets van. Maar wanneer De
Saeger spreekt van een jaar
wachttijd, is hij d?n de herhaalde beloften van zijn
eerste - minister vergeten''
En is hij vergeten dat in jn-
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li reeds de komedie van een
« eerste spadesteek » werd
opgevoerd?
En die interkommunale :
hebben we die zelf gekozen
of is zij er gekomen omdat
Brussel ons geen centen wilde geven?
De « beste formule » —
hpt geld uit eigen zak voca:schieten — wer|j voor de
eerste keer in Vlaanderen
gebruikt; we zijn stellig op
de « beste weg ». Althans
volgens Jos. Hij kan het weten, na Hertoginnedal waar
hij heel wat mindei p r a a t
had dan te Roeselare...

KLEINIGHETD

URCTGrN.T

EXPEDITEUR: '

CG.SP.-ACOD
S'n.PtnceFonfainfls
-BRUXEILESDe (sociaHstische) Algemene Centrale der Openteare
Diensten stuurt haar dienstberichten naar de A C O.D. militanten in
Vjaawderen
s'"eeds met vermelding van
een ^Franstalig adres van afzender, a's « imprimé urgent ».
Een kleinigheid wellicht!
Maar tekenend voor de mentaliteit van de rode bonzen.
Fn voer hun sociale opvattingen tegenover de Vlaamse A C O.D.-militanten waaronder heel wat eenvoudige
jongens niet een nederige
betrekking
in
openbare
dienst...
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Te Ronse ontvingen ontelbare Vlamingen hun aanslagbiljet in de provinciale
belastingen m het, Frans. We
drukken hierbij ten bewijze
één der ontelbaxe onwetdge
formulieren af.
Zo wordt de taalwet te
Ronse
geëerbiedigd
Voor
wanneer sankties? En tegen
wie? Of betreft het hier de
zoveelste « vergissing »?
Niet de enige « vergissing»
in Ronse trouwens! De taalinspektie van het onderwijs
laat er zich niet zien. Inmiddels krioelt het nog van Ronsenaars üi de Franstalige
technische school.

ï temp
1 soms
> na les

UKNAfX
Waar blijft bij dat alles
mondheld Verroken, die het
n a Hertoginnedal zo goed
wist dat hij de « bevrijding »
van Ronse vierde''
Waar blijven al die andere
heerschappen die in juli van
de
daken
hebben
geschreeuwd dat we te Ronse
en elders toch zo'n grote
overwinning behaalden?
Zij zwijgen en duMen dat
de taalwet iedere dag opnieuw tot een bespotting
wordt gemaakt. Zij dulden
— de ruggegraatlozen — dat
hun eigen fraaie verklaringen iedere dag opnieuw tot
even zoveel leugens worden.
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Boven

modern

Zuid-Afrika

wappert

opnieuw

de

vlag

der

republiek.

(Slot)
Op 18 april reizen de Boerenvertegenwoordigers af uit Pretoria,
om de vredesvoorwaarden bekend te
maken en afgevaardigden te doen
kiezen die' zich voor h e t al dan niet
aanvaarden zullen moeten uitspreken.
Inmiddels hadden de Engelsen ook
duizenden Zoeloes bewapend die, onder leiding van Engelse officieren,
Transvaal binnenvielen.
De boerderijen worden geplunderd
en afgebrand, de m a n n e n vermoord
en de vrouwen n a a k t de wildernis
ingejaagd. Deze invallen worden met
de dag erger.
Half mei komen dan de Boerenafgevaardigden bijeen in Vereniging,
ten zuidoosten van Johannesburg en
stellen er een kommissie samen van
onderhandelaars, waarvan Botha, De
Wet, Hertzog, De "la ttèy én Smuts
deel uitmaken. Een verzoek om met
Krüger en de in Europa verblijvende gezanten kontakt te mogen opnemen, wordt door Engeland afgewezen.

Op 19 mei komt de kommissie met
Kitchener en Milner samen. Nog
proberen zij te redden wat er te redden valt en s t e l e n voor : opgave
der buitenlandse onafhankelijkheid;
binnenlands zelfbestuur onder Engels toezicht; afstand van een gedeelte van het grondgebied.
Maar Engeland bleet onverbiddelijk en wilde de laatste kruimel, de
laatste penning ^an de buit. Er bleef
niets anders over dan de voorwaarden van 1901 a a n de goedkeuring
der afgevaardigden voor te leggen.
De bijeenkomst van 31 mei is van
historische betekenis. De bitterheid
van de Boeren die jarenlang gevochten hebben voor hun zelfstandigheid,
die wegtrokken uit het zuiden om vrij
te kunnen leven, die h u n have en
goed zagen verloren gaan en htui
vrouw en kinderen omkomen in de
concentratiekampen en die h u n land
opnieuw een prooi zagen worden van
plunderende wilden, spreekt uit de
resolutie die de vergadering a a n n a m
en waarvan de voornaamste p u n t e n
luidden :

VRIJE TRIBUNE :

DEKIP M£T GO UDEN EIEREN
Deze bijdrage ontvingen we vanwege een
vooraanstaand Vlaams ekonomist. Het
ligt in de bedoeling, vaker bijdragen van
deskundigen te brengen in een « Vrije
Tribune », om op die wijze de zo noodzalijke diskussie over bazisproblemen op
gang te brengen.

De fiscale hervorming, ontslaan in hel
brein van doctrinairen, en voorwaarde van
hel eedverbond tussen de 2 meerderheidspartijen, was een weddingschap.
Zij 20U een vereenvoudiging brengen aan
de wetgeving, het saaie werk der belastingsambtenaren
verminderen,
de belastingsdruk
rechtvaardiger
verdelen,
de
inkomsten uit spaargelden en beleggingen
beletten aan een belasting te ontsnappen,
de wetgeving aanpassen aan de Europese
normen, dit alles zonder nadelige gevolgen.
Ziedaar de inzet, de weddingschap van
de demagogie, tegen de wetten van de
massapsychologie en legen de wetten van
viaag en aanbod.
Naast enkele goede beginselen, naast
enkele kennelijke
verbeteringen,
zuiver
technisch bezien, rezen bergen van onbekende doch te verwachten gevolgen.
De wetgeving werd ingewikkelder dan
ooit. De belastingsambtenaren
werden
p ictisch verplicht, onvergoed hun avondiijd aan studie te besteden. Hun aantal zal
onvoldoende bliflcen Men had het speciaal
gemunt op de slogan dat miljoenen frank
aan coupons van intresten en aandelen
ontsnapten aan belasting (d.w.z. aanvullende personele belasting).
Politiek-demagogisch genoot de slogan bijval. In feite
lag en ligt een der meest argeloze drogredenen aan de grondslag ervan.

Men Hel in de propaganda opzettelijk
volgende waarheden in de schaduw :
1 Intresten van spaai-deposito,
kasbons,
obligatie en aandelenv er richting en worden
toegekend aan belegde kapitalen. Deze
belegde kapitalen zijn tot stand gekomen
uit arbeidslonen, nd. reeds te zijn belast
geweest, en uit wederbelegde intresten en
dividenden, uit reserves en uit handelswinsten ; alle reeds na belast te zijn
geweest. Inderdaad, de intresten betaald
door een vennootschap zijn in feite een deel
van haar economische winst, herhaaldelijk
belast.
En de man die obligalies heeft onderschreven, heeft dit gedaan met het overschot dat hij behield uit zijn loon of
winsten, na belasting.
De aanvullende personele belasting was
een onrechtvaardige belasting, omdat zij, in
strijd met alle logika, een tweede macd de
inkomsten trof in hun opbrengst, nadat zij
reeds belast waren toen ze verdiend werden.
S. De intresten op belegde kapitalen worden
uitbetaald door staat, provincie, gemeenten, parastatalen, inrichtingen van openbaar nut en door private vennootschappen,
practisch alle onder staatstoezicht voor de
bescherming van de spaarder
$. De intresten betaald door de Slaat worden geput uit de belastingen.
De intresten zijn een zeer belangrijk dee
van het siaatsbudget en spelen dus een
grote rol in de zwaarte der belastingen.
De intresten betaald door de privaat-sector beïnvloeden rechtstreeks de kostprijs
van de hypotheekleningen,
de import-,
export- en fabricatie-financiering
en de
afbetalingslcredieten ; en onrechtstree'ks de
kostprijs van de ingevoerde, uitgevoerde en

1) Er wordt betreurd dat het vredesvoorstel der Engelsen voor geen
wijziging vatbaar is. Het Engelse
fair-play uit zich hier voor het eerst
in een eis tot « unconditionnal surrender S'.
2) Er wordt betreurd dat de Engelse regering geweigerd heeft om
m e t de vrije Boerenrepublieken —
wier soevereiniteit door de hele beschaafde wereld erkend werd — als
met onafhankelijke staten te onderhandelen, en hen belet heeft met h u n
aifgezanten in Europa te onderhandelen.
3) Er wordt vastgesteld dat de Engelse oorlogspolitiek een algemene
verwoesting van het land en zijn bestaansmiddelen voor gevolg gehad
heeft, zodat een voortzetting van de
strijd met enige hoop op resultaat
onmogelijk is geworden.
4) Er wordt vastgesteld dat de oprichting
der
concentratiekampen
tot de uitroeiing van de blanke Dietse bevolking moest voeren — dat de
door Engeland bewapende
Kafferstammen door h u n overvallen op
burgers, door h u n moord- en gruweldaden een ondraaglijke situatie geschapen hebben voor de burgerbevolking en dat een volledige ekonomische ondergang van de ganse
Boerenbevolking bij een voortzetting
van de strijd onontkoombaar is.

Verder wordt gewezen op de mill-i
tair-ongunstige positie der Boeren,
die aan de massale Engelse troepen-i
m a c h t en ondanks gunstige gevechten, geen werkelijk-beslissende ver-«
liezen kunnen toevoegen vermits z i |
in de onmogelijkheid verkeren krijgs-i
gevangenen vast te houden — en diti
terwijl de
Boerenkrijgsgevangenea
buiten Afrika gedeporteerd worden.
De Engelse voorwaarden werderi
aangenomen met 54 stemmen tegeii;
6 stemmen. Rond 11 uur 's avonds,
op 31 mei 1902, werd de overeen-i
komst getekend en op 1 juni werd
zij in Londen afgekondigd. Presidenti
Steyn, die wegens ziekte niet aan da
ondertekening kon deelnemen, ver-.
trok n a a r Europa.
Aan de zelfstandigheid van de Boe-«
renreputalieken was door wapenge-»
weid een einde gesteld.
« Mij land is nie meer mijne nie,
> Mij volk is dood gestrij... »
Dit was de klacht van een versla-*
gen volk. Maar er zijn nederlagen!
die een eer zijn en overwinningen dia
een schande blijven.
Na jaren bezetting en inwendige!
strijd, n a heftige partijtwisten en
zelfs hernieuwd gewapend verzet (De
Wet, Jopie Fourie) zou Zuid-Afrika
n a de tweede wereldoorlog een na-i
tionaUstische regering krijgen, die
onder de huidige premier Verwoerd
de laatste banden met het Britse
rijk zou verbreken, de laatste sporea
van de Britse overheersing wegvagen
en de vrije republiek van fle Unie
uitroeiden.
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geconsommeerde producten, dw; m a w. de
levensduurte.
U. En de koopkrachtige én de minder koopkrachtige massa heeft dus geen enkel belang
dat haar spaar- en deposito- en andere
-intresten van vaste renten stijgen. Want
samen met andere factoren tast die stijging
in sneller mate haar koopkracht aan, zonder dat zij het onmiddellijk merkt - stij• ging der levensduurte of der belastingen
• dan de stijging der intresten haar laat.
5. De stijging van de welvaart van de
massa, dank zij de internationale economische evoluties, de wetenschap, de vernieuwde geest van een deel van het
patronaat, de ijver der syndikaten, heeft
bijna alle mondige burgers in staat gesteld
te sparen en te beleggen.
Waar de massa vocht en vecht voor hoger
koopkracht, zal zij thans moeten vechten
voor het behoud van wat zij spaarde. Vroeger vocht de kleine man voor zijn koopkracht
voor het hoogst nodige ; thans stijgen zijn
behoeften. Een auto, een huis, een grond,
studies : dit alles is slechts in zijn bereik
wanneer hun kostprijs niet o.m. door de
kostprijs van het krediet of door de belasting of door andere factoren onkoopbaar
wordt, of zijn overschot van loon of winst
bij de belegging ervan nfet te zeer wordt
afgeknoi.
ï De rentestand was voor de fiscale hervorming reeds redelijk hoog. Doch • behoudens
in vergelijking met ISederland en Zwitserland - normaal, zij het dan ook heel wat
hoger dan in die landen.
Door het vaststellen op 15 % van de aanlullende voorheffing op de netto intrest na
reeds vooraf met 15 % op zijn bruto Bedrag
te zijn belast, is de onvermijdelijke kettingreactie tot stand gekomen. De intresten
stijgen. De beursnoteringen dalen. De transacties worden geringer dan ze reeds waren.
Vorige obligaties kunnen hun koers niet
houden. De parastatalen vragen aan de
Minister toelating tot stijging der intresten
en hebhen zijn pricipiële instemming verkregen. De voorlichling van het publiek is

in gebreke gebleven. De hypothecaire eredieten zullen ondraaglijk worden. DH
levensduurte zal stijgen.
De politieke moed ontbreekt om, min»
stens gedurende 9 maanden, de aanvullende
voorheffing tot S % te h£tleid&n, om ds
markt te ontspannen.
De stijging van intresten voor kredieten
kan overaktiviteit remmen en de fcoop»
kracht vrijwaren, wanneer zij tijdelijk is^
Indien zij organisch wordt, tast dj d«
koopkracht aan, zoals nu, en is de demagogische slogan der rechtvaardiger belasting één der grootste blunders uit de
geschiedenis der publieke financiën.
En dit op een ogenblik dat door d«
opening der grenzen onze economische cone
currentiële positie kwetsbaar is.
De kip met de gouden eieren wordt
gedood.
De meerdcihcldspartijen
durven
niet
achteruil ; zij overschatten mijns inziens de
politieke risicos van een handige manipulatie van de aanvullende roerende voorheffing.
Hoe is hel mogelijk dal men euen veroru
dersleld heeft de feitelijke rentestand, dit
gevormd was o.m. door de mogelijkheid
voorheen aan de A.P.B, ie ontsnappen, Ie
kunnen drukken na de fiscale hervorming.
Een traagzamer toepassing der aanvullende
roerende rooi heffing aan een matig percentage had de reeds betreurenswaardige
evolutie kunnen vermijden En een stabilisatie van de rentevoet ware reeds een niet
te versmaden resultaat geweest.
Door te beweren het groot kapitaal, de
grote fortuinen te willen treffen, hoofdzctkeiijk in handen van franstaligen, heeft
men in feite de koopkracht vermindera van
de hoofdzakelijk vlaamstalige kleine man
en spaarder.
De vraag kan gesteld worden of in een
federale staatsinrichting de souvereine manipulatie van de uitvoeringsbesluiten
in
Vlaanderen geen andere richting tvare uitgegaan.
Dr. W.U
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koortsachtige bedrijvigheid v e r o o r z a a k t door
3e komende opmars naar Antwerpen. O m zendbrieven, strooibiljetten, pamfletten, a a n plakbrieven w a r e n schering en inslag.

In

g a n s V l a a n d e r e n draaide de m o l e n v a n d e
p r o p a g a n d a die op g a n g w e r d gebracht door
'de onderrichtingen gegeven v a n u i t de zen u w c e n t r a v a n het V l a a m s e A k t i e k o m i t e e .
Hier w e r d wel het meest op volle toeren gedraaid tijdens de w e k e n die de b e t o g i n g voorafgingen. E n het lijkt ons niet onbelangrijk
eens e e n kijkje achter de s c h e r m e n te w e r p e n
v a n die e n o r m e voorbereiding, te kijken h o e
e e n betoging in m e k a a r gestoken w o r d t .

