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ONDANKS DE KLEURPARTIJEN EN DE DAGBLADPERS 

DOORBRAAKMAR 
VAN TIENDUIZENDEN IN GEESTDRIFTIG ANTWERPEN 

STEEDS OMHOOG 
Het aantal abonnementen op ons blad gaat 

omhoog, •steeds omhoog. De propagandisten en 

besturen in de \ erschillende arrondi^sementea 

hebben nu wel definit ef besloten, er eens eea 

llinke duw aan te geven. Maar hel kan nog 

^lus;ger, zeker in de uiterst gunstige konjunk-

tuur die er thans i». 

De tien best gerangschikte arrondissementen 

zijn deze week : l. Uendermonde (steeds onge

slagen aan de spits I) ; 2. St Niklaas (reeds 

weken op deze ereplaats) ; 3. Oostende-Veurne-

Diksmuide ; 4. ISIechelen ; ö. Aalst ; 6. Brugge ; 

7. Hasselt ; 8. Tongeren ; i>. Antwerpen ; 

10. Brussel. 

Naar het schijnt zal Roeselare-Tielt \oIgende 

week een gooi naar de eerste plaats doen ; we 

zijn benieuwd wat Dendermonde daartegen in 

te brengen heeft. Aalst zit eindelijk Mechelen 

weer op d« hielen. Maar waar bl.jft Gent ? 

TIENDUIZENDEN LUIS
TERDEN NIET NAAR DE SI-
RENENZANG DER VLAAM
SE PERS EN VOLGDEN DE 
STEM VAN HUN GEWETEN 
- F E D E R A L I S T I S C H E 
GRONDSTROOM BREEKT 
ZICH IN VLAANDEREN 'N 
BREDER BEDDING. 

DE CIJFERDANS IN DE KRAN

TEN KAN DE WERKELIJKHEID 

NIET VERBERGEN : HET SUC

CES DER BEIDE MARSEN OP 

BRUSSEL WERD GEËVENAARD 

ONDANKS DE TEGENKANTING 

EN DANK ZIJ DE RADIKALIZE-

RING VAN DE DOELSTELLIN

GEN DER BETOGING, 

E L D E R S IN D IT BLAD U I T V O E R I G E 

V E R S L A G E N EN FOTO'S 

KUsjeu «Gazet van Anlweipeii» 

STRUYE EN VAN ACKER AAN HET WOORD IN PARLEMENT 
De redevoeringen die de voorzitters van Kamer en Senaat verleden dinsdag 

gehouden hebben bij de opening van de nieuwe zitting, hebben eens te meer 

aangetoond dat de problemen inzake de Belgische dualiteit en de Vlaams-

Waalse verhoudingen alle andere politieke problemen overschaduwen. Zowel 

in Kamer als Senaat waren de openingsredevoeringen van de voorzitters aan 

dit bazisprobleem gewijd. 

Beide voorzitters zijn zowat de 
kampioenen van het unitarisme. De 
heer Struye is een der zeldzame laat
ste rechtstreekse afstammelingen van 
de Man met het Houten Been; zijn 
recepten voor het behoud van de een
heid stammen rechtstreeks uit het 
arsenaal van 1830. De oplossingen die 
hij voorstelt - de zg. raad der wijzen 
of arbitrage-raad — kunnen hun 
19e-eeuwse herkomst niet verlooche
nen. 

De heer Van Acker is subtieler. Hij 
behoort tot de toplaag van het in de 
jMiidige strukturen komfortabel vfist-

geroeste Vlaams socialisme dat niets 
zozeer verafschuwt dan de geestelij
ke inspanning om een verandering 
onder ogen te nemen en iedere veran
dering op zichzelf trouwens. Hij be
seft echter volkomen dat 1830 heeft 
afgedaan; intellektuele traagheid en 
dikgeworden konformisme beletten 
hem echter, verder te zien dan de 
kortzichtige schijnoplossingen van 
een regionalisme dat nooit minder op 
zijn plaats was dan in het Europa van 
vandaag. 