H<m<Ierd vrijwilligers
Aan de top van de organisatie staat het uitvoerend
komitee van het Vlaams Aktiekomitee en het sekretariaat. Naar beneden toe zijn
bet
de arrondissementen
van het V.A.K, die op hun
beurt onderverdeeld zijn in
gewesten. Deze laatste groeperen de verschillende gemeenten van hun grondgebied. Het Vlaams Aktiekomitee omvat niet minder dan
honderdtwintig
gewestelijke besturen.
Het sekretariaat stond gedurende de voorbereiding
van de opmars voortdurend
ten dienste van het uitvoerend bestuur : het verzorgde
de algemene propaganda, gaf
technische inlichtingen, organiseerde perskonferenties,
steunde de plaatselijke werking door het afvaardigen
van sprekers, het vertonen
van propagandafilms, enz.
Op het sekretariaat te
Brussel werden de twee vast e werkers,
samen
met
V.A.K.-sekretaris Mr Roossens e.n adjunkt-sekretaris
Staf Verrept, voortdurend
bijgestaan door zowat honderd vrijwilligers.

E e n miljoen pamfletten
Vele handen waren er wel
nodig : er dienden 80.000 affiches verzonden te worden
evenals 30.000 kentekens in
hout en plastiek vervaardigd
door een gespecialiseerde fabriek, daarbij nog een miljoen pamfletten die over
gans
Vlaanderen
werden
verspreid.
Twintigduizend
pamfletten werden in reserve gehouden voor de laatste
week die voor de opkomst
van beslissend belang is. De
grote borden, waarop de slogans meegedragen
zullen
worden, werden door studio
Milo te Antwerpen klaargemaakt. Kleine bordjes, zoals
die in de vorige opmarsen
naar Brussel werden meegedragen door de betogers,
zullen ditmaal niet te zien
zijn. Daarentegen
krijgen
a r e deelnemers gratis papieren leeuwevlaggetjes in h a n den.
W e i n i g plakkerij
Het is opmerkelijk dat er
minder geplakt en gekalkt
werd voor deze mars dan
voor de eerste twee. Dit is
wellicht te wijten aan het
veel strengere optreden van

de politie . waar men toch
geplakt heeft, werden er —
voor zover het Aktiekomitee
weet — nog geen propagandisten gevat. Voor de tweede mars was dit wel het geval; toen werd er geruime
tijd vooraf gekalkt en geborsteld en kwamen er een
veertigtal mensen met de
politie in aanraking.
Zij
werden
allemaal
veroordeeld, maar h e t Aktiekomitee heeft prompt de boeten
betaald.
De tegenwerking van de
pers in de beginne en h a a r
afzijdige
houding nadien
hebben niet kunnen beletten
dat de vooruitzichten een
grote bijval laten voorzien.
Dat de « grote » pers enkele
dagen voor de betoging voorzichtig bij draaide is, ook
volgens het Aktiekomitee, de
beste vingerwijzing. Een gedeeltelijk opgemaakte balans
aan de hand van een rondzendbrief waarbij gevraagd
werd het vermoedelijk a a n tal deelnemers op te geven,
het reeds verleden zondag
voorzien dat er minstens zoveel aanwezigen zouden zijn
als bij de eerste opmars n a a r
Brussel. Uit
fragmentaire
antwoorden bleek ook dat er
reeds vierhonderd
bussen
volgeboekt waren.
O r d e d i e n s t gehalveerd
Wat de betoging zelf betreft, draait alles rond één.
spil die h a a r gestalte en
vorm moet geven : de heer
Wilfried Martens. Met de
dienst organisatie, gevormd
door de plaatselijke verantwoordelijken (zondag her-

kenbaar aan hun armband)
steekt hij de stoet ineen. Een
Antwerps komitee, bestaande uit een vijftal mensen,
heeft de kontakten met de
politie en rijkswacht onderhouden. Voor zover bekend
is alles vlot verlopen. Burgemeester Craeybeckx heeft
besloten dat alleen de Antwerpse politie zal optreden,
voor zover zich geen ernstige ongeregeldheden
voordoen.
Alles laat trouwens voorzien dat de betoging in de
grootste orde zal verlopen;
de ordedienst van het VAK
zelf werd tot de helft herleid van deze bij de eerste
en de tweede opmars n a a r
Brussel.
Deze
ordedienst
wordt verzekerd door studenten en leden van verschillende organisaties; hij
staat onder leiding van Staf
Verrept. Alles bijeen zal hij
ongeveer vijfhonderd mensen omvatten.
Ook Walen
Tot de verdere organisatie
behoren twee Antwerpse sekretariaten : een vast sekretariaat in het Rubenshof dat
open is vanaf zaterdag en
een tweede sekretariaat in
café Amadou (bij W. Tjolijn), waar erkenningstekens
te verkrijgen zijn en waar de
pers te woord wordt gestaan.
Een opzienbarend feit in
deze federalistische mars :
er zal een Waalse afvaardiging aanwezig zijn. Ongeveer veertig mensen zullen
ervan deel uitmaken. Zij komen niet namens de een of
andere Waalse organisatie.

m a a r nemen indivitueel als
federalistische Walen aan de
betoging deel.
De afvaardiging zal op een
spandoek h a a r slogans m e e voeren en voorafgegaan worden door twee Waal.se vlaggen, voor alle veiligheid geflankeerd door een
paar
Vlaamse Leeuwen.

Toen wij deze reportage
maakten vroegen onze zegslieden ons, toch vooral te
willen wijzen op het gevaar
dat verbonden
is aan het
werpen
van
voetzoekers.
Verleden jaar werden hierdoor een tiental
mensen
(vooral vrouwen) aan de benen gekwetst. Het zijn inderdaad niet altijd alleen maar
nylons die sneuvelen in een
mars.
En wie dan toch nog iets
mocht overkomen tijdens de
opmars naar Antwerpen, kan
steeds terecht bij de twee
hulpposten die het Vlaams»
Kruis zondag gereed houdtk
S.D.L,

HET VOLK
OF HET

BIJ DE TWEEDE MARS WAREN r
ER NOG UNITARISTISCHE SPOTTERS. HET WAALS PETITIONNEMENT EN DE VLAAMSE FEDERALISTISCHE BETOGING HEBB E N HEN T H A N S HET SPOTTEN
VERLEERD. DE STOMME VAN
PORTICI IS DOOD...
.

M o r g e n zullen t i e n d u i z e n d e n V l a m i n g e n te
A n t w e r p e n b e t o g e n voor g r o n d i g e federale
s t r u k t u u r h e r v o r m i n g e n en voor e k o n o m i s c h e
d e m o k r a t i e . V o l g e n d e w e e k w o r d e n de res u l t a t e n b e k e n d g e m a a k t v a n het W a a l s e v e r zoekschrift, e v e n e e n s een fase in de strijd
v o o r federale s t r u k t u u r h e r v o r m i n g e n e n v o o r
ekonomische demokratie. O p hun kongres«en v a n d e c e m b e r zullen de « n a t i o n a l e »
partijen een vertwijfelde p o g i n g d o e n o m d e
s t e m v a n het volk te s m o r e n en « k o m p r o m i s s e n » u i t w e r k e n die tot doel h e b b e n het
u n i t a r i s m e te h a n d h a v e n en elke p o g i n g tot
r e v o l u t i o n a i r e d e m o k r a t i z e r i n g bij v o o r b a a t
af te g r e n d e l e n door middel v a n a n t i - d e m o kratische w e t t e k s t e n .

Men moet geen profeet zijn
om te voorspellen dat dit tot
dramatische spanningen a a n leiding moet geven binnen
afzienbare tijd.
De kleine, maar zeer machtige en invloedrijke bourgeois-klasse van kapitalistische machthebbers die op alle gebieden achter de schermen aan de touwtjes trekt in
Belg'ë, beseft dat m a a r al te
goed. Daarom heeft zij h a a r
lakeien en hovelingen opdracht gegeven grof spel te
spelen ter gelegenheid van de
aanstaande grondwetsherziening.
De Vlamingen hebben reeds
stapels grieven en zijn door
vele bittere ervaringen heen
— de meest recente, de bittere pil van Hertoginnedal ligt
nog op hun maag — tot de
slotsom gekomen dat geen
verbeteringen en aanpassingen van het unitaire stelsel
bij machte zijn hen de toekenning van h u n fundamentele rechten te verzekeren. Ze
zullen zelf h u n gemeenschap
besturen. Zij zien vandaag
ook in dat dit politieke zelfbestuur een illusie moet blijven zolang het niet gepaard
gaat met een grondige demokratizering van de ekonomie,
waar de huidige touwtjestrekkers de middelen vinden
om h u n ongehoorde macht en
Invloed te bestendigen.
De Walen zijn, weliswaar
langs gans andere wegen, tot
een gelijkaardig besluit gekomen : een ruime autonomie moet hen toelaten hun
kwijnende ekonomie te redden voor hun mensen en ze in
te richten zoals zij dit best
achten, moet hen tevens de
middelen verschaffen
om
h u n eigen specifieke problemen aan te pakken zoals zij
h e t willen. En dat is hun goed
recht.
In het ivoren torentje van
de unitaire
machthebbers
brengt deze evolutie n a t u u r lijk wat onrust. Stel u even
voor dat Vlamingen en Walen het in h u n hoofd haalden

gemeenschappelijk het unitarisme aan te vallen en er in
slaagden akkoord te komen
over een federale herinrichting van België, er bovendien toe kwamen een heleboel wrijvingspunten uit te
schakelen die hen nu voortdurend tegen elkaar opzetten.
Wat een hachelijke situatie
zou dat niet kunnen worden
voor het handjevol superkapitalisten die nu heel het
Belgische bedrijfsleven beheersen. Honderdduizenden,
die nu vrijwel totaal opgeslorpt worden door een uitzichtloze en afmattende t a a i en kultuurstrijd, zouden plots
veel meer oog krijgen voor de
fundamentele
tegenstellingen. Die namelijk tussen de
kleine groep potentaten die
onbelemmerd heel de produktie beheersen en oppermachtig de evolutie van de ganse
ekonomie bepalen tot eigen
baat en tegen de belangen
van de gemeenschap in, en
de grote massa van h e t werkende volk dat zijn lot in h u n
handen ziet zonder zelf ook
m a a r iets van medezeggenschap te hebben.
Dat wil men ten allen prijze verhinderen en een grootscheepse operatie om die
frontvorming te verhinderen
is reeds ingezet en zal haar
hoogtepunt bereiken bij de
aanstaande grondwetsherziening.
De
unitair-kapitalistische
maffia
vertrekt van het
standpunt dat het meest
dringende gevaar op dit ogenblik van Waalse zijde komt;
de Walen zijn zeer agressief
en beschikken over een syndikaal apparaat dat de kapitalisten kan treffen op de gevoelige plek. De Vlamingen
zijn gewoon veel onrecht te
inkasseren en zullen, weliswaar met veel protest achteraf, ook nog wel een nieuwe
lage stoot slikken. Zo redeneren de heren. Het komt er in
h u n ogen dus op aan de Walen wat geruststellende wetteksten toe te werpen die h u n
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Bkute minorizatievrees wat
kalmeert, zodat zij wat minder om federalisme schreeuwen. Bovendien heeft deze
taktiek het grote voordeel
d a t de woedende Vlamingen,
nijdig om die nieuwe brutaliteit, weer een hele tijd h u n
gal zullen kunnen uitspuwen... tegen de < veeleisende
Walen ». Vooral als men ze
voortdurend wat nieuw grievenvoedsel geeft door middel
van wat franstalige benoemingen links en rechts in het
Vlaamse land.
En aan de
Vlaamse «gematigde» pers
wordt een middeltje aan de
h a n d gedaan om er de strijdende flaminganten voortdurend op te wijzen dat de
Waalse federalisten eigenlijk
niet te vertrouwen en In feite
verkapte Imperialisten zijn.
Ziedaar het recept waarvan
« Brussel » alle heil verwacht

om de aandacht weer een
tijdje af te leiden en de belangen van de" ongenaakbaren
veilig te stellen.
Als wij niet méér goed uit
onze ogen kijken, als wij ons
niet voortdurend inspannen
om het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden,
hebben ze grote kans dat hun
spelletje andermaal lukt.
Zij hebben veel geld en
kunnen dus veel mensen doen
marsjeren voor hun zaak of
ze althans doen zwijgen. Ze
beheersen de pers, die een
niet te onderschatten middel
is om de geesten te bewerken.
Ze worden bovendien uitstekend gediend door de domheden van sommige Walen
die in woord en geschrift
blijkbaar niets liever doen
dan brutale
anti-Vlaamse
nonsens verkopen. Ook sommige Vlamingen drijven het
onverstand zo ver dat zij de
oorzaak van alle Vlaamse
grieven bij het Waalse volk
gaan zoeken. Geloven zij dan
werkelijk dat de gewone
Waalse arbeiders, bedienden
en boeren zo machtig zijn dat
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ze heel de politieke, administratieve en financiële wereld
n a a r hun hand zetten ? Is
het gewone Waalse volk de
oorzaak van het verfranste
bedrijfsleven in Vlaanderen,
van de verfransing van onze
kust, van de verfransing van
de Vlaamse randgemeenten,
van de franskiljonse agitatie
te Leuven. Zijn het mischien
de Waalse mijnwerkers of
metaalbewerkers die Goens
benoemden te Mol ? Of zit de
fransdolle Brusselse kliek en
de franstalige Vlaamse bourgeoisie er voor iets tussen ?
Niettemin vinden wij het
Waalse gestook in de Voerstreek en de steun die sommige Waalse kringen verlenen aan bepaalde franstalige Brusselse hysteriekers van
het slag van een abbé de
Froidmont politiek uitermate dwaas. Ze spelen op die
manier slechts in de kaart
van de unitaristen, die niets
liever wensen.
Zij berekenen bovendien
heel slecht de reaktie van
h e t brede Vlaamse publiek
dat maar al te eerlijk is en
niet erg vatbaar voor koudMacchiaveUistische
drijverijen.
De Walen zullen
heel
moeilijk op hun eentje het
federalisme en de ekonomische struktuurhervormingen
veroveren als ze niet kunnen rekenen op de medewerking van het bewuste
Vlaanderen. Het omgekeerde is eveneens waar.
Wie dat eenmaal beseft,
ergert zich aan alle woorden
en daden, vanwaar ze ook
komen, die van aard zijn
om de Vlaams-Waalse t e genstellingen aan te scherpen.
Samen hebben wij een
werkelijke kans om al'es te
verwijderen wat in de weg
staat voor de autonomie die
wij allebei nastreven. Ein als
vrije partners zal het veel
gemakkelijker gaan om een
gemeenschappelijk front te
vormen tegen de dictatuur,
de holdings en de trusts.
Morgen begint te Antwerpen een nieuwe fase in onze
strijd om zelfbeschikkingsrecht. Elke betoger die morgen te Antwerpen is levert
een grotere bijdrage in de

Vlaamse
ontvoogdingsstrijd
dan vijf betogers tegen faciliteiten of voor de vervlaamsing van Mol. Morgen wordij
immers naar de kern van de
zaak getast.
Deze eerste betoging voor
fundamentele struktuurhervormingen is echter slechts
de inzet van een vernieuwde strijdfase die ruime perspectieven biedt.
De leidende gedachten van
deze betoging moeten nadien
intens gepropageerd worden
in Vlaanderen. Wellicht is
het ogenblik aangebroken
om propagandistencellen te
vormen in alle grotere bedrijven en er kontakt te
zoeken en samenwerking met
de georganizeerde arbeidersbeweging. Wij zijn vertrouwd
met aspekten van de strijd
om de belangen van ons
werkende volk, die zij al te
lang verwaarloosd hebben;
zij staan dagelijks in een
strijd die ons al te lang
vreemd bleef. Waarom zouden wij niet samenwerken.
Onze
gemeenschappelijke
tegenspelers verstaan m e kaar immers al lang opperbest.
Is het ondenkbaar dat
binnen
afzienbare
tijd
Waalse en Vlaamse federalisten met mekaar zouden
gaan praten over
enke'e
« hangende kwesties >? Er
zijn zaken, die wellicht kunnen opgelost worden, en die
nu een breder overleg enigszins hinderen.
De Walen moeten beseffen dat het Vlaamse volk
hen niet wenst te hinderen
in hun streven naar zelfbeschikkingsrecht. De Vlamingen moeten het Waalse volk
niet beschouwen als de oorzaak van al hun kwa'en
Beide volkeren hebben er
belang bij zich kliar voor
ogen te stellen dat er een
derde macht is die hun tegenstellingen
s'elselmatig
uitbuit ten voordele
van
zichzelf : het naamloze kapitalisme in al zijn vormen.
En naar dit inzicht moeten
zij handelen.
In die richting kan de betoging van morgen een belangrijke stap zijn.
Paul Martens