Hoe zou van deze welstellende bur
ger, die zich sinds jaar en dag be-
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haaglij k geïnstalleerd heeft in de 
trouwe dienst van Het unitarisme en 
de voor hem er uit voortvloeiende 
voordelen, méér kunnen uitgaan dan 
de gemakkelijke slogans van de kerk-
torenpolitiek ? 

Waarom zou deze man — die, op 
een ogenblik dat de werkelijk sociaal-» 

voelenden de eis stellen van verne
derlandsing van het bedrijfsleven, er 
nog een franstalige bankrekening (zie 
hieroder) op na houdt — mét de oude 
strukturen zijn eigen eer en aanzien 
en macht in gevaar brengen ? 

De redevoeringen van de voorzit
ters klonken ijl en leeg in de Wet
straat; zij vonden nauwelijks weer
klank daarbuiten. Het Vlaamse volk 
luistert naar nieuwe en forsere ge
luiden. 

r 4 - 1 5 DECEMBER i ONS KONGRES 
Het succes van de~" betoging te Antwerpen zal nog geruime tijd nawerken niet 
alleen op een breder politiek vlak, maar ook op het vlak van de eigenlijke 
\ laamse aktie en programmatische taktiek. Het is een gelukkig toeval dst 
zo vlug reeds na deze betoging de gelegenheid geboden wordt, ons te bezinaen 
over de konkrete inhoud van het Vlaams eisenprogramma. . 

Het Kongres van de Volksunie, dat op 
14 en 15 december te Mechelen wordt 
gehouden, is een uitstekende gelegenheid 
om de inventaris op te maken der ver
worvenheden van het Vlaams-nationa-
lisme en de richting aan te duiden 
waarin de strijd in de e.k. tijd zich moet 
ontwikkelen. 

Dit Kongres belooft zeer belangrijk te 
worden ; de verschillende sekties ervan 
/uilen gekonfronteerd worden met een 
reelvs problemen die alle van een bran-
lende aktualiteit zijn. Het zoeken naar 
'lieuwe politieke en sociaal-ekonomische 
strukturen zal te Mechelen gericht wor
den op de noden en belangen vaa de . 
Vlaamse semecnschap. 

Dit Kongres maakt reeds de aandacht 
van velen gaande. De pers en de kleur-
partijen mogen het dan al stilzwijgend 
voorbijgaan : wij weten dat de ogen 
vooral van de jonge generatie gericht zijn 
op de Volksunie. Gans ons partijkader 
dient dan ook doordrongen te zijn van 
het besef dat de ernstige studie der 
referaten en besluiten, de aanwezigheid 
op het Kongres en de aktieve deelneming 
aan besprekingen en stemming van het 
hoogste belang zijn. 

liet Kongres van 14 en 15 december zal 

velen een antwoord geven op veeJ 

vragen 1 
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» M VOUSUNIfi 

HARMONIE 
Mijne Heren, 

Naar aanleiding van de Vo-ks-
unie-betoging te Gent op 29 sep
tember schreef « Het Volk » : 
« Opvallend was het ontbreken van 
enig muziekkorps ». 

Inderdaad, opvallend doch niet 
alleen voor die redacteur doch 
voor allen die enigszins vertrouwd 
zijn met het Vlaams - nationaal 
leven van voor de oorlog. 

Waar is de tijd dat Groot-Ant-
werpen vier Frontharmonies telde, 
Mechelen op zijn Herman Bac-
caert-hai'monie kon bogen en elke 
Vlaams - nationale burcht een mu
ziekkorps bezat dat fier onze 
strijdliederen liet weerklinken! 
Waar is de tijd — op de avond 
van de Bormsverklezing — dat in 
der haast opgetrommelde muzi
kanten samen met een steeds maar 
aangroeiende massa uitgelaten 
over de Antwerpse leien trok! 

Ik weet het : de harmonies ma
ken een harde strijd door, maar 
todh... het kan er bij mij niet in 
dat b.v.b. een stad zoals Antwer
pen, waar we in 1961 meer stem
men haalden dan In de dertiger 
jaren, geen hannonie heeft. 

Welke werkers slaan hier de 
hand aan de ploeg om te maken 
dat we weer harmonies hebben, 
die dan in hun vaandel « Volks
unie-harmonie » durven schrijven 
en... er voor durven uitkomen. 