DC VOLKSUNÜ
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PERSSmOBL
VERROKEN OP
MOLLENJACHT
Mol is e«n kluifje naar de tand
Tan kranten als de Standaard, die
op dit terrein weer eens de felle
k n a a p kunnen uithangen. Een
beetje meer eerbied voor de lezer
K>u toch passen. J a n Verroken, de
groote overwinnaar van juli 1963.
die toen De Standaard vol schreef
om te tonen welke prachtige resultaten werden l)ehaa'd, die J a n
nu de grleventrommelaar
laten
roeren moet toch het
laatste
greintje eerbied voor hun krant
wegnemen bij de Standaard-getrouwen. Het Waals pet-tionnetnent verplicht de
socialisten
steeds feller stelling te nemen tegen h u n federalistische partaaigenossen. Wij krijgen er ook van, ha
de beste stijl van « zijn ze links
of zijn ze rechts? zijn ze zwart
of zijn Ze wit? »

Le Peuple
Voorzitter Collard zet zijn kruistocht voort tegen de ketters in
zijn partij, met h e t argument d a t
die zogezegde linksen uit Luik in
feite nakomers van Mussolini zijn.
« De eerste basisregel van de demagogie is inderdaad zich links te
noemen, om MOniddellijlc « reciits»
te kunnen zetten diegenen die men
wil bestrijden. Het trukje is zo
doorzichtig als versleten. Mussolin i noemde zich « links »• Hil lukt e er in, de goede trouw te misleiden van eerlijke socialisten, tenminste voor eén tijd. W a n t de
waarheid komt toch altijd a a n h e t
licht en deze waarheid is d a t h e t

et Kci, van La Gauche en de MPW
een nationalistisch
afglijden bedekken ».
Dat komt er dus van. Het Luikse
ultra-socialisine heeft tascistische
smetten gekregen volgens Collard.
Mussolini reviens!
Dat zal het gevolg 7ijn van de
Ita'ianeninvocr. Wat
binnenkort
met de Turken in Wallonië? Een
nieuwe hei'ige oor'og?

yooralléh
Ziet met nog groter schrik dan
Collard de nationa'lstisohe verschijnselen bij d" Waalse broeders.
Een zekere mijnheer, d e « interim » ondertekent, zet nog eens
uiteen wat prachtige opicss'ng de
socialisten hebben \oor de WaalsVlaamse problemen.
« De Vlaamse en Waalse federalisten zouden
een taalkundige
Pyrrusoverwinning beha'en en h u n
volk in de armoede dompelen.
Wij socialisten, willen daarentegen van ons land een welvaartland maken.
Wij bieden :
— positieve hervormingen op gebied van taal, cultuur en onderwijs voor de jeugd;
— hervormingen
op
po'itiek
vlak door de demokratische toepassing van h e t zuiver algemeen
stemrecht voor de volksvertegenwoordiging en de hervorming van
de Senaat, waardoor de rechten
en belangen van de twee volksgi-oepen worden gevrijwaard ».
Wij hopen dat dit heerschap met
zijn oplossingen h e t nooit verder
dan een « inter'm » brengt.

LA RELEVE
Het Waalse
kristen-d ;mokratische weekblad van regerngsistrekking geeft beschouw'ngen bij de
achtergrond van al die beroering
in Wallonië, nl. het petitionne-

DE ABONNEMENTENSL
Gedurende de maand oktober lag Dendermonde heel de tijd
aan de leiding in de nieuwe abonnementenslag. Bij h e t opmaken der maandbalans kan het dan ook niet anders, of Dendermonde komt nogmaals op het erelijstje.
BOEK DER MAAND
De heer Moens, Dijkstraat
18 te Grembergen in het arr.
Dendermonde, was veruit onze beste propagandist in de
voorbije maand. Door hem
het « Boek der Maand > toe
te kennen, zetten we meteen
gans zijn
arrondissement
nog eens in de kijker.
Hij wordt op korte afstand
gevolgd door de propagandisten van De Klinge (St.
Niklaas) en Deurne (Antwerpen).
Sinds vorige week is er
heel wat wijziging gekomen
in de rangschikking der arrondissementen
voor
de
abonnementenslag 1964. Ziehier de huidige stand :
1. (Nog steeds) Dendermonde; 2. (Nog steeds) St.
Niklaas; 3. Oostende - Veurne - Diksmuide; 4. Brugge;
5. Antwerpen; 6. Aalst; 7.
Brussel; 8.
Mechelen; 9.
Turnhout; 10. Leuven.
We herinneren er aan da
er voor de abonnementenslag 1964 minstens honderd
prijzen zijn en wie minstens

B E C O

vijf
nieuwe
abonnenten
maakt zal in elk geval een
prijs hebben Personen die
nog prijzen willen geven,
kunnen zich richten tot de
algemene sekretaris Wim J o rissen, Beethovenstraat 16,
Brussel 7. Tel. : (02)21.84.21.
We herinneren eraan dat
het puntenstelsel er als vcJgt
uitziet : 4 punten voor een
jaarabonnement, 2 voor een
halfjaarlijks, 1 voor een driemaandelijks. De prijs
is
thans onderscheideUjk 200,
110 en 60 F. Wanneer de
driemaandelijkse
en halfjaarlijkse abonnenten hernieuwen voor gans het jaar,
tellen ze eveneens voor 4
punten.
De prijzen zullen uitgedeeld worden in november
1964.

P V.BA
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ment. Hoe node ook : ze moeten
de feiten toegeven.
« Het verzoekschrift, In omloop
gebracht op 15 oktober, vervolgt
zijn baan met de allures van een
Atla.sraket. Men is a a n de 150.000
handtekeningen en er blijven nog
15 dagen over. De organisatoren
zijn in goede stemming en het is
te begrijpen. De operatie is op
een meesterlijke wijze in elkaar
gestoken. De deur-tot-deur-aktie en
de morele druk hebben wonderen
verricht. Zeldzaam zijn degenen
die dui-ven weigeren. De twee derden van de ondertekenaars weten
trouwens niet wat ze tekenen. »
Ook een troost voor de m a n n e n
van La Relêve!

LE SOIR
Het Vlamingenvretend blad bij
uitstek gaat als «vrijdenkersblad»
zijn bondgenoten wel ver zoeken in
de strijd « pour la langue fran?aise ». Wij hopen dat Paus en
kardinaal met d a t nieuw monsterverbond niet erg in h u n nopjes
zijn.
« Bij gelegenhe.d van de lofrede
voor Paus J o h a n n e s X X I I I uitgesproken te Rome door Kardinaal
Suenens, heeft m e n niet nageiatp*»,
naast de verheven gedachten die
er in voorkomen, de stijlkwahteiten van deze kanselrede op te merken waarvoor de Paus de Franse
taal h a d uitverkoren Men heeft
reeds -genoteerd d a t m de U N.O.
het F r a n s meer en meer wordt gebezigd, en ziehier nu dat voor een
andere internationale vergadering,
deze van de bisschoppen van de
gehele wereld, h e t de taal van
Bossuet is die alle eer wordt a a n gedaan. Dit feit dat van meer gewicht is dan alle fracassante (veel
geiuchtmakende) verklaringen, zal
wellicht zekere hoeders van een
flamingantisme, dat zich katoliek
noemt (dus universeel) en d a t de
h a a t van de Franse taal predikt,
doen nadenken... »

minorizatiepoging, m a a r een koflonizatiepoging.
Elke
mensengemeenschap die zichzelf
respekteert, moet hiertegen in verzet
komen.Een van de grote betekenissen van de jongste taalwet is,
dat zij een wederzijdse waarlx)!^
inhoudt dat dergelijke plagerijen
in de toekomst onmogelijk zijn.
Wij eisen de loyale naleving v a n
dit pakt voor h e t Waalse landsgedeelte; m a a r wij rekenen er d a n
ook op d a t men zich ten opzichte
van h e t Vlaamse landsgedeelte
even loyaal zal gedragen, en d a t
de verantwoordelijke overheid de
nietigheid van deze o*wettelijke
benoeming zal vaststellen. »
J a n ziet dus plots dat zijn stellingen ondergraven zijn en roept
nu op ter Mollenjacht.

MIROIR DE L'HISTOIRE
Parijs blad tot vulgarisatie van
de geschiedenis, geeft onder de titel ((Belgische eenheid in gevaar?»
een ruime bijdrage over de geschiedenis van de Waalse
en
Vlaamse beweging. Het maakt van
de Volksunie de apostel van de sociale strijd in Vlaanderen.
« Voor de flaminganten zijn de
redenen ook die en vooral sojiaal.
De partij betokkelt graag h e t tema van de lonen die in Vlaanderen minder hoog zijn dan m Wallonië, van het hoger onderwijs
dat meer ontwikkelt is in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.
Daarom ook veroordeelt zij de
franstalige burgerij, die ook n u
nog in het Vlaamse gebied de

-

tel. 03/320477

OP MARS
Gelegenheidsblad voor de federale betoging te Antwerpen d a t i n
K a l m t b o u t verschijnt geeft in e « t
kwisvraag de oplossing van h e t
wegenprobleem In Vlaanderen en
Wallonië. Wist gij h e t antwo4M4
ook?
Kwisvraag.
« Dwars over de grote banen liggen soms zware elektrische draden.
D a a r m e e worden automatisch de
voertuigen geteld die er over passeren.
Op de E 3-weg, telde men alzo
een gemiddelde dagelijkse trafiek
van ± 23.000 voertuigen.
Over de Route de Wallonië, die
d(X)r de S t a a t gefinancierd wordt
— en reeds in aanleg isl terwijl
men voor de E 3-weg geen geld
heeft — bollen + 9.000 voertuigen
per dag.
W a a r o m krijgt deze veel minder
belangrijke b a a n toch de voorrang?
i " 3 9 A l U33 SI 'SI vee/A. U33 J'BBM.

Walter Luyten.

AAISDACHT!
0)

TOTALE

UITVERKOOP

feil Meubelmakerij

Dit alles onder de verheven titel
« uitstraling van de Franse t a a l ».
Nog een tip voor (( Le Soir ». I n
de jaren twintig predikte een
fransdolle pater in een Vlaams
kollege een retraite.
Hij nïeende dat in de hemel de
voertaal F r a n s was en in de hel
Vlaams.
Nog een argument voor de meerwaarde van het F r a n s wellicht.

0jO'0ympuant
Meiict m e t
boerennuchterheir'
bij dit geval h e t volgende op.
« Het is opmerkenswaard h o .
biezonder goed deze neutrale k r a n t
op de hoogte is van de bedoelingen van Z.H. de Paus, w a n t zij beweert zo m a a r klakkeloos d a t h e t
Zijn wil was dat de lofrede voor
J o h a n n e s X X I I I in het F r a n s zou
geschieden... Mogelijk m a a r daarom niet bepaald zeker. Het kan
even goed zijn dat kardinaal Suenens Z.H. verzocht heeft de « homelie » van de vorige paus te mogen houden in de t a a l waarin hij
zijn studies heeft gedaan, waarin
hij werd opgevoed, die zijn huistaal is en die hij bijgevolg het
beste spreekt, namelijk de Franse
taaL want iedereen heeft al wel
gehoord hoe Zijne Eminentie zelfs
h e t Latijn franskilloneert... Onze
veronderstelling Is dus minstenzoveel waard als die van de Bru<^
selse franstalige avondkrant.

Standaard
J a n van Edlngen beseft plots
d a t we er toch nog niet zijn n a
de triomf van juli 63. Het geval
Mol is zelfs geen zwakke plek in
dat prachtig wettenarsenaal : het
is een kolonisatie.
« Wat t e Mol geschiedt, is geen

TOT
to

Benzine - gasolie - stookolie vanaf 1.000 1. minimum
Beco vermindering - kwaliteit gewaarborgd -

\ntwerpen

kommandohefbomen van de zekexkwereld en van h e t groot kapitatA
voor een belangrijk deel in h a n d e n
houdt er goed genesteld is In do
meest konfortabele bestuurszetels.
Het grootste deel v a n de brochi)*ren van de Vlaams ekstremistlscha
partij, apostel geworden van de
klassenstrijd, legt graag de n a d r u k
op deze grief. Steeds Is er sprake
van deze « rijke e n machtige bourgeoisie ».

plaatsing opslagplaatsen voor alle brandstoffen.

35 %

VERMINDERING

Jonge trouwers profiteert er van !

Direktie :
Bert van Maldergem. Kortrijk. - Tel. :
056/10937 - 02/79.03.58 .

016/46.445
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ROBERT BRASILLACH
Wij hebben 'destijds op deze bladzijde de figuur van
Drieu La Roebelle besproken ter gelegenheid van het
verschijnen van een boek van Frederic Grover over deze
auteur. Van de gefusiljeerde Robert Brasillach, samen
met Drieu een der vooraanstaande politieke joernalisten
van de Franse collaboratie en een der meest-fascinerende
figuren uit de zeer verscheiden groep van de jonge Franse
fascistische intellectuelen, verscheen zopas in de reeks
'« Livres de Poche » de roman « Comme Ie Temps passe ».

Robert Brasillach was een
der meest-begaafde en talentrijke auteurs van zijn generatie. Toen hij zijn «Presence de Virgule» schreef,
was hij nog student aan de
Ecole Normale Supérieure.
Zijn literaire studies getui-

gen van een uitzonderlijk
penetratie-vermogen en zijn
geschiedenis van de film Is
nog steeds een standaardwerk. In zijn romans en verhalen leeft de periode van
1900 tot 1940 op zeer diverse
vlakken, in een rijke ver-

scheidenheid : in «La Conquérante » is het Noord-Afrika en de Franse «pacifikatie*
van Lyauley die achtergrond
en tematiek leveren. In
«Comme Ie temps passe»
wordt het leven verhaalt van
twee jonge mensen, René en
Florence; hun prille jsugd

vóór de eerste wereldoorlog,
liefde en huwelijk, de oorlog
en de scheiding, de botsingen
en passies, de zekerheden en
twijfels, een heel gamma van
persoonlijke ervaringen die
een ganse generatie kenmerken. Het is de kroniek van 'n
tijd, meesterlijk samengevat
in en rond het leven van twee
jonge mensen die elkaar '.4nden en weer verliezen, om
tenslotte elkaar weer te vinden in de oude en jongblijvende liefde, beproefd door de
tijd en de zwakheid van bei-

BIJ EEN

den, maar sterk genoeg omi te
overwinnen.
Voor wie Brasillach's werk
niet kent of voor wie door de
omstandigheden zijn werk,
dat na de oorlog moeilijk
vindbaar bleek, niet terug kon
opdiepen, is deze pocketuitgave een gelegenheid tot ontdekking — of tot een nieuwe
ontmoeting met een auteur
die én als mens én als politicus en joernalist én als auteur, een der merkwaardigste
figuren uit de vooroorlogse
jonge generatie is geweeste

KONGRES

land. Het scenario van de
film is gebaseerd op de ron^n
van W.P. Hermans «De donkere kam^r van Damocles ».
Men is met deze film naar
Cannes gegaan vol verwachHet stuk zelf werd door de tingen en teruggekeerd met
theaterkritiek eerder koel een teleurstelling zoals de
ontvangen — maar voor de film zelf een teleurstelling is
schitterende regie van Ton voor wie W.F. Hermans' boek
Lutz was men vol lof. In deze kent.
Zuid-Noord
samenwerking
Van de dualiteit van ket
zijn het dus de Noordneder- hoofdpersonnage — een klein
landers die met de bloemen burgermannetje dat uit een
gaan lopen. Op het aktief van kleurloos en liefdeloos behet Zuiden komt dan de staan plots belandt in een
Noordnederlandse belangstel- heroïsche (en erotische) weling voor het werk van reld — blijft er in de fam
Vlaamse toneelschrijvers; de- weinig over. De onzekerheid,
ze belangstelling duidt im- de omwisselbaarheid van de
mers de plaats en de beteke- menselijke situatie, waarbij
nis aan van hun oeuvre in het de held tot lafaard en de lafgeheel der moderne Neder- aard tot held kan worden, en
landse dramatische produk- die Hermans in zijn roman
heeft willen aanduiden, komt
tie.
Eveneens ter gelegenheid in de film amper tot uiting.
van dit Kongres werd de film Wat dan overblijft van het
van Pons Rademaekers «Als roman-gegeven is een melotwee druppels water» ver- dramatisch en bloederig «etoond in première voor ons sistentialistisch geval.