E.V.H. - Lier. 

FOEI, 
ACHILLES MUSSCHE ! 
Waaide redaktie, 

Het Vermeylenfonds (ook het 
Willemsfonds) luisterde li,ver naar 
gemene partijpolitiekers dan naar 
d« stem van het zich uit de kapi
talistisch - fran^iljonse greep 

vrijworstelend volk. Foei, Achilles 
Mussche, die het vertikte iets meer 
te doen dan te gehoorzamen en 
het spelletje meespeelde van de 
touwtrekkers achter He schermen. 

Achilles Mussche die tot de 
groep « Links » behoort, blijft met 
kettingen aan de B.S.P gebonden. 
Reeds 30 jaar geleden hoorden we 
Rik De Man over de stormloop te
gen de " ge'dmuur; zeer plechtig 
werden in 1956 en opnieuw even 
plechtig in 1959 door de B.S.P. 
structuurhervormingen geëist. 

Maar nog minder dan niets komt 
ervan terecht. Ter plaatse trappe
len reeds 40 jaar; eerst de BSP al
leen, nu ook hun jong spruitje 
« Links » dat de moed niet op
brengt zelfstandig op te treden. 
Wellicht zal' men nu, na de beto
ging te Antwerpen, plots de Nood
zakelijkheid « herontdekken » om 
structuurhei'vormingen door te 
voeren. Misselijke komedie! 

B.M. 

<< DE STANDAARD » 

BEKEERD ? 
Geachte Redaktie, 

Zo leek het ernaar de dag na de 
betoging. 

Het hooi echter waarvan men 
wil meesnoepen uit de ruif die 
men zelf niet heeft helpen vullen, 
moet wel 'n vleugje verduft sma
ken. Het was een vrij goed relaas. 

Spijtig van die vlek : nat van 
de opgestoken vinger in de regen... 
en 'n beetje overstemd door het 
jammerend gehuil van de wolf in 
het bos. Soit! Beter laat dan 
nooit. 

Twee slogans echter werden niet 
vermeld nl. : 

« En dat zonder de Vlaamse 
dagbladpers! ». ' 

En nog : 
« Ondanks Derine en Ruys 

toch bleven we niet thuis » 
Het moet inderdaad wel zuur op 

zijn maag liggen, dat voorbije 
Smaele(n) op Vlaamse idealisten 
en federalisten. 

De betoging van vorige zondag 
heeft in de eerste plaats bewezen 
dat wij het evengoed, zelfs beter, 
zonder een verkochte Vlaamse 
dagbladpers kunnen stellen. 

Ze moeten voor de toekomsi- hun 
pen in een andere inktpot dopen, 
dan zullen ze achteraf niet met 
lede ogen zich over htm tegenval
ler moeten verbazen. 

Dat wenste ik nog even te be
klemtonen. 
R.D.W. - Geweien Standaardlezsr. 

DE NEDERLANDEN 
Geachte redaktie. 

Ook ik heb, net als dhr. J.D. te 
Aalst, met waardering het uitste
kend artikel over «De Nederlanden» 
in de V.U. van 12-10-1963 gelezen 
en ik wil er wel op wijzen dat 
m.i. over deze zaak te weinig wordt 
geschreven. Ei- zou bijv. eens een 
artikel in de V.U. moeten ver
schijnen over Z.-Vlaanderen. Wat 
weten wij in het Noorden er ei
genlijk van? De meesten weten 
niet eens dat het bestaat! En wie 
leest er hier eens een boek over 
de Vlaamse Beweging? Enkelen 
slechts. De meesten zijn in Ant
werpen in het buitenland i.p.v. 
onder ons. 

En dan zijn er nog 16 provincies 
waar wat over te zeggen valt. Het 
komt mij dan ook voor dat arti
kelen in onze kranten over Vlaan
deren of over bepaalde personen 
geplaatst dienen te worden in de 
V.U., al of niet verkort en van 
commentaar voorzien. 

lic 
ben 

ui^estapen 
wanr 

ik koop bij 
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ALtE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bi> een ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden. 
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Gebreveteerde 
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(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 
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,STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

Ik hoop echter voor de heer 
J.D. en allen die voor de Vlaam
se zaak strijden, ongeacht hun 
godsdienstige of politieke overtui
ging, dat dit ingezcnden stuk. hen 
nieuwe kracht schenkt en dat het 
bewijst dat er in het Noorden wel 
degelijk mensen zijn die zich voor 
hen en dus voor « De Nederlan
den » interesseren, ook al behoren 
zij dan niet tot de zgn. leidende 
kringen. Met vriendelijke groe
ten. 

B.J.G. - Den Haag. 

MARS OP ANTWERPEN 
Mijnheren, 

Alhoewel het onrecht en de on-
wettigheden tegenover de Vlamin
gen Zo maar opgestapeld worden, 
hebben we nu toch weer ons hai't 
eens kunnen ophalen. 

Onze Vlaamse pers heeft zich 
zeer laf getoond, zij moesten eerst 
nog eens de wind voelen waaien. 

Wij hebben het dan moeten 
doen zonder aanmoediging van de 
dagbladen en wat is het gewor
den? 

Vooreerst was de mars scherp 
afgestemd op federalisme, waar 
zogezegd vele vroegere betogers de 
schrik van op 't lijf hebben. 

Het weer was maar triestig en 
er is misschien nog nooit zoveel 
volk in Antwerpen geweest als met 
deze betoging. 

De lauwen mogen het in "hun 
oren knopen : wij hebben ze niet 
meer vandoen, er zijn genoeg Vla
mingen om het federalisme af te 
dwingen. Het is nog niet voor bin
nen 14 dagen, maar komen zal het. 
Ook onder de toeschouwers die lie
ver de stoet zien voorbijtrekken 

dan er mee in op te staw>en was 
de belangstelling en de goedkeu
ring gewoonweg formidabel. Dat 
was te zien aan de duizenden ken
tekens die verJcocht zijn aan 20 P 
voor een spelletje met een handels, 
waarde van enkele centiemen en 
dat om de Vlaamse strijd te steu
nen. Als dat geen succes is dan 
kennen wij er niets van, want de 
bons belzes kopen dat toch niet 
zou men zeggen. 

Het is onbegonnen werk al de 
slogans en spandoeken te vermel
den. Een belangrijk feit was ech
ter de aanwezigheid van een der
tigtal Walen. Het getal zegt niet 
veel maar in Brussel en vooral bij 
de socialisten zal men er dertig
maal bonen om vreten. 

De meeste dagbladen nu hebben 
zich gehaast om een uitgebreid 
verslag te brengen op de voorpa
gina. Willen zij misschien terug 
in de gunst van de massa komen? 
Alleen de Voddegazet moest men 
't onderste boven gooien len ja, 't 
staat er ook in! 

In verband met de werkman 
moet er toch één bordje vermeld 
worden. Het was heel klein met 
een ontzaglijke betekenis : een 
stembrief met een potlood crni een 
bolletje zwart te maken met een 
paar woorden : daar zijn wij baas! 

En nu goede moed tot de beslis
sende mars! 

J.L. - Mortsel. 

De redaktie draagt geen wr&nt-

woordelljkhelö voor de mhoud der 

gepubliceerde lezersbrleven. Ze be

houdt ïlch het recht van keuze en 

Inkortlnz voor. Over de leiersru-

briek wordt geen bneXwiasellng 

gevoerd. 

Uyt-Ji j j w a x . / ' . - • 

De nieuwe oogst is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop geplukt 

Proef nu 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

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

a l l e e n kunnen u:an wat kunnen kan 
Wij bieden U de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen. Brabant 
en Limburg 350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers. om mooi. degelijk en 
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutter hof straat 19 Antwerpen - Tel 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 



DE VOLKSUNIE 

V o o r wie nog mocht getwijfeld hebben tot vorige zondag, voo» 

h e m ook is het thans een u i tgemaakte zaak : de V laamse volks-

s t roming heeft haar bedding diep gegraven naast de kleurpar t i j -

en heen. Z o n d a g werd bewezen dat z« zich volledig ontwors te ld 

DOORBRAAK 
heeft aan de kleurpart i jen en aan de invloed van h u n pers . He t 

moe t dan ook n iemand verw^onderen dat de Vlaamse dagbladpers 

w^einig of geen k o m m e n t a a r over de betoging uitbracht . De mach

ten achter de schermen zijn waaracht ig geen sch immen ! 