Ter gelegenheid van het Nederlands Kongres te Antwerpen werd in de K.V.O. het toneelstuk van Hugo Claus
(( De dans van de reiger » opgevoerd door de Nederlandse Comedie.

steentjes voor

ONS TAALGEBOUW
staatsgrens. Gebruiken wij niet meer en meer
VAN HOVTTE OF HOU7TE VAN - ?
dezelfde naslagwerken, dezelfde
enciklopedieën,
ïn een volgende hiyirage handelen we over
dezelfde woordenboeken, dezelfde wetenschappede bindwoordjes « van, en « de » die in familielifke of vakkundige werken ? Is een eneiklopedie
naroien mei een kleine tetter worden gespeld zo ze
als de Winkler I'rins geen simbool vxn kuUurele
op een votail geschreven of afgekorte voornaam
eenheid tussen Noord en Zuid ? Welke leerling
volg,en : Frans van. den. Broeck, Herman de Vos,
in het Middelbaar Onderwijs kan het nog zonder
Walter imit Schooien ; doch waarvan het eerste
bin^woord een h&ofd-letler krijgt zo Ae, VQ€H-naain een dergelijk hulpmiddel doen ? O herhaalde
frustratie bij de Vlamingen die vergeefs naar Van
wordt weggelaten of achteraan komt : Van den
Maerlant, Va'n Dijck en Van Severen zochten, en
Broecli Fr., De Fo.s ; Van Schooien
Waller.'Dit
De Bo, De Vos en De Vries er niet in vonden ?
geldt ook voor de minder voorkomende bindDoch ook meer en meer
Zuidnedeiiandse
woordjes ter, ten, op, uil, te, in, al of niel gsvolgd
instellingen en uitgaven gebruiken opnieuw het
vart He* tiifwvord de{n} of der. Het voorvoegsel
oude Nedterlemdse sisteem : De Gentse Universiver- dtat steeds in éên woord wordt gespeld mei
teüsbiblloteek,
de Antwerpse
Stadsbiblioteeft,
het Siroiulw&ord, valt eehler niet onder die regel.
« Ver » is. of wal een verdoffing van Vrouwe zoals. Sabam, Verschuerens Modern Woordenboek, het
Boek int Vlaanderen, allerhande katalogi op het
in Verjan-s (oorspronk. Vrouwe Jans), ofwel een
gebied van Sehone Kansten en Letteren. Doch
samentreMiing van « van « en « der » zoatf in
alles wat van ver van of van nabij Belgische adVermeulen (oorspr. Van. der Meulen). Ver- is dus
ministratie is...
een vo&rvoegset gevtforéen en. wwdt met hei volgertdk woord aaneengeschreven. Ten dele gebeurOndertussen is de toestand verrjvard en weet
de dit ook met Ter (uit te der) : in bepaalde
men nooit weiar men een van- of de-naam zal
namen is het nog vooreetscl. In Brussel komen de
moeten zoeken. Er is maar één uitweg : stelselnamen Ter Weeme, Ter Nood en Ter Meulen voor.
matig samengestelde familienamen bij het grondSoms is het tot voorvoegsel
geworden
woord rangschikken en zo U de ongelukkige
Terlinden, Terlaeken, Terhout enz. Bij vandrager van zulk een naam bent, kategoriek
namen en zeker bij van de-namen is dit geenszins
weigeren uw naam onder de V of D te laten
hel geval. Hier wordt duidelijk een lidwoord enj
regHCrerer^. Wie enige verantwoordelijkheid heeft
of een vowzets-el geroeid en worden die als dusop dat gebied als sekretaris, boekhouder, ambtedanig behandeld
naar, enz. kan zich steeds beroepen op gezaghebbende werken
als de Winkler
Prins en
Een grote moeilijkheid is het alfabetisch
Verschueren.
schikken van dergelijke namen, :. waedtn de vanen de-namen gerangschikt ondsf de eerste letter
NIET ZO, MAAR ZO
van het grondwoord of onder de D. resp. V ?
Eigenlijk is dit een Belgisch
schijnprobleem.
mm MAAKT U HET ? - « Mijn broer sleU het
Inderdaad doet zich op dit stuk gfiert moeilijkheid
goed ». « Vroeger was hij vaak ziek, maar nu is
voor in .\ederland. Daar worden alle »<in»««i die
bij zeer welsleltend ». « Hoe stel je het ? ». In al
ingeleid worden door een voorzetsel stelselmatig
deze zinnen is stellen verkeerd gebruikt. In goede
gerangschikt ondier de beginletter van het grondgfizaudheid verkeren of het goed hébben op
woord. In een Noordnederlandse namenUjsl zoeke
maUiiëel gebied kan men omsehrijven met de
men Jan van den, Broeck bij de B,. en vindt men
wending. : het goed maken. Wel bestaat er een
Broeck, Jan van den-. Zo ook Vos, Pieler de -,
uitdrukking . hij kan het goed stellen doch dit
. Oversiraeten, Toon van -. Dit systeem heeft het
betekend hij is welgesteld, hij is bemiddeld. Men
grole (niel te anderschatten) voordeel dat de
dient dus Ie zeggen ; n Mijn broer maakt feet
tellers D en V im lijsten niet overbelast worden
goed ». « Vroeger was hij vaak ziek, maar na
Hoe moeilijk is liet niet mijnheer Vanne of een
maakt hij het goed ». a Hoe maak je het ? ». - In
mevrouw Delcourt in de telefoongids op to
beschaafde kringen in Nederland en heden ook
zoeken I
meer en meer in Vlaanderen begroet men iemand
(bij de voorstelling) met a Hoe maakt II het ? n,
Tol voor de (voor onze Nederlandse kulluur
waarop de attngesjjrokene met dezelfde vraag ant~
zo heilzame) Belgische omwcntaUng wm in Vlaanvrnxivdt, zonder te zeggtn hoe hij het maakt. Bit
deren het hieiboven geschetste stelsel enengved in
is een navolging van liet Engelse « How d'you.
gebruik (zeg nomt : in voege t} ah ïn hef Noordo ? » dat eveneens als vraag en antwoord dient.
den, doch dal kan de verfranste Belgische ambteBeleefdheidsvormen en omgangsvormen zijn nu
narij natuurlijk niet gedogen. Vandaar dat de
eenmaal modeverschijnselen...
« Belgische « naamlijsten,
kataldgi.
gidsen,
regisiers.,, steekkaarten geen onderscheid maken
HET KOORD - « Het koord » verdient de voortussen FroMse en Nederlandse rmmen (alle Belgen
keur boven « de koord »> dat eerder gnimsteUjh fe.
zijn gtlijk...), d.w.z. de NederVandse worderi vol« Nu komt de kat op de koord » is eveneens gewesgens het Franse stelsel gerangschikt. Zo ook in
(elijH en wel orn twee redenen : in t Nederlandst
het onderrmijs, waar de leerlingen een rangnumkomt de kat' niet op de koord maar gaat hij het
mer hebben in elke Wte volgens de plaats die hun
koord op (beter ware dus : nu gaat de kat he8
naam inneeml in een naar Frans model opgestelde
koord op). Bovendien is deze zegswijze verre vant
alfabelischm lijst.
algemeen gebruikt, en is bvb. in verscheidene
Wij zouden ons nu bij dezer feitelijke toestand Zuidnederlandse gewesten en in gans Noordkunnen neerleggen, ware het niet... dat wij'niel
Nederland onbekend. Jammer voor het TV-progeïsoleerd leven van onze volksgenoten boven de
gramma...

E.G.

JIJEISGER

Op 1 september is de Duitse dichter, essayist en romanschrijver Friedrich Georg Jünger 65 jaar geworden. Hij
is de jongere broer van Ernst Jünger en hij heeft zo wat
het lot gekend van alle auteurs die een beroemde broeder
in de literatuur hadden : Heinrich Mann, J. Cowper
Powys, om slechts die twee te noemen.
Dit betekent niet, dat de toraat. Hij oefende echter
minder-bekende daarom ook nooit het beroep van Jurist
de literair-mindere zou zijn : uit maar wijdde zich uitsluibij de hierboven genoemde tend aan de literatuur.
gevallen is dat helemaal niet
Samen met zijn broer bezo. Ook bij F.G. Jünger niet. hoorde hij tot de regelmatige
Want waar zijn broer be- medewerkers aan het tijdkendheid v e r w i e r f door schrift « Widerstand » dat
zijn oorlogsdagboeken en door de oud-vakbondsleider
door zijn essay's, neergeschre- en onderwijzer Ernst Nieven in een doorzichtig-klare kisch uitgegeven werd. Dit
taal in haast fragmentarisch tijdschrift verdedigde een
aandoende droombeelden, in- traditiebewust doch sterk-sodrukken en visioenen, door ciaal nationalisme. Ook een
zijn symbolische en allego- Ernst von Salomon en een
rische verhalen, daar toont August Winnig w e r k t e n
F.G. Jünger zich als epieker er aan mede. In het « Widesen als dichter — hoewel niet stands-Verlag » verscheen de
zo wijd uithalend en zo diep- Duitse vertaling van het boek
horend — van een even groot van Dr. Borms over zijn beleliterair gehalte en hij is zelfs venissen in de Belgische
vaak episch sterker dan zijn kerker...
oudere broeder. Friedrich
Georg Jünger grijpt in zijn
traditie-verbondenheid
en
zijn streven naar de zuiverBERTELSMANN
heid en klaarheid van de
BQEKENGILDE
klassieke vorm over de revode grootste boekengilde
lationnaire tijdsverschijnselen heen naar antieke voorter wereld,
beelden. Ook in zijn essay's
offreert D voor slechts
treedt deze verbondenheid
60 F PER MAAND
met een onvergankelijke en
Duitse klassieke en
bestendige waarheid uit het
moderne literatuar
verleden naar voren.
Kataloguê op aanvraag
F.G. Jünger studeerde in de
rechten en behaalde het dok-

BERTELSM ANN-LESERING

Charlerolsestwg, 275. Br 6
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« DRIE DOZIjy RODE ROZEN », het stuk
waarmee
de
Vlaamse TV op SI oktober 196S
wan wal stak, is niel de meevaller
geworden die wij er van verwacht
hadden. Daarvoor was het gegeven
weel te flauw, zowel naar inhoud
mis naar dramatische
uitwerking,
*n stond de dialoog zei] op onvoldoende hoog peil. Wij vragen niet
dal elk toneelwerk
een
praalstuk
tou zijn. Maar een zo on-liieraire
«n niet-geestige
taal als waarmee
'Aldo de BenedetU ons drie dozijn
rode rozen tracht te
verkopen,
heeft zeker onze voorkeur niet.
De drie hoofdakleurs
verdedigden hun rol goed. Over hel algcwneen zijn wij geen fan van Yvonn« Lex, maar deze maal krijgt ze
hloemetjes van ons. De beide overigen, Anton Pelers en
Werner
Kopers, deden het evenmin
slecht.
Anton Pelers (als Alberto
Verani)
tcheen goed te hebben
begrepen
wat er van hem werd verlang<L
Werner Kopers (Tomasso
Savclli)
itreek de verf er hier en daar ivcl
»«ns wat dik op.
Alles bij elkaar toch een onderhoudende
avond. Maar lang fris

(in ons geheugen)
blijven
dez*
« Drie dozijn rode rozen » zeker
niet.
^
De finale van de quiz « T/BiV
JAAR TELEVISIE » is
maandagavond een spannend
programma
geivorden
Niel alleen werd alles
goed op hel scherm
gebracht,
maar daarenboven konden we ons
verheugen
in een « suspence »verloop van de wedstrijd zelf.
De prezenlalie
van de vragen
was deze maal ree;- goed, wat tijdens de voorbije « lien jaar » niet
altijd kon gezegd worden, ^u was
hel programma
niel louter
een
vragenspel,
maar hel oog van de
kijker kreeg ook wat. Zo hoort
het trouwens I
Op een bepaald ogenblik
tijdens het beantwoorden
van de
laatste vraag (naar zoveel mogelijk Angelsaksische
TV-feuilletons)
hadden
we de indruk
dat de
kameraploeg een steek liet vallen.
We bedoelen het in beeld brengen
van de anttvoorden
der
kandidaten, terwijl
de tegenpartij
dat
beeld toch kon zien. Of niel ? We
hopen maar dat we ons vergissen
en dat er geen belwlsling
uit
voortvloeit 1
0
Of de sport-Uefliebbers
veel
hebben geleerd over wat er achter
de schermen
van « IIENRI DESGRANGES' NALATENSCHAP
» ieder jaar opnieuw gebeurt,
betwijfelen we slerk I Weliswaar
hebben
We. mooie prentjes gezien (die we
bij elke TV-reportage
van
de
« Tour » ook kunnen zien, maar
of we eigenlijk achter de schermen
zijn gaan kijken ?

'Alles gaf een vrij chaotische indruk. De gevolgde werkwijze
had
daaraan veel schuld. Men had er
veel beier aan gedaan slechts één
bepaalde dag uit de Ronde in beeld
te brengen (de eerste bergrit
bv.)
en die dag dan eens grondig
uit
te diepen. Nu liep alles zo een
beetje door mekaar.
Neen, er stak méér slof in de
Ronde voor een goede
TV-kijker
achter en vóór de schermen I
^
« ONTDEK DE STER 196S «
stond op een vrij hoog peil. De
meeste kandidaten gaven blijk van
een zeker talent en
slieluaardigheid en er viel eigenlijk
geen
enkele mededinger of -ster zeer ait
de toon.
Van de finalisten
maakte
Ann
Soetaert een zeer goede
indruk.
Ze kende blijkbaar van de stiel
wel een en ander af. Maar waaron^i^ in
's hemelsnaam,
geen

Nederlands liedje gezongen ? Mare
Deslee deed ons denken a<m Uugo
Raspoel.
Zijn
« Marjolijntje
»
was minder
mooi dan
Raspoet's
a Koningskind
», maar het werd
met een heel goede stem en veel
talent op het scherm
gebracht.
Ook « The Dockx brothers » kenden de stiel. Maar, terug
eens,
waarom geen Nederlands liedje ?
« Het Schrijverke
» van Hilde en
Marleen Coessens was zeer goed,
maar de samenwerking
met het
orkest liep op verschillende
plaatsen mank.
Hugo de
Ruysscher
(slagwerk)
toonde
zich op de
hoogte van zijn vak en
verdiende
zijn plaats bij de vier
bekroonden.
Annie en Lydie Debruyne, die niet
in finale
kwamen,
verdienden
daar echter wel een kans te krijgen. Hun « San Lupino
» was
eigenlijk
de enige
(muzikale)
ontdekking
die wij tijdens
de
wedstrijd
gedaan hebben.
Waar-

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG

11.00 : Uitzending van een H. Mis
— 15.00 : De kat op de koord :
Carolientle — 15.40 : Dokument 64
— 16.20 : Lied en dans uit Bretanje
— 16.50 : Klein, klein, kleutertje —
Ï8.45 : Safari : Zambezi (10e afl.)
— 19.15. : De trotse haan : tekentUm — 19.30 : « Scheidsrechter in
. ae ring », filmklucht met Charly
Chaplin — 19.55 : Sportuitslagen —
20.00 : TV-nleuws — 20.20 : Een
nacht in Venetië, operette in drie
bedrijven van Johann Strauss — Na
anoop van het 2e bedrijf : Sportweekend. - Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG
16.00 : Onze Meneer Zon — 16 £ 3 •
1 Musici — 19 00 : Tienerklankeri
- - 1 9 . 2 5 : Zoeklicht op de kulturele
aktualiteit — 19 50 : De Weerman
— 19.55 : Sport in 't kort — 20 00 •
TV"?'1"''S — 20 20 : Speelfilm i
De ballade van de soldaat, film van
Gngon Ts.ioechrai mot Vladimir
Ivachov en Janna
Prokhorenko
(Kussische versie met tweetalige
onderschriften) — 2150 : Panoram a - - 22.25 : De geschiedenis van
"^ 9^^^^^^^^ soldaat : filmevokKtie
— 22.35 : Tweerip nieuwsuitzending.