Over het juiste cijfer van de be
togers zullen we niet twisten. Het cij
fer heeft alleen belang betrekkelijk 
gezien tot andere betogingen : welke 
partij of groepering kan uit Vlaan
deren zoveel volk op de been brengen? 
Sinds de jongste oorlog heeft nie
mand het gekund en thans kan men 
het ook niet. Zelfs voor een betoging 
van Vlamingen, Brusselaars en Walen 
samen zou men het lastig hebben. 

Dat is de dinamische betekenis van 
de huidige Vlaamse Beweging. En dat 
de unitaristische struisvogels hun kop 
In het zand steken om niets te zien 
zal hen evenmin baten als die struis
vogels. 

Dinamisme ! 
Inderdaad kunnen andere ideeën-

stromingen of sommige politieke par
tijen beweren dat ze meer personen 
bereiken dan de huidige Vlaamse Be
weging. Dit is zeker juist. Het zijn 
echter statische groepen 

Wat geen erikel onbevooroordeeld 
mens echter kan ontkennen is de di
namische waarde van de huidige 
Vlaamse Beweging. Haar uitstralings
kracht, haar ekspantievermogen 
wordt in Vlaanderen door geen enkele 
andere beweging ook maar enigszins 
benaderd, laat staan geëvenaard. Dit 
wil zeggen dat de Vlaamse Beweging 
de politieke toekomst in Vlaanderen 
voor de eerstvolgende jaren beheerst 
en dat, wie er de besluiten niet uit
haalt , er het slachtoffer van zal wor
den. 

Wij s taan thans twee jaar na de 
eerste opmars naar Brussel. Hoe ver
liepen de drie betogingen ? Een Lim
burgse vriend vatte het als volgt sa
men : de eerste opmars was mét de 
C.V.P., de tweede zonder de C.V.P., de 
derde tégen de C.V.P. 

De waarheid is 'inderdaad dat de 
betoging te Antwerpen programma

tisch op wezenlijke punten tegen de 
kleurpartijen gericht was, omdat de 
kleurpartijen traditioneel tegen 
Vlaanderen handelen. 

De gevolgen zal niet alleen de par
tij van Van den Boeynants voelen, 
maar ook die van Van Audenhove en 
die van Van Eynde. 

Wij hebben ons met man en macht 
ingezet voor de betoging. Dat mocht 
iedereen. Wij hebben echter geen en
kele poging gedaan om de betoging te 
beheersen. En toch ademde zij onze 
geest in haar voornaamste slagzinnen: 
« federaal, ja ; unitair nee » en « Théa 
buiten ». Meer dan in de twee opmar
sen naar Brussel, minimalistischer in 
hun tematiek, leefden de betogers 
zich thans uit in hun grondgevoelens. 
Daarom straalde de opmars ook zo 
een kracht uit. 

Geloven wij niet dat er nog veel 
C.V.P.-ers in de betoging liepen — 
wij bedoelen personen die de volgen
de maal nog C V P . zullen kiezen — 
er liepen wel enkele honderden link
sen in. 

Kommunisten hebben we in de op
mars echter niet gezien. Die deelden 
schotschriften uit waarin ze onder 
meer opkwamen tegen de zetelaan
passing en voor een referendum in de 
Voer. De vertaling uit het Frans lag 
er dus vingerdik op. Vlaams schijnen 
de kommunisten in België maar niet 
te kunnen voelen. Geen nationalis
tisch gevoel ? Toch, Waals wel ! Dan 
vonden we de houding van de Chine
zen met hun spandoek « Ook wij pas
sen ons aan» sympatieker. Gek dat 
de franstalige kranten daar overheen 
zagen. Als de Chinezen met een taal, 
die door 700 miljoen mensen gespro
ken wordt dit normaal vinden, waar
om zouden de franstaligen met hun 
70 miljoen zo onnozel waanwijs en 
bespottelijk taalracistisch blijven ? 

En overigens zijn we helemaal niet 
bereid ons naar hun Herrenvolkra-
cisme te schikken. 

De groep «Links» had het niet 
aangedurfd officieel mee te doen. Ve
len waren er echter wel individueel. 
Links" onderneemt een wanhopige 
poging om het socialisme in de 
Vlaamse stroming een aanwezigheids-
politiek te doen voeren. Jos van Eyn
de begrijpt het echter niet. Nochtans 
moet hij machteloos toezien hoe het 
socialisme de Waalse Beweging be
heerst ! Al het nadeel is dus voor de 
Vlaamse socialisten. 

De Vlaamsgezinde stroming in jon
ge intellectuele linkse kringen valt 
echter niet meer te ontkomen. Zij 
hebben de verzuiling doorbroken. Wat 
voor de B.S.P. betekent dat ze de 
C.V.P. op een periode van 5 jaar volgt, 
wat betreft opstand van de Vlaams
gezinden in eigen schoot. 

Met al de gevolgen, die we thans bij 
de C.V.P. zien. 

Het was een sociale betoging. 
De Vlaamse Beweging is wat grond-

gevoelen betreft altijd sociaal ge
weest. Het heeft zich echter al te zel
den gekonkretiseerd in nagestreefde 
programmapunten. Daarom dat men 
o.m. nooit voldoende doorgedrongen 
is bij de arbeidersmassa's, 't Is logisch 
dat de Vlaamse Beweging op een o-
genblik dat ze naar volle rijpheid ont
wikkelt, de onvolkomenheden van het 
verleden aanvult. 

Het is het Belgisch groot-kapitaal 
dat ons de slag in de randgemeenten 
geleverd heeft; het is het Belgisch 
groot-kapitaal dat de industrialise
ring van Vlaanderen afremt; het is 
het Belgisch groot-kapitaal dat tal 
van verfransingshaarden in Vlaan
deren onderhoudt. 

Het is noodzakelijk dat de Vlaamse 
Beweging leuzen als kontrole op de 
holdings en sociale demokratie een 
welomschreven inhoud geeft. Het ka
pitaal 'dient ten dienste gesteld van 
de gemeenschap en niet omgekeerd-

Ondertussen zullen de nieuwe fede
ralistische kringen het vraagstuk van 
de pers opnieuw onder ogen moeten 
nemen m afwachting dat ons publiek 
ruim genoeg geworden is om een ei
gen dagblad leefbaar te houden. In de 
eigen Volksuniekringen heeft men dit 
vraagstuk reeds lang gezien. Lokale 
blaadjes zijn de laatste twee jaar in 
groot aantal ontstaan en bewijzen 
hun leefbaarheid. Opinievormende 
pers zelfs op lokaal vlak betekent een 
stevige binding en legt een stevige 
grondslag waarop later verder kan 
worden gebouwd. 

De Vlaamse Beweging is in vlugge 
en volle ontwikkeling. Ook voor deze 
leemte zal zij oplossingen vinden. 

Wat de unitairisten ook mogen 
dromen of zichzelf trachten wijs te 
maken. 

Hun einde nadert, met of zonder 
grondwetsherziening. 

WIM JORISSEN 
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'gaarde landyenolen, 

Gij :i]l dus, mei iet, iiwei dan d, 11miitlunele vijj man en een 
j)aardekop,- een handje homen loi^tihui icilirlen zondag op liet 
asjalt en de keien tussen hel gemlil^hof en hel (,nuin hiwil.of Ie 
Antwerpen. De Vlaamse novemberwind luhie (uni di jiliiiirwn i tin 
het heraldisch neerhof boven uw hoofden; mi rld.l n'^di-rci ^Inl.le 
stem identificeerde u vooildurend als mede- en nirl nh legcnbclo-
gers; uw Fraiflnlig spandoek genooi voor één kcei i an alle mogelijke 
Vlaamse jauhlulin 11/e langs de sloep slond en :i\n n i< heperkle 
tot de opUeh van Iwinlig meter beloginq - en -i, .ijn n op nadere 
stoep altijd heel ivat - kon menen, gelunji Ie nn ,aii n n l.t-lai t-'h 
feil : het Waals-flaams eenheidsfiont tegen het umlansm". Wie uw 
aanwezigheid echter projekteeide legen het geheel van de twee ea 
een half um ilnirndc opiocht en tegen de hisloiisOic en politieke 
achtergiond waaniiL deze betoging oimiar^jeerde, Ion uw tocli u'cl 
zeer beperkte aanwezigheid slechls mi i i nigi inonle lillen van het 
fait-divers naat^het simbool. 