DINSDAG

14.05 tot 15 15 : Schooltelevisie —
19.00 : Religieus programma —
19.38 : Te voet door Vlaanderen —
19.55 : Sport in 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20.20 : Wereldreiziger
met de camera ; In de sciiadviw van
de muur (2e afl.» — 21.10 • De
koster (The verger) een verhaal
van W. Somerset Maugham. Vertaling : Margot Bakker — 2130 •
Vergeet niet te lezen — 22 00 •
Bouwen en wonen — 22 40 : Tweede
nieuwsuitzending.

^l" W O E N S D A G
17.00 : Televisum — 19.00 : Teletaalles : Nederlands — 19 25 : Penelope gaat op Jacht — 19.50 : De

Weerman — 1955 : Sport in 't kort
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : De
zaak Kovacs : TV-spel van Peter
Yeldham in de Nederlandse vertaling van Jan Blokker — 21.15 • De
glimlach der Etrusken — 21.55 :
Concert door het Kamerorkest van
Praag — 22.30 : Tw^r^de nieuwsuitzending.

•

DONDERDAG

19.00 : Gastprogramma — 19 30 •
Tekenfilms voor long en oud ; De
Flintstones — 19.55 : Sport m
't kort — 20.00 : TV-nieuws —
20.20 : Vrachtwagens in de woestijn : fllmreportage — 21.20 • Fiesta
Gitana. Zang, dans en muziek door
Spaanse zigeuners
—
Tweede
nieuwsuitzending — 22 15 : Pagina
één : Konrad Adenauer vertelt.

VRIJDAG
17.00 : De schat aan de molen :
avonturenfilm voor de jeugd —
19.00 : Teletaalles : Frans — 19 25 :
Tienerklanken — 19.50 : De Weerman — 19.55 : Sport in 't kort —
20.00 : TV-nleuw8 — 20.20 : Speelfilm : Ontvluohting (Le Trou),
drama van Jacques Becker met
Jean Keraudy, Michel Constantln.
Philip Leroy e.a. (Franse versie met
Nederlandse onderschriften)
(voor
volwassenen) — 22.20 : Première —
2S.O0 ! Tweede nipuwsuitzendlng.-

ZATERDAG
10.00 : Teletaalles : Frans — 10.25 :
Kijk, pa. een mensdeur — 14.00 tot
15.00 : De intocht van Sinterklaas
in Amsterdam — 17.00 : Jeugdprogramma — 17,45 : Schooltelevisie :
Aardrijkskunde — 19.00 : Religieus
programma — 19.30 : Autorama :
magazine voor de automobilisten —
10.55 : Sport in 't kort — 20.00 :
"TV-nieuws — 20 20 : Eén tegen
allen _ 21.35 : Echo — 22.05 • Kandidaat voor een moord (Candidate
for murder), politiefilm naar een
verhaal van Edgar Wallace —
22.55 : Tweede nieuwsuitzending.

Dat we met de uitspraak van d«
jury lang niet akkoord zijn, zal de
lezer zo stilaan wel gemerkt
tiebben. Met de bekroning
van Hugo
de Ruysscher en van « The Dockx
brothers » kunnen
we het eens
zijn, niet met de lauweren
voor
Luc Bels en voor Oscar
van
Oulryve, al kunnen we die niensen niet alle verdienste
ontzeggen.
Onze persoonlijke
keuze gaat naar
de kandidaten
waaraan we zoeven
een korte bespreking
hebben
gewijd. « De gustibus » echter, ...
0
Een hartelijk
proficiat
voor
de méér dan verdiende Oscar van
Gerd Mertens I « Peter Benoil »
was het programma
van het jaar,
wellicht van de tien jaar.
Ook Toni's Oscar is verdiend J
C.W. "

Mm
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MEN WIL ONS PAAIEN MET EEN K.B.!
De Minister van Landsverdediging heeft K^IOS
bij Koninlclijk Besluit een diploma ingesteld
waarmee zullen onderscheiden worden de leden
(of h u n rechthebbenden)
van Vaderlandse Verenigingen, die gedurende een periode van tenminste tien j a a r het Vaandel van h u n Vereniging
hebben gedragen.

DOODSBEDREIGING
Een doodsbedreiging voor Vlaanderen betekenen
de grondwetherzieningsplannen van de C.V.P. (de
twee derde meerderheid ) en van de B.S.P. (de afzonderlijke meerderheid in Vlaanderen en Wallonië).
Het is de doodsteek voor de toekomstige ontplooiing van Vlaanderen.
Het betekent onze blijvende minorisering in deze
koloniserende staat.
Daartegen ook betogen de Vlamingen te Antwerpen op
10 NOVEMBER

fchijnlijk
zit er minder
toel-omst
in dit genre, maar hgt yjas HH
besie van de 'né'ie wedstrijd I

Dit laattijdig Koninklijk Besluit is niet van aard, de mlsnoegdheld en de verontwaardiging van de vaderlandslievende
kringen te bedaren. Terecht
wordt er op gewezen d a t het
Koninklijk Besluit niet m het
minst rekening noudt met de
gewettigde eisen van de Vlamaanwakkeraars en andere verdienstelijke vaderlanders die,
in de gloeiende zon van 21 juli zowel als in de kille mist van
11 november, h u n tijd en h u n
gezondheid veil hebben voor
het Vaderland.
Minister Segers is voorbijgegaan aan de schrijnende nood
van de dapperen die in alle
weer en wind, gebukt onder de
last van het eremetaal en de
meegebrachte
leefkost,
hun
kloeüe borst zondag n a zondag
aanbieden ter verfraaiing van
het straatbeeld tn onze steden
en gemeenten. De flamingantische minister van Ijandsverdediglng heeft geen oog gehad —
of willen hebben! — voor de
problemen van de moedigen
die. gebogen onder de last van
bloemstukken en kixinen m een
nooit-aflatend
eerbetoon
van
monument
naar
monument
schrijden en zodoende de Belgische
jeugd het
verheven
voorbeeld geven van Hen Die
Nooit Vergeten.
Het zopas gepubliceerde Koninklijk Besluit is een vernederende aalmoes, bestemd om de
gerechtvaardigde t o o m van de
Vaderlandslievende
Verenigingen te sussen Maar, zoals echte vaderlanders nooit
gehow
hebben verleend aan de verlokkingen en aanbiedingen van de
vijand, zo zuilen ze ook t h a n s
met
misprijzen
voorbijgaan
a a n een beslissing die hen onwaardig Is.
Het Verbond van de Vaderlandslievende
Verenigingen
m a a k t van de gelegenheid gebruik om nog eens, ten aanschijn van gans België, zijn
eisen te formuleren. Ten eerste

dient onmiddellijk — en met
terugwerkende k r a c h t tot 1831
— een vergoeding van 75 F per
u u r toegekend te worden a a n
alle ereleden, leden e n rechthebbenden die de Vaderlandse
Plechtigheden met h u n aanwezigheid opluisteren. Het m a g
niet langer zijn, dat deze verheven taak lager zou gehonoreerd worden dan het werk van
een
ongeschoold
arbeider;
vaandeldragere, vlamaanwakker a a r s en liroonslepers dienen
beschouwd te worden als specialisten. T e n tweede dient onverwijld h e t nodige gedaan opd a t in alle onderwijsinrichtingen van h e t land de jeugd zou

gewezen worden op de veifaeven betekenis van h e t vaandeldragen, vlamaanwakkeren &n
fcroonslepen.
T e n derde moet
binnen afzienbare
tijd
het
reeds zolang geëiste Koninldljk
Besluit verschijnen, waarbij een
Qjeclaal eremetaal
toegekend
wordt a a n al de vaandeldragers,
vlamaanwakkeraars
en
liroonslepers die minstens vijf
manifestaties
aktieve
dienst
tellen. Tenslotte dient de erfopvolging geregeld te Warden
van alle vaandeldragers, vlamaanwakkeraars en kroonslepers;
boven ons Immers h a n g t de
sombere dreiging van een toekomst zonder oorlog, toekomst
die onvermijdelijk h e t uitsterven van h e t roemrijk r a s der
zwarte baretten zou betekenen.
Slechts wanneer dit eiseni^ogramma is verwezenlijkt, zal
h e t vaderland op leder ogenblik beroep k u n n e n doen op
een toegewijde schare gediplomeerde, gedekoreerde ©a gehonoreerde
vaderlandslievenden.

Om de weg n a a r de top viAj t e m a k e n , Toon.

E3 tn
1961. E3
in 1962. E3
in 1963. Zetel
aanpassing in
1961. Zetelaanpassing in 1962. Zetelaan
passing inl963. Zetelaan
passing in 1964. Kulturele
autonomie in 1961. Kulturele
autonomie in 1962. Kulturele au

BRIEVENBUS
Volksvert. Massart te Niunen — QiJ
hebt volkomen gelijk, waarde vriend.
Een h a a n U een vogei en een vogel
met eergevoel vliegt op elgwi vleugels.

GEEST-IG GRAFSCHRIFT
Hier ligt De Saeger; bij zijn leven
bleek nooit een sprankel van zijn geest.
Wellicht verbaast het hém nog meest
dat hij dan toch de geest kon geven.
Titua.

VOUfJUNIE
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Opmars naar Antwerpen
AALST
Inschrijving lokaal « De VriendBohap », oi bij bestuursleden V.U.
Reiskosten slechts 50 F per persoon.
ANTWERPSE POLDER
Voor de dorpen Zandvliet, Berendrecht,
Lillo, Oorderen
en
Wilmarsdonk worden de inschrijvingen gecentraliseerd op adres
Antwerpsebaan 232, Berendrecht.
telefoon 73.66.59.
De bussen vertrekken van uit
Ossendi'echt en zullen m hogergenoemde dorpen de betogers opladen (vastgestelde prijs 25 F)
ook Stabroek en Hoevenen (voor
zover geen eigen bussen ingelegd
worden) schrijven hierop in.
ANTWERPEN ZUID-KIEL
Leden en sympatisanten van
Zuid-Kiel komen vanaf 10 uur bijeen in ons lokaal « Breughel »
(lioek Pacificatie- en Edw. Fecker6traat).
Vanaf 11 uiu- n a a r verzamelp l a a t s Antwerpen, Montignystraat.
BERLAAR
Bussen voor Antwerpen worden
Ingelegd tegen de pi-ijs van 30 F.
Inschrijvingen
Walter Luyten,
Legrellestraat 32. tel. 70 6193.
BROECHEM
Prijs heen en tenig 20 P
De leden van de afdeling moeten hei 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 zatei-dagen en
zondagen
• Oppef^Beieyé'ii-öï-lieSf
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.

urn- 30 aan h e t « Zand » (stelp l a a t s autobussen).
Prijs
per
p l a a t s 60 F .
Verantwoordelijken en inschrijvingsplaatsen per gemeente :
ASSEBROEK : R. Reynaert,
Bossuytlaan 14.
BEERNEM : L. Declerck,
BLANKENBERGE : huize Breughel, de Smet de Nayerlaan.
BRUGGE : « Vlissinghe », Blekersstr. 2.
« Bourgoensche Oruyce », Wollestraat 41.
F. De Vlaemynck, Geerard Davidstr. 18.
Van I n G., Minderbroederstr.
24.
HEIST : dhr F. Vandepitte,
Pannestr. 126.
K N O K K E : « Vlaams Huls »,
Elisabethl. 105.
A. Vanhouteghem,
Hazegras
58.
JABBEKE : Dr. Knockaert, Cavei'straat.
LOPPEM : A. Durnez, Stationstr. 16.
MOERKERKE : G. Debbaut. St,
Rita 48.
OOSTKAMP : L. Van Reybroeck, Mo'.enstr. 57,
ST. ANDRIES : T. Demonie,
Gistelstwg. 448.
ST, K R U I S : M. Vandemoortel,
Delaplacestr. 121.
ST. MICHIELS : H. Gevaert,
Park Rode Poort 21.
SIJSELE
:
Vandenbossche,
Kruisstr 26.
T O R H O U T : lokaal 't Kelderke,
Beerstr 1.
U I T K E R K E : Pyck, Bruggestwg.
379.
WENDUINE : Walgraeve, Zeedijk 16
ZEDELGEM : Hugo
Boffel,
Ruddervoordestr. 97.
ZUIENKERKE
: M.
Beyne,
Nieuwe steenweg Oost 6.
Verzameling van deelnemers op
andere plaatsen dan te Brugge stad : afzonderlijke verzamelingen
worden voorzien te BlankenbergeUitkerke, Heist, Knokke, TorhoutAartrijke. Oostkamp.
Bij vertrek uit deze plaatsen
(Oostkamp uitgezonderd)
zal de
deelnemingsprijs per persoon ca.
75 F be<}ragen.
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-ToreYistraat
105, Brussel 3.
Pletinckx, Lutherstraat 20, Brussel 4. Tel. 34.52.33.
Torfs, Vaderlandsplein 36, Brussel 3 Tel. 15 51.75
Van
Oudenhoven,
Marbotins t r a a t 18, Brussel 3.
Vansteenkiste. Dupontstraat 87,
Brussel 3 Tel. 17 91.38.
Voor Evere, Haren en de Woluwe's :
Pauwe's T.. Haachtsesteenweg
1174. Brussel 14.
Voor Anderlecht en St-AgathaBerchcm :
De Winne,
Buffonstraat 104,
B'iKssel 7.
Ganshoien - Jette - Koekelberg Molenbeek :
De Eerlanger, Courtoisstraat 50-

DORT-BIERKELDER
Oude MarKt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.

•

52, Brussel 8.
De Ridder,
Van
Pagestraat,
Ganshoren.
Vanderstraeten, Kardinaal Merciei"plein 49, J e t t e Br. 9. Tel.
27.16.78 en Tel. 27.45.31.
Vorst - Ukkel - St. Gillis - Waterm a a l en Oudergem :
Vanthoumout,
Engelandstraat
420, Brussel 18. Tel. 74.69.05.
Thuriaux, J.B. Van Péstraat 26,
Brussel 19. Tel. 44.27.18.
Algemene prijs : 50 F per persoon, welke kan gestort worden op
P i k 86.54 50 Volksunie Arrondissem e n t Bru.sse] of betaald aan de
bestuursleden, die zo vlug mogelijk moeten afrekenen met het sekretariaat van het Aktiekomitee :
Em. Bockstaellaan 187, Brussel 2
of met het plaatselijke Aktiekomitee.
De bussen pikken rond 9 utu" de
deelnemers op in elke gemeente
op later mee te delen plaatsen en
komen,
vooraleer de autobaan
n a a r Antwerpen te nemen, samen
op het Kardinaal Mercierplein te
J e t t e te 9 uur 15.

LEUVEN

Inschrijven :
Haezebaert Jules, Adinkerke
Olaeys Leon, Merkem
Devreese Leo, Vlaams
Huis,
Diksmuide.
Devisscher Jef, Vladslo.
Prijs : 100 F .

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

DILBEEK
Dr Appelmanslaan 70 of bij alle
bestuursleden van Vlaams actiekomitee.
DWORP
Autobus n a a r Antwerrpen : 50
P. Inschrijven : Deweyer Frans,
Vroenenkosstraat.
EKEREN
Bijeenkomst te 10 uur 15 aan de
hoofdingang van h e t Justitiepaleis te Antwerpen.
Een omzendbrief met nadere onderrichtingen zal verspreid worden.
EREMBODEGEM
Prijs 50 F.
Vertrek
: hoek
Keppestraat
steenweg op Nmove 9 uur 25.
Dorp 9 uur 30.
Barreel 9 uur 35.
Inschrijven voor 8 nov. bij de
bestuursleden.
ERPS-KWERPS
Een autobus
wordt ingelegd
n a a r de betoging tegen de prijs
van 50 F .
Inschrijvingen : Engerstraat 147
en Mechelse stw. 67, Ex-ps-Kwei-ps.
GENT
Vlaamse
Vriendenkring
Gent
legt een bus in.
Vertrek Rubenshof 9 uiu'. Kosten 55 F.
GENT-EEKLO
Inschrijving tegen 60 P per persoon.
Vlaams Huis 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 BIJGAARDEN
Danhieu Norbert, J. Mertensstraat 3a.

Met het Davidsfonds naar Antwerpen per autobus : 55 F. Vertrek aan de kerk te 8 uur 45.

Dort Thierbrauhof
t e Brussel.

III

D i e p e s t r a a t +4 <tel : 32./44.30)
•
/ANTWERPEN
^ Atie; kwaiitëitsspeelgoëd
Spellen voor groot éfl -kleiij;,.

LANAKEN

DIKSMUIDE

IDDERGEM

N i e t verg^eten : w e l d r a

Nieuwlaan 6.

DENDERLEEUW
Met de autocar n a a r de betoging. Vertrek op het dorp te 9
uur Inschrijven in het Vlaams
Huis « De Klok ».
Prijs 50 F .

Inschn,)ven
:
secretariaat
V V.B. - Hasselt,
Maastrichtersteenweg 137: J a n Martens, Bakkerslaan
37;
Piet
Bortels,
Kuringersteenweg
235;
Renaat
Vanheusden, Zavelvennestraat 32.
Kiewit.
De reiskosten, heen en weer bedragen 50 F per persoon. Een
tweede persoon uit hetzelfde gezin betaalt slechts 40 F, een derde slechts 30 F .

^ . ^ ^ ^

ITTERBEEK

Wie nog wil meereizen wende
zich tot Gustaaf Begas, Stationsstr. 74, Lanaken. Voor belangstellenden die op het laatste ogenblik
beslist hebben om mee te gaan,
zal hij de nodige schikkingen
treffen om plaatsen vrij te m a k e n
in de bussen of per privaatwagen.

HASSELT

Niet vergeten dat men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt, met de 2 Hertjes.

Pi-ans Orbie,
Reningelststeenweg.
André Suffis, Komstraat 51.
Gasthof « Het Belfort », Grote
Markt.
leper : Gasthof « Het Zweerd »,
Grote Markt.
Reningelst : Roger Denuwelaere, Westoutersteenweg.
Roesbrugge : Rik Sohier, Krombekestraat 39.
Westvleteren : Domien Doise,
Dorp.
Oostvleteren : H. WaUyn, Kasteelstraat 3.
Woesten : Ortwin Decroo, Poperingestraat 1.
Vlaams Huis, Dorp.
Vlamertinge : Clement
Verstraete, Dorpstraat.
Boesinge : Paul Mortier, Dorp
72.

ÏEFER
Inschrijvingsprijs : 75 F
Studenten : 50 F.
Inschrijvingen bij :
popermge : J . Carton, Koms t r a a t 47, tel. 335.15.

LIER
Ieder lid en abonnent moet
aanwezig zijn. Inschrijvingen voor
de bussen tegen de spotprijs van
20 F bij de wijkmeesters, bij de
sekretaris Ward Luyten, Guldensporenlaan 36 en bij propagandaleider J a n
Meylemans, Mechelse
steenweg 3.
LONDERZEEL
Per autobus n a a r Antwerpen.
Reis 35 F ; kenteken 20 F .
Inschrijven : Mr. De Bauw,
Klein Holland; Marcel
Vandersickel. Achterheide 29, St. Jozef.

TERALFENE
De bus vertrekt a a n de kerk t«
9 uur 15.
Prijs : 50 P.
TESTELT
Inschrijvingen : Klerckx P r a n »
Voortstraat 35, Testelt. Prijs : 45
F. Reisweg : Mechelbroek, Keiberg, Sichem. Averbode, Teetelt^
Langdorp, Aarschot, Antwerpen.
Vertrek rond 9 uur.
TURNHOUT
De verplaatsing naar Antwerpen
gebeurt per autocar. Reisonkosten;
25 F. Vertrek op de Grote M a r k t
om 9 uur 30.
Zo spoedig mogelijk inschrijven
op volgende adressen :
P . Van Eyck. A. Dijckstraat 29,
Turnhout, tel. 427.65
O. Van den Dnessche, Zegeplaats 8, Turnhout, tel. 424.98.
F, Roeck, Antwerpse steenweg
8, Turnhout, tel. 430.99.
VILVOORDE
Inschrijvingen
voor
autokar
n a a r nationale betogmg te Antwerpen : Mergelputstraat 17 Vilvoorde, tel. 51.34.56. 50 P per persoon.
WAASLAND
Nationale betoging te Antwerpen 10.11.63.
Inschrijvingsadressen :
Mr. J. Verniers, Walburgstraat
21, St Niklaas.
Leo Verbeke, Klelbekestraat 121',
St Niklaas.
Albert Aendenboom, Kazernestrj
79. St Niklaas.
Hugo *ieters.
Minderbroederstraat 47. St. Niklaas.
Alfons d'HoUander, Voorhoutstraat 43, Stekene.
André B r a e m , ' Bisschop TriesOlaan 44, Beveren-Waas.
WELLE
Autobus n a a r Antwerpen : 30 P.
Inschrijven « Oambrinus », Dorp.
Vertrek 9 uur « Cambrinus ».

MARIAKteRKE
De deelnemers aan de betoging
te Antwerpen kunnen inschrijven
voor de autocars (50 F per persoon) op volgende adressen :
Mariakerke - centrum : W.
Storms, Notenstraat 11.
Kolegem : A. Van Holderbeke,
Losweg 18.
MECHELEN
Vertrek autocars voor het postgebouw te 10 uur. Inschrijvingsprijs 30 F.
Inschrijving
: lokaal
Opsmjoorke.
ROESELARE-TIELT
Deelnemers a a n de nationale betoging te Antwerpen op zondag 10
november Kunnen inschrijven bij
volgende personen tegen de prijs
van 75 F :
Deforche J a n , Izegemsti aa,t 105,
Ingelmunster.
Babyion Mik, Westlaan 145, Roeselare
Etesimpeiaere Antoon, Kalkenstraat, Roeselaie.
Denolf GUbevt, Gentstraat 40,
Meulebeke.
Vanwonterghem Remi, Tleltstw.
19. Oost-Rozebeke.
Deman Geert, Ponteinstraat 31,
Pittem.
Depoorter Bernard, Haaipanderstraat 3 Emelgem.
Bekaert Albert, Roeselarestraat,
Izegem.
Verslijpe
Herman, Kortrljkstr.
Tielt.
Dejaegere Karlos, Watervalstr.
186. Ardooie.
ST.

MARTENS-BODEGEM

Verheyen, Stationsstraat 8.
Verzamelplaatsen autobus Dilbeek-Itterbeek, St, Antoon, Windmuts, kerk Itterbeek en Bettendries. Voor de andere gemeenten:
nabij de kerk.
SINT-FIETERS-LEEÜW
Voor de oetoging te Antwerpen
op 10 november richt de VVB een
autocarreis in. Prijs 50 F.
Vertrek om 9 uur 45 aan het gemeentehuis om 9 uur 50 te Zuunterminus en om 9 uur 55 aan de
kerk van het Negenmanneke.
STADEN
We doen een dringende oproep
tot alle V.U-sympatisanten om nog
enkele mensen te bewerken om
mee te gaan met de autobus n a a r
Antwerpen. Niemand blijve achtea-!

WESTKUST
Inschrijven :
Oostende : L. van de Weghe,
Wapenplein 9 (prijs 60 P ) .
Middelkerke : R. Moerman, Jj
Casselaan i a
Gistel : M, Zwaenepoel. P. Bortierlaan 27.
Westende : O, Huyghebaert, &
Rldderdijk 19.
Nieuwpoort : L. Mertens, Canadalaan 9.
Oostdumkerke : F . Laplasse^
Polderstraat 91.
Koksijde : M. Carney, Strandlaan 73.
Veurne : Vlaams Aktiekomitee
p-a A Huyghe, lepersesteenweg 41.
Ichtegem : M. de Keyser, Engelstraat 10.
Koekelare ; E. Lootens, Oostmeetstraat 56a.
Wotunen : C. Bultinck, Diksmtildestraat 136.
Adinkerke : J. Haezebaert, Gajv
zebekeveld 109.
WETTEREN
Reis per bus Vertrek aan het
Vlaams Huis om 9 uur stipt.
Pi-ijs 50 P.
Inschrijven in het Vlaams Huls.
WILLEBROEK
De Vlaamse Kring gewest Willebroek heeft reeds vier vollt autobussen voor Antwerpen.
Een
5de autobus werd ingelegd Nog
enkele plaatsen zijn vrij, Zij die
de federalistische trein niet willen missen, gelieven zich onmiddellijk te laten inschrijven op
volgende adressen :
Voor Willebroek
: Lode Verstrepen, Joz. Wautersstraat 102.
Frans Mertens, stwg op Dendermonde 112.
Guido Heyvaert, stwg op Boom
56.
Voor Blaasveid : Albrecht De
Smedt Venusstraat 12.
Voor Tlsselt : Leon Potoms,Blaasveldstraat 156
Jos Vanderbeken,
Schorheidelaan 1.
ZELLIK
Verdoodt Petrus, Goede
wijk 66.

Lucht-

ZOTTEGEM
Voor miichtingen i v.m. karavaan eii reis per bus wende ai en
zich tot « St. Jorishof », tel. (09)
70.10.52.
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OPMARS NAAR
ANTW
Na de Nationale betoging te Antwerpen
KONTAKTNAMIDDAG
te 15 uur 30 in het lokaal « Peter Benoit », Prankrijk'ei 84
Antwerpen (eerste verdieping).
Alle Vlaams-Nationale studerenden worden op deze middag
uitgenodigd. Verscheidene sprekers zullen U onderhouden over
werking en doel van de Jong-Vlaamse Studentengemeenschap.
Studenten uit het middelbaar en voortgezet onderwijs :
sluit aan bij de J.V.S.G.

EIGENBILZEN
Het aantal deelnemers is buitengewoon groot. Samen met de voltallige harmonie zal ESgenbilzen
morgen minstens op een 100-tal
betogers kunnen rekenen.
BRUSSEL
De autokar- en autokaravaan
wordt te 9 uur stipt gevormd op
h e t Kardinaal Mercierplein
te
J e t t e . Het past niet dat de wagens
afzonderlijk n a a r Antwerpen bollen; 10 november is een dag van
Vlaamse sol'.daritelt, die o.a. door
deelneming aan de autokaravaan
kan bewezen worden.
HERK-DE-STAD
I n verband met de Mars o>p
Antwerpen hield «Vtriendenband»
een voorlichtingsvergadering waarop een dertigtal medewerkers aanwezig waren. De toespraak werd
gehouden door Ir. F r a n s Hendrickx, voorzitter
WB-Limburg
waarna de reisregeling besproken
werd.
Dat het een succes zal worden,
staat vast : er werd reeds een autobus méér i n g e l ^ d dan voor de
opmars n a a r Brussel.
HEKELGEM
Ieder lid aanwezig op nationale
betoging te Antwerpen.
Reeds

meer dan 50 (vijftig) inschrijvingen. Prijs 50 F.
Vertrek ; 9 uur Oud Zandtapijt.
9 uur 05 Affiigem (Vijfhoek).
MECHELEN AAN-MAAS
Onder de leiding van Gustaaf
Begas werden m het kanton verleden zondag meer dan 5000 pamfletten uitgedeeld over de opmars
naar Antwerpen. Bovendien werd
de propaganda ondersteund door
een rondrijdende microwagen.

ANTWERPEN
ANTWERPSE POLDER
Op zaterdag 30 november, bal in
de Martinushoeve te Zandvliet. Inlichtingen volgen.
EORNEM
Stichting afdeling op vrijdag 15
november e.k. te 20 uur 30 zaal
« Ami ».
Bestuursverkiezing.
Korte toespraken van Ward Rolus. provincieraadslid.
W a ' t e r Luj'ten, arrondisgementssekretaris.
V7im Jorissen, algemene sekretaris.
Kandidaturen kimnen ingezonden worden bij Walter Luyten,
Legi-ellestraat 32 Berlaar (Lier).
Tel. (03) 70.6193.

SCHOTEN

DEURNE

De V.U. werkte akticf samen
met het plaatselijk aktiekomitee
en verkocht honderden kentekens.
Er werd besloten geen speciale
bussen of t r a m s in te leggen, doch
met privéwagens of buurtspoorweg
n a a r Antwerpen te reizen.
Bijeenkomst op het Marktplein
te 10 uur. Van 10 uur 30 af kunnen onze mensen zich opstellen in
de Montignystraat te Antwerpen,
met de prov. Antwerpen. Let op de
borden met de n a a m Schoten!

Uitbouw Vlaams Huis.
Wij vragen uw steun voor lokaal « Plaza », hoek Gallifortlei
en de Monterijslraat te Deurne ( O , over cinema Plaza.
ledei-e donderdag komen
de
Vlaams-nationalisten van Deurne
bijeen in dit lokaal.
Kortelings zal er gestart worden
met een Vlaamse biljartclub. K a n didaten kunnen h u n n a a m opgeven a a n de uitbater.

Vlaamse Ziekenkas.
De Vlaamse Ziekenkas,
afd.
Schoten en Voorkempen doet een
plechtige oproep tot h a a r (thans)
256 aangeslotenen om massaal
deel te nemen a a n de opmars
n a a r Antwerpen.

HET ORKEST

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

Ledenslag.
De resultaten n a een m a a n d ledenwerving bewijzen, dat ook dit
initiatief gaat bekroond worden
met een prachtig resultaat.
Vergadering.
Op m a a n d a g 18 november 1963
om 20 uur 30 vindt onze ledenvergadering plaats m h e t lokaal
« Plaza ».
Dagorde : Beschouwingen over
de betoging te Antwerpen; Mededelingen; Verdere uitbouw der afde'ing.
Wij vestigen er de a a n d a c h t op
dat deze vergadering alleen toegankelijk is voor leden. Nieuwe
leden kunnen aansluiten voor de
vergadering.

SCHOTEN
Werftochten.
Ter voorbereiding van de Mars
werd op zondag 27-10 en 3-11 een
groot deel der gemeente bewerkt.
(Koningshof,
Schotenhof,
Centrum, Kaliksberge). Benevens een
goede verkoop van ons blad —
trots een zeer beperkt
aantal
« wervers » — werden talrijke
kentekens
verkocht,
pamfletten
verspreid en nieuwe leden voor
Volksunie en Vlaamse Ziekenkas
gemaakt.
Ter oorzake van de voorbereiding van de Mars op Antwerj>en
en ons kameraadschapsfeest
op
30-11 in de « Biddershoeve », worden de werftochten tot begin december opgeschort.