Over dal simbool 'dan, ivaanle landgenolen, wil ik het toch 
even hebben. De noodzaak, mij geduiendo twee en een half uur ie 
wijden aan het slaken van een nogal uitgebreide verzameling strijd
kreten heeft mtj belet, mij persoonlijk op de hoogte te stellen van de 
redenen van uw konnl. Graag had ik u komen bedanken voor de 
moeite en de verre reis ; van die gelegenheid zou ik meteen gebruik 
gemaakt liebben om u een paar vraagjes te stellen. Gij zult mij dan 
ook moeten toeslaan, dat ik in deze Oj^en Brief daarvoor een nieuwe 
gelegenheid zoek. 

Ik zou u, waarde landgenoten, na het uitwisselen van de 
gebruikelijke beleefdheidsformules gevraagd hebben of gij uw hand
tekening geplaatst hebt onder het Waals pelitionnement De vraag 
is duidelijk, hel ant^voord moet het eveneens zijn : ja of neen ! 

Is het ja, dan betreur ik de beleefdheidsformules van daarnet 
en dan moet het me van het hart, dat ik uw aanwezigheid in onze 
beloging allerminst op prijs stel. Hoe zou ik immers enige geestdrift 
hunnen opbrengen voor mensen die in een. rechtdoor demokralische 
betoging mede opstappen, nadat ze zopas nog de negatie van alle 
demokratie plechtig bezegeld hebben met hun handtekening ? Hoe 
zou ik enige simpatie kunnen koesteren voor het standpunt, dat de 
yiamingen het rech op zetelaanpassing moeten afkopen met demo
kralische waarborgen ? Hoe zou ik - in het perspektief van de 
toekomst • enig vertrouwen kunnen hebben in uw bedoelingen die 
ik vandaag toch slechts kan meten met de maat van uw daden. 

Is het neen, dan hernieuw ik plechtig en fortissime mijn 
innigste dank voor uw onbaatzuchtige hulp. Waarna ik overga tot de 
orde en tot mijn leedwezen moet vaststellen dat uw komst weliswaar 
een vriendelijke attentie, maar geenszins een simbool is gewetst. 
Want in dat geval, waarde landgenoten, staat gij met al uw goede 
bedoelingen totaal aan de rand van het hedendaags wallingantisme 
en kunt gij wel allerminst doorgaan als een prefiguratie-op-kleine-
schaal van de interlocuteur valable aan de andere kant van de taal
grens. En daji kan ik hoogstens op het vlak der menselijke verhou
dingen uw isolement betreuren - isolement dat zopas nog bleek uit 
de officiële wallingantische afkeuring van uw' daad. Op het vlak 
van de politiek is er niets te betreuien of goed Ie keuren : er zijn 
daar eenvoudigweg geen^ konsekwenties. 

Daarmee denk ik, waarde landgenoten, mijn mening gezegd 
te hebben over één van de twee redenen vtaarmee gijzelf uw komst 
hebt omkleed : het federalistisch motief. De tweede reden was die 
van de ekonomische struktuurhervormingen. Hier hoef ik allerminst 
uitvoerig te zijn : één van de grote hefbomen voor de huidige wallin
gantische stroming was het Waalse axioma, dat de Vlamingen een 
rem betekenen op de doktrinair nogal gepeperde Waalse hei vor
ming s-asplraties. Zeer konsekwent hebben de walUnganten dnanrl 
de federalistische konkluzie getrokken dat zij hun boontjes zelf u , I 
zullen doppen en dat hel de Vlamingen vrij staat, hun boeltje te 
beredderen gelijk zijzelf dat verkiezen. 

Ik meen dan ook, aan uw goedbedoelde hulp in deze te 
kunnen verzaken en te bevestigen dal ieder best de pol kookt 
naar eigen smaak en appetijt. 