BRABANT
ZELLIK
Op zondag 17 november kcsnt
Zellik a a n de beirrt voor de verkoop van huis tot huis van ons
weekblad. Nog meer deelnemers
worden verwacht op
volgende
trefpunten : te 9 uur achter de
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk
van Zellik.
SMEERMAAS-LAN.AKEN
Op donderdag 14 nov. a s . te 19
uur 30 spreekt Pater M. Brauns
in de zaal Jeugdpark te Smeermaas.
De geleerde Pater, dichter en
Godsgeleerde zal een spreekbeurt
houden over Vlaamse strijdbaarheid onder christelijke belichting.
Hij spreekt op uitnodiging van d e
nieuw gestichte Davidsfondsafdeling, die met P a t e r B r a u n s beslist een succesvolle start neemt.
Iedereen is hartelijk welkom.

LIMBURG
HASSELT
Deze afdeling werkt zeer
beeldig
onder de leiding
hoofdbestuurslid
Renaat
heusden. Tijdens vorige
kwamen ons enkele nieuwe

voorvan
Vanweek
abon-

MECHELEN
Arrondissementele kaderdag.
De halfjaarlijkse kaderdag van
h e t an'ondissement Mechelen vindt
plaats op 30 november te 15 umin de zaal Ami te Bomem.

NATIONAIE LOTERIJ
mmiÊM
70EKERTJ

in de zaal RIVA te Deurie
/

op het Bal van de Volksunie op 23 november

Door vakmanschap en specialisatie staat uw MeesterKleermaker 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 Dameskledij der merken : TERLENKA - TREVIRA - TERGAL - DRALON. Speciale korting voor Volksunieleden .1

Voor inlassen en antwoorden op
zoekertjes één adres : algemeen
sekretariaat M. Lemonnierlaan 82
Brussel, tel. 11.82.16.
5 F per lijn, minimum vier lijnen.
Knokke, modern
appartement
te huur, ongemeubeld, alle konfort, volle zon. Zich
wenden
Sluiastnaat 14, WestkiapeUe.
96
Jonge Vlaamse vrouw, dinamisch, welbespraakt zoekt passende werkkring
(loonwerk of
thuiswerk)
verkoop, propaganda
of bureelwerk.
Schrijven kantoor blad.
101
Wie bezorgt mij thuiswerk?
Daktilo, bureelwerk, fakturatie,
schrijfwei-k, ander werk ook goed
(geen naaiwerk).
Goede getuigschriften. Schrijven
kantoor blad.
102
Gevraagd hulpmagazijnier maks.
18 Jaar. Melden A.V.V. tel. 18.51.75.
DB.
Zoek 4 dagen per week huishoudea t e doen (Bnjssell, SohriJvea kantoor blad,
D.B,

nementen toe. Mogen we Hasselt
als voorbeeld stellen voor de n<^
slapende afdelingen?
EIGENBILZEN
We stellen met genoegen vast
d a t Berti Collas de activiteit blijft
stimuleren. Dit bewees hij vorige
week door het hernieuwen van
een hele reeks leden. I n het vooruitzicht van het nieuwe j a a r is
Eigenbilzen goed gestart en we
hopen d a t bij a a n v a n g 1964 h e t
ledenen
abonnementenaantal
me-^kelijk zal toegenomen zijn.

OOST-VLAANDEREN
STEENOKKERZEEL
Op zondag 24 november te 10
uur 30 spreekt E.P. B r a u n s in de
zaal « De Bonte Os » (rechtover
de kerk) te Steenokkerzeel over
sociale en Vlaamse beweging onder bijbelse belichting. Hij werd
uitgenodigd door h e t plaatselijk
Davldsfonds. Belangstellenden zijn
hartelijk welkom.

WEST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
Abonnementenslag.
West-Vlaanderen is aardig o p
weg om in 3 arrondissementen
de leiding te n e m e n van de grote abonnementenslag. De uitgebreide proefnummerwerking werd
In het arrondissement RoeselareTielt reeds bekroond met 70 nieuwe abonnementen. Volgende week
wordt de eerste lijst van 100 a a n
h e t centraal sekretariaat overgemaakt. D a a r a c h t e r komen er nog...
Alle arrondissementen uit de provincie worden dringend verzocht
adressen per gemeente op te sporen oni met proefnummers te bewerken. Kortrijk en leper moeten
een extra Inspanning doen. K<HIt a k t hemden met de prov. propa^
gandaleider. Het ijzer smeden terwijl h e t heet is. Na de betoging
te Antwerpen iedereen a a n h e t
werk.
ROESELARE-TIELT
Onze propagandisten hebben de
laatste m a a n d e n bij de werftochten schitterend werk
geleverd.
Verleden week werden te Roeselare alleen (de ganse stad werd
niet eens uitgekamd) 700 n u m mers a a n de m a n gebracht. Op
die manier verzamelen wij interessante gegevens voor de abonnementenslag. Mag echter niet h e t
werk zijn van enkele mensen. Ieder propagandist moet zich n a de
betoging inschakelen In de abonnementenslag.
Wij beloofden 300 nieuwe abonn e m e n t e n ' te maken. Die zullen e r
komen... als iedereen duchtig meewerkt. Vergeet niet : een speciale
prijs van h e t arr, bestuur voor de
beste afdeling en de beste propa^gandist.

LEDE in het nieuws
Dit j a a r vast en zeker een daverend sukses : de Ltlde Beierse feesten,
In de gi'ote (verwarmde) zaal van h e t lokaal « Relnaert », Dreef 55, to
Lede (Aalst).
Wie er vroeger reeds bij was, houdt beslist een van deze avonden
vrij : ofwel zaterdag 23 november (vanaf 20 u u r ) , ofwel zondagavond
24 november (vanaf 19 u u r ) .
De « Werenberger Tippelbrüder » (17 muzikanten) spelen voor U
afwisselend Duitse marsjen, Weense dansmuziek, Beierse volkswijsjes
e n Vlaamse liederen. Guske Lansier, konferencier, zorgt er voor d a t er
leven in de brouwerij komt en blijft!
Het is een organlzatie Vlaamse Klub, die U allen hartelijk welkom
heet. Ingangskaarten a a n 25 F bij de bestuursleden en in h e t lokaal
« Beinaert ».
Tot op 23 en 24 november te Lede, voor de l i l d e Beierse Feestenl
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ABONNEER

NU

OP DE VOLKSUNIE
200

F

TOT EINDE 1 9 6 4

ANTWERPEN
ANTWERPEN ZUID-KIEL
Na de betoging op 10 nov. te 20
u u r in café « Breugel » kaartavond (geen inzet). Ploegen in afvalling. Gratis vooruit een kip
voor de winnaars en een andere
prijs voör de tweede geklasseerde.
Vanzelfsprekend
zijn ook alle
niet-kaartende leden en sympatis a n t e n welkom om te komen « nak a a r t e n » over de optocht.
HOBOKEN
Op zaterdag 9 november te 20
n u r geeft de Vlaamse Kring Hoboken 2ijn eerste Pallieterbal in
Baal « Pallieter », Kioskplaats 115.
Wij rekenen op de aanwezigheid
van alle sünpattsanten der omliggende gemeenten. Steunkaarten
tegen 5 F met tombolanummers
MEBKSEM
Diegenen die niet zeker zijn,
moeten zich vóór 20 november
vergewissen of zij op de kiezerslijsten voorkomen. I>aaxna is het
te laat.
De kiezerslijsten liggen ter inzage In het lokaal en bij de sekretarls, Em. Lemineurstraat 33,
tel. 45 57.77.
SCHOTEN
Tijdens de Jongste bestuursvergadering werd d« abonnementenslag grondig besproken. Reeds
werden goede resultaten behaald
in onze gemeente. De wijkleiders
hebben, a a n de h a n d van adresBenlijsten, opdracht gekregen h e t
streekcijfer der afdeling voor h e t
einde v a n 1963 te behalen, dus
enkele m a a n d e n vroeger d a n opgelegd.
BaJ.
De Vlaamse
Kring
Schoten
5jcht een groot bal in op 30 no-

Aanbevolen
Huizen
Tot 40% KORTING
Hulsh. App. Radio-TVBandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23 Ant.
Plastic vloer en trapbedekkingen Deliflex - Tapiflex
enz. Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne - T. 36-13.12
Bezoek bet Payottenland
Queuze - Kriek goede spijzen vindt ü In
afspanning

a DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381
Voor al aw Vlaamse lektnnr
Een adres
Boek- en dagbladtiandel

vernber in de gekende Riddershoeve. Een fantastische tombola
wordt gehouden. Het motto « La
lutte continue »! Eregast is prov.
vooi-zitter en alg. organisatielelder
Rudi Van der Paal, die de nieuwe prachtige afdelingsv'ag zal
overhandigen
De propagandaploeg
SchotenNoorderkempen kan de opbrengst
van dit bal best gebruiken : alle
simpatisanten worden verwacht!
Jongere (en oudere) propagandisten, welke bereid zijn de kolportages mede te doen, gelieven
zich in verbinding te stellen met
P. Venken, Grote Singel 105 (tel.
52.4145) of M. Drumont, Van Havi-elei 369 (tel. 52 56.02).
TURNHOUT
Kolportages in de kantons Mol •
Westerlo - Herentals,
17 november ; Kasterlee - Lichtaart.
24 november : Herenthout Bouwel
1 december : Meerhout.
8 december ; Ramsel.
15 december : Vovselaar.
22 december : Poederlee
LiUe.

BRABANT
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.

MOLENBEEK
Alle afdelingen van het kanton moeten zich m november
vooral bezighouden met de abonnementenslag. Streefcijfer : verdubbeling tegen 1 december.

GELD
voor iedereen !

ST. MARTENS-BODEGEM
Op 25 oktober h a d in lokaa! R.
Massage de bestuursvergadering
plaats. Verschillende punten werden besproken, o.m. het V.U -bal
der afdeling op zondag 22 december in de zaal F. Van der Borght.
Het orkest Peter Philips zal
daar ten dans spelen. Inkom 20 F.
JETÏE
Een afvaardiging
van het bestuur woonde de gemeenteraadszitting bij waarop de nieuwe wet
betr, de ontdubbeling der scholen
ter sprake kwam. Onze aanwezigheid inspireerde blilkbaar de bur-

Paul BEQUET

34 Z u i d l a a n

EUsabethl

10

T

632.70

211 i\l L e m o n n i e r l a a n
T e l . 11.00.33
Brussel
*
VOLLEDIGE
SEKRETABIAAT
KURSIJS
alg:emene

bandelsopleiding

Schoolgeld

:

maximum

G e n i e t v a o at l e k k e r e
koffie c De O l i f a n t >
' (n b e t Vlaam.* Bnl.«

8.000.- F p e r j a a r o t

« PETER BENOn .

m e t recht op Kindergeld

Franlurijkle)

3 m a a l ï.000.- F

K Antwerpen

V o o r OW m o d e r n I n t e r t e u r ••

Ue scbuol waar V l a m i n g e n
licb thuis voelen

EURO-DOMI
Kruidtulniaan b csrussel
met : Geschenken-kelder

ZICHEN - ZUSSEN - BOLDER
Na de betoging te Antwerpen
zal op 10 november 1963, aanvang
19 uur 30, de eerste schiftingswedstrijd plaats vinden van de verkiezing van « Nele » of de « Pi'lnses van Vlaanderen
». gevolgd
door een grote dans- en Showavond met « Die Tyroler Landler
Kapelle » en volgenae internationale bekende vedetten : de Tyrolerzangeres J o Verly, de charm a n t e zanger Bert Franssen, de
Weense zanger Jocky Manela, de
beste Vlaamse
cabaretist
Jef
Burm.
Het geneel ouder leidmg van
Jos Van Beek en als sensationele
a t t r a k t i e het optreden van de wereldberoemde Duitse Heldentenor:
J. Schmitz
Het programma van die avond
staat volledig in h e t teken van
strijdend Vlaanderen
Door uw aanwezigheid steunt U
de goede zaak want de inrichters
(Schuttersgilde « Tijl Uilenspiegel » uit Millen, Vriendenband,
ANZ, ANV, VTB en VAB, Davidsfonds en de kulturele stichting
Noordstar) staan vooral n u in de
eerste Unies.
De betogers krijgen op vertoon
van h u n kenteken vermindering.

AALST
De kiezerslijsten voor de stad
Aalst liggen ter Inzage, in het lokaal « De Vriendschap », Kerkstr., Aalst.
Geslaagde kolportage te Lede.
124 verkochte nrs in een rekordtijd. Stopgezet wegens gebrek a a n
bladen.
Bij volgende kolportage wordt
Lede verder bezocht en wel op
17.11.63.
Nu reeds moet de grote Kolportage stad Aalst, 24.11.63, voorbereid worden. De deelname van si-

Nassaustraat S Antwerpen

« V l a a m s Huis» K n o k k e
Kamers
vol pension
gezellige sfeer
Vermindering v g^ruep«n

LIMBURG

KESSEL-LO
Grote volksvergadering.
« Dat is Federalisme! »
Met als spreker : Toon v a n
Overstraeten.
<f De Kerk en h e t Vlaaöis-Nationalisme ».
Met als gastspreker : Dr A. Van
de Walle o.p.
Dinsdag 26 november a.s. om 20
uur in de Gemeentefeestzaal, Martelarenlaan 11, Kessel-Lo.
Dansfeest.
Zoals vorig Jaar zorgt onze afdeling voor de inrichting van h e t
groot
arrondissements-dansfeest
d a t zal plaats vinden op 1 februari
1964.
Wij verwachten weerom vijfhonderd blijde mensen! Wi] zullen
zorgen dat alles n u nog veei beter
verzorgd is d a n de eerste maal.
Geschenken voor onze tombola
kunnen nu reeds a a n alle bestuursleden afgegeven worden ofwel opgegeven per telefoon n r
282.94 d n dit geval worden ze afgehaald).

HERMES
SCHOOL

Vlaams H u i s Breugkei
Blankenberge, T 050/41637
Hoek de Swertlaan en
de Smet de Naeyerlaan 141
VoL pens
Vrij augustus

gemeester die zelfs een poging
deed om Nederlands te spreken,
poging die Jammerlijk
mislukte
en des burgervaders
gebrekkige
taalkennis onderstreepte.
Bijzonder opgemerkt werd de
slappe houding van de C.V.P. bij
een uitval' van franskiljon Vandevelde. De noodzaak van een echte Vlaamse vertegenwoordiging in
de gemeenteraad werd nogmaals
bewezen.

Beter

en

voordeliger

OOST-VLAANDEREN

Op gewone
en

onder

Ze deden nog niet 1/4 der gemeente. Met de volledige ploeg
worden alvast meer dan 100 nummers verkocht.

DENDERLEEUW
Op 8 december wordt in Vlaams
Huis « De Klok » een groot teerfeest gehouden Zowel de mannen
als de dames en de kinderen zullen er hun gading vinden.
Meer nieuws in een volgend
nummer.
De
schaakkring
Denderpion
meldt ons : seizoen 63-64 reeds ingezet. Speelavond : vrijdag van
20 uur af.
Wie werft er een Ud bij voor
1964? Of beter : Wie brengt een
nieuw abonnement binnen?
Denk aan de abonnement.nslag.

ST. NIKLAAS
Zaterdag 9 november om 9 uur
30 : plechtige mis voor wijlen de
heer Frans W.vmeer.sch, ,n de Parochiale Kerk van Kristu.» Koning. Meistraat te Si. Nfil^laas
Verloren
Wie heeft er na de oeioging vAn
de Volksunie te Gent m het « Rubenshot » te St. Niklaas een verkeerde regenmantel meegenomen?
Ter kennis brengen ; « Rubensh o f » Gentsebaan 1, S t , ITiklaas.

GENT
Na het succes te Melle ^al de
kolportage-ploeg de volgende gemeente met evenveel entoesiasme
aanpakken : nl Zwijnaarde.
Deze kolportage vindt plaats op
zondag 24 november.
Verzamelen aan de Roeland om
9 uur.
Men verzoekt ons net programm a van de jaarlijkse dodenhulde
op 17 november a s. mede te delen :
9 uur 30 vanuit Roeland vertrek
n a a r Laarne.
10 uur korte plechtigheid op het
kerkhof te Laarne.
10 urn: 30 vanuit Laarne vertrek
n a a r Oostakker-Lourdes.
11 u u r plechtige H. Mis voor de
zielerust van onze gesneuvelden.
Kanselrede door E.P. Godefroy
s.j.
15 uur 30 herdenking in de zaal
« Roeland », Gent.
Toespraak door de bekende historicus Arthiu- De Bruyne.
Opvoering van « Moeder waarom stierven wij? ».
Tijdens gans d e dag fototentoonstelling : < Zoekdienst voor
vermisten ». De dodenhulde is alleen toegankelijk op vertoon v a n
een uitnodigingskaart.
Uitnodigingen verkrijgbaar in Roeland en
bij onze leden.
OKEGEM
Op zondag 27 oktober verkochten twee propagandisten van Denderleeuw hier 38 nummers.

de

G.BERGERS
Zocht voor U uit t

strikste
zonder

bij g e b u r e n

ot

werkgever
Terugbetaling

In

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

Tel. (02)22.63.48
VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrijf om kosteloze
brocbure. documentatie
en lijsten n a a r

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
P o s t b u s 11
Deimei
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 i'Sl B r u s s e l l.
Bet g r o o t e r n s t i g oorspronkelijk Vlaams Huwelijkswerk van vertrou
w e n en w e l s l a g e n voor
ledereen
De enige ö e r o e p s l n s t e l l i n g voor t i u w e l i j k s b e mlddeling van gans onze
Nederlands sprekende
taalstreeh
Dageliik» verschillende
verlovingen
Stipte gebeimhouding.

WAARSCHOOT
Op zaterdag 16 november te 17
uur viert het St. Lutgardiskoor
zijn lustrumteest in 7aal Cambrlnus.
Kleinkunstavond « Oost west Thuis best » onder de auspiciën
van
A.N Z. - Oost-Vlaanderen,
m m.v.
Dansgroep
Volkstodanz,
mevr
T h . Stalowska
(sopraan),
mej M. Cogen (pianiste). Denijs
Bru (animator) Programma en
regie : Etienne Cogen.
Nadien volksdans.
ZWIJNAARDE
Het bestuur hoopt alle Vlaamse vrienden en sympatisanten van
de V.U tei-ug te zien op de 2de
reuze-boerenkermis, op 14 dec.
e.k.
Houdt deze datum vrij.

Zaterdag 9 november 1963
Terjoden - E r e m b o d e g e m
•
Vierde
S t - M a a r t e n s Dansfeest
•
Stan Philips' TV-orkest
Eddy's Six Band
The Voodoos
Zang : Rudi Anthony
•
Begin 22 uur Onkosten 50 ff

WEST-VLAANDEREN

bandtekening

gebeimhouding.
onderzoek

Ie medewerkers uit heel het arrondissement is hier gewenst. Na de
grote betoging in Antwerpen, is
een reuze-verkoop gewaarborgd.

De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektle
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
S i n t J a n s v U e t 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
T E L 33.91.65

POPERINGE
Op zondag 17 november kolporteren wij te Kemmel en Wytscha^
t e Wij moeten acht personen
hebben; geef O onmiddellijk a a n
bij de sekretaris. Twee auto's zullen ter beschikking zijn. Bijeenkomst te acht uur in « Het Belfort » te Poperinge.
Allen die zich reeds aangegeven
hebben moesten op post zijn.
KORTRIJK
Volgende werfiocht
op zondag
17 november 1963 te Hulste en
Bavikhove
Samenkomst a a n de Kerk te
Bavikhove om 9 uur.
Geen woorden, m a a r daden! Iedereen op post!
Voor vervoer oei o p nrs 109.37,
109.85, 220.83, 420 70.
GEHOORIE
In h e t gezin P. Heüinckx-Wijns,
Stationsstraat 46, St. Alartens-Bodegem, werd 00 13 oktober een
tweede Kindje geboren : Annick.
Hartelijke gelukwensen!
In hei gezin Andre
cke werd op 24 oktober
J a n geboren.
Aan hoofdbestuurslid
Roels onze nartelljkste
sen.

Roels-Loneen 7.oon
« i mevr
gelukwen-

BREUGHELIAANSE PENS- EN COTELETTENKERMIS
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 wij 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

DE VOLKSUNIE

WEEKBLAD

Oitgave van üe » z w VOLKSUNIE
E E D A K T I t : Mr F Van der Eist Hootdreüakit ur
r (ran Overstraeten, Redaktiesekreians.
S De Lie. Mr D Deconinck Witn Jorissen lic W
LuTten, E. Mattheyssens, W Cobbaut dr. L. Wou
teri>
eden
Alle oriefwisseiiBg voor re<laktle naar :
Botatyp Sylv Oupuisi lil». Brassel 7 fel 23.11.98
Beheer : Maunce uemonnieriaan 82 Brussei l Tel 11.82.16
Alle Klacnten voor niet ontvangen van olad ip dit adre.^
JaaraDunnement ; 200 F - Halfiaarli jks : 110 F - Oriemaande
lijks : 60 t
Steunat)oniiement : 500 F (mlnlmnm - Losse nummers : 6 F
Abonnement buitenland ; 300 F
LUCHTPOST : Kongo <»'iO P - ZulO Afrika 1100 F . Brazilié-Canada 1200 F
Andere landen 1000 P
Alle stortingen voor het blad op Dost'-ekening 1476.97
Volksunie, Brus,sel l
Verantw Uitg. : Mr. F. Van der Eist Beizegemstraat 20 Briis el 12

M VOUSUI4I
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EEN VALS ALIBI
iméms^ka^^M
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U HR De Saeger heeft te Roeselare een plan tot provinciale decentralisatie toegelicht, dat werd uitgewerkt door de C.V.P.-bestendlge deputatie van de Vlaamse provincies.
Nadat de CV.P. op haar vorige kongressen
over decentralisatie en deconcentratie slechts
algemeenheden heeft verkocht, zal het de Volksunie-lezer treffen dat in het huidige plan veel
voorkomt dat wij vorig jaar hebben voorgesteld
op het kongres van de V.U., sektie politieke en
administratieve hervormingen.
Daar hadden wij gepleit zowel voor uitbreiding van de provinciale autonomie in een aantal
domeinen, als voor invoering van een uitgebreide vorm van medebewind van de provincies bij
het algemeen beheer van sociaal-economische en
kulturele zaken.
Wij hebben vooral uitvoerig gehandeld over
dit medebewind, dat een zelf besturende medewerking inhoudt van plaatselijke besturen in
zaken van algemeen belang die de plaatselijke
belangenkring te boven gaan, maar toch een
plaatselijke inslag vertonen. Die zelfbesturende
medewerking houdt het midden tussen echte de centralisatie en echte deconcentratie.
E durven voorspellen dat we
in de Belgische politiek, waar men tot dusver
alleen sprak over decentralisatie en deconcentratie, nog heel wat zullen horen over dat medebewind.
Het plan De Saeger gaat in die richting,
door het onderscheid tussen zelfbeschikking in
een aantal domeinen (uiteraard eerder beperkt)
en uitvoering door de bestendige deputatie van
de algemene wetten in hun provincie.
Een belangrijk afwijkend element in het
voorstel D© Saeger is de oprichting van interprovinciale lichamen : interprovinciale kuUuurraden, economische raden en een reeks interprovinciale fondsen gestijfd door de rijksbegroting.

D>

'E interprovinciale kultuurraden zijn natuurlijk Vlaamse en Waalse interprovinciale raden, maar we weten niet welke
rol Brabant en Brussel in die provinciale hergroepering toebedeeld krijgen! En dat is juist
de voorafgaande kwestie, opdat de voorgewende
decentralisatie niet zou uitgroeien tot een vrijbrief voor versterking van de huidige gang van
zaken in het centrum.
Voor de interprovinciale economische initiatieven en fondsen weten we nog niet of ze
een Vlaamse en Waalse hergroepering behelzen
(weerom : welke rol wordt Brussel daarin toebedeeld?), dan wel of ze voor het ganse rijk ineens gelden.
We staan zeer argwanend tegenover een
vermenigvuldiging van bijzondere provinciale
fondsen, waarbij men telkens om een of andere reden de evenredige verdeling volgens het
aantal inwoners over het hoofd zal zien.

LET

We hebben een treurige ervaring opgedaan
met de bestaande hulpfondsen, waaruit globaal
genomen per inwonertal dubbel zoveel naar de
Waalse provmcies vloeit als naar de Vlaamse.
Daarom hadden wij voorgesteld al die fondsen
te versmelten in één globaal fonds van provincies en gemeenten, dat als zodanig evenredig
zou verdeeld worden volgens het inwoneraantal
onder de provincies.

D

AT dhr De Saeger nu met
dit voorstel voor de dag komt in het raam van
de Vlaams-Waalse verhoudingen en van de
grondwetsherziening, maakt de zaak verdacht.
Vooreerst omdat hij en de CVP. er een middel
in zien om de Vlamingen de waarborgen aan de
Walen te doen slikken, mits zgn. compensaties
aan de Vlamingen die er geen zijn!
De enige waarborg die opgaat is deze die
politiek zelfbestuur verleent aan Vlamingen en
Walen in alle kwesties die voor de twee gemeenschappen als zodanig van vitaal belang zijn :
alleen hij kan de Walen voldoening schenken
en een einde stellen aan hun chantage, terwijl
hij meteen een einde stelt aan de effektieve sociologische minorisatie der Vlaamse meerderheid.
In een stelsel waarin men aan de meerderheid de wet der pariteit oplegt in de regering
(dosering van ministers en kredieten), In de
leidende administratie (de stemming van 11 juli
1963), in partijbureaus en partijoligarchie (paritair nationaal comitee van de CVP.), is er
geen andere uitweg dan de eigen Vlaamse
autonomie om de wet der proportionaliteit opnieuw te laten spelen.
Indien de Vlaamse CV.P. logisch wil zijn
i v.m. de zetelaanpassing, dan moet ze vóór alles
een einde stellen aan de artificiële pariteit in
haar eigen nationaal komitee, ofwel een zelfstandig beslissingsrecht toekennen aan haar
Waalse en Vlaamse vleugels.
In het stelsel van een doelbewust nagestreefde pariteit verliest immers de zetelaanpassing haar zin, wanneer de Vlaamse numerieke
meerderheid toch wordt uitgehold in de paritaire
partijoligarchie, de regeringspolitiek en de leidende ambtsapparatuur. Een paritaire verzoeningsprocedure op het wetgevend vlak zou het
stelsel nog verergeren. Maar zelfs een 2/3 clausule is reeds funest genoeg omdat het de grendel betekent op een feitelijke minorisatlepolitiek
eenmaal dat 50% der staatsimpulsen en sociale
beïnvloedingsmlddelen toekomt aan 40% der bevolking en slechts 50% aan een Vlaamse bevolking van 60%, hetgeen aan de franstaligen een
cumulatief overschot geeft dat onze verdere uitholUng en achteruitgang van uit het centrum en
de top moet bezegelen.

EIEN bewijs daarvan is de wettelijke regeling van juli 1963 die het mes niet
dierf zetten in de Brusselse etterbuil om aan de
Vlaamse gemeenschap in het centrum en te

Brussel een gelijke ontplooiingskans te geven,
terwijl voor de franstaligen in het Vlaamse land
een minderhedenbescherming werd ingevoerd
die geen enkele tegenhanger heeft in Wallonië.
Het enige aangepaste antwoord op de huidige sociologische situatie in België en op het
vraagstuk der grondwetsherziening zou erin bestaan, een rechtstreeks gesprek mogelijk te maken tussen vertegenwoordigers van het Vlaamse
en het Waalse volk, vermits het toch gaat om de
« harmonizering » tussen de twee gemeenschappen. Men moet een kat een kat durven noemen !

M.

[EN is aardig op weg naar een
« grondwettelijk Hertoginnedal ». Vanaf het
ogenblik dat de paritaire top van de C.V.P. te
Oostende een compromis liet uitbroeden waarbij men van Vlaamse zijde de faciliteiten in de
Vlaamse randgemeenten aanvaardde, mits hetzelfde aanvaard werd voor enkele Waalse gemeenten, terwijl men van Waalse zijde er op
spekuleerde de Vlaamse gemeenten in de knel te
hebben, was men hopeloos in het defensief : het
was de eerste stap naar Hertoginnedal.
Op dezelfde wijze is de eerste stap nu ook
gezet, wanneer men erkent dat aan de Walen
duidelijke waarborgen dienen te worden gegeven, zelfs wanneer men daarbij voorbehoud
maakt omtrent andere zgn. compensaties of
voorafgaande voorwaarden, tenzij de waarborg
zou bestaan in een wederzijds Vlaams-Waals
zelfbestuur.
Een van de fiktieve compensaties is de provinciale decentralisatie van De Saeger, die in het
geheel der Vlaams-Waalse verhoudingen een
voor de Vlamingen nadelig gevolg zou hebben
omdat zij niets wijzigt aan de bestaande nadelige machtsverhoudingen in het centrum en aan
de feitelijke minorizatie der Vlaamse gemeenschap te Brussel.
Niets wijst duidelijker op die fundamentele
leemte, dan dat het plan De Saeger Brabant en
Brussel eigenlijk buiten beschouwing laat :
800.000 inwoners in Vlaams-Brabant en 350.000
Vlamingen te Brussel, precies daar waar het
schoentje nijpt !
V A N D A A R het grote belang, te
ijveren voor de voorafgaande ontknoping der
Vlaams-Waalse verhoudingen in het centrum,
door de splitsing van de provincie Brabant en de
oprichting van een rijksgebied Brussel waarvoor de Vlaamse CV.P, de absolute politieke
meerderheid in Vlaanderen, tot dusver blind
bleef en blind zal blijven zolang ze niet kan
marcheren zonder de goedkeuring van haar
Waalse vleugel !
Daarom is het dat wij vorig jaar schreven :
alleen de federalisten bezitten een geldige politiek van decentralisatie. Alleen wanneer de
Vlaamse en Waalse gemeenschappen over zelfbestuur zullen beschikken, is de weg vrij voor
een decentralisatie die zich niet tegen een van
beide gemeenschappen keert.

WEL

Wegrens steeds verdere uitbreiding van de
zaken, worden vanaf 7 november 1963 de
burelen van de maatschappijen Rolus &
Van der Paal en Ons Landhuis overgebracht naar Jan Van Rljswijcldaan, 6Z,
(tel. 37.54.38).

ALLE ADVERTENTIES VOOR
«DE VOLKSUNIE» dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 03/736659
•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretarlaat :
M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 . Tel. 02/11.82.16

Echte Weense romantiek bij kaarslicht en Schrammelmuziek in het

Wiener Cafe ^zum

Seppl»

Mechelsebaan 04 - Rijmeiuun
Ibaaa Moelwien-IieeiitwfgCTy.

H.

UT provincialisme van De
Saeger, Oleffe e.a. is slechts een afleiding en een
alibi voor een nieuw grondwettelijk Hertoginnedal. Voor de Vlaamse C.V.P.-vleugel, die de
meerderheid in het Vlaamse land uitmaakt, is
er geen enkel ekskuus voor dit vluchtmisdrijf.
Er zijn zelfs, gezien het recidivlsme van De Saeger, geen verzachtende omstandigheden !
Volksvert. Daniel Deconinck.

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus &
Van der Faal, eigenares, kunt U thans onroerende geldbeleggingen doen in gronden
gelegen te Dilsen, Overpelt, Helchteren,
Neerglabbeek, Oostmalle, Weelde, Mortsel,
Schelle, Kwaadmechelen, enz,.

V A N DER PAAL

Tevens kondigen wij U de oprichting aan
van twee nieuwe maatschappijen, de n.T.
«Ktediet- en Financievennootschap» en
«Vetzekerlneen Van der Paal en Voorbraeok», waarvan de burelen eveneens
sullen ondergebracht worden op Jan van
Rijswijcklaan, 82, Antwerpen (tel. 37.54.38).