Praten met u, waarde landgenolen, heeft m.i. weinig zin 
zolang ge niet ofwel terugkeert van de dwalingen uws weegs of in 
hel ander geval bewijst, méér te veitegenwoordigen dan vijf met 
goede bedoelingen bezielde mannen en een paardehop. 

san-i rancune, 

MU) dio Genes. 

CIJFERS EN LEUGENS 

De «Gazet van Antwerpen» 
schreef verleden maandag 
dat er te Antwerpen 35.000 
betogers waren. 

We gaan met dat blad 
geen debat over het steriele 
cijferprobleem beginnen. 

We stellen alleen maar 
vast dat, volgens het una
niem oordeel van absoluut 
alle bladen, er te Antwerpen 
meer volk was dan bij de 
eerste Mars op Brussel. 

Toen sprak de « Gazet 
van Antwerpen » van 100.000 
betogers. 

Zij mag kiezen : ofwel 
heeft Ze toen gelogen, ofwel 
liegt Ze thans. 

In ieder geval is het, op 
grond van haar eigen cijfer
materiaal, een leugenkrant. 

PERS EN BETOGERS 

Niet alleen de cijfers en 
de kommentaren van de 
« Gazet van Antwerpen » 
waren na de betoging langs 
de zure en lage kant. Ook 
« De Standaard » en « Het 
Volk » sloegen een modder
figuur. 

De zure oprispingen van de 
heren dagbladdirekteurs zijn 
het gevolg van de zware ne
derlaag die Ze verleden zon
dag mochten inkasseren. 
Hadden zij immers geruime 
tijd geleden in gezamenlijk 
over eg niet besloten, de be
toging te Antwerpen te boy
cotten? 

Hun boycot is een jam
merlijke mislukking gewor
den. Sinds verleden zondag 
weten zij nu definitief, dat 
zij — de «machtige» Vlaam
se C.V.P.-dagbladdirekteurs 
— absoluut machteloos 
staan tegenover de brede 
Vlaamsgezlnde stroming. 

C.V.P. EN BETOGERS 

Wie eveneens sinds verle
den zondag met een maag
zweer zitten, zijn de «Vlaam
se leiders» uit de C.V.P. In 
die opeenvolgende Marsen 
waren ze nogal gerust. Num
mer Een en Twee hadden ze, 
door de aanwezigheid van 
enkele mandatarissen, min 
of meer nog kunnen kontro-
leren en tot op zekere hoog
te zelfs exploiteren voor de 
eigen kleurpoUtieke winkel. 

Nummer drie zou een 
komplete mislukking wor
den. Het was immers on 
denkbaar dat de tienduizen 
den het lef zouden hebben 
te marsj eren ondanks de atf 
wezigheid en de oekazen vai 
de « leiders ». Een betogin; 
zonder hen. zonder hun gro 
te sociale apparaten, zonde 
hun pers kon niet ander; 
dan mislukken. 

De « leiders », die tot voo 
enke'e dagen nog verklaar 
den dat de heren van het 
Aktiekomitee niemand ver
tegenwoordigen, kennen 
sinds verleden zondag hun 
pozitie m de Vlaamse Bewe
ging : alleen en verlaten, 
volkomen ontdaan van enige 
invloed, bespottelijk in hun 
kikvorswaan. 

B.S.P. EN BETOGERS 

Ook de '< Vlaamse » BSP-
leiding heeft sinds de beto
ging van verleden zondag 
last van de galb'aas. 

Eén enkele troost slechfe 
voor hen : de mannen van 
« Links », die nu al jaren tot 
de Vlaamse Beweging zeggen 
dat - ze - wel - zouden - dur
ven - als - het - maar - so
ciaal - genoeg - is, zijn ook 
thans thuis gebleven on
danks het ruime sociaal -
ekonomische opzet van de 
betoging. 

Het is een magere troost. 
Want verleden zondag bleek 
zonneklaar ondanks de re
genwolken, dat een brede 
vooruitstrevende stroming 
zich aftekent buiten en on
danks de B.S.P. Het monopo-
lium van de B.S.P. wordt 
aangevreten! 

De «Linkse» jongens die on
danks hun jarenlange an 
dersluidende verklaringen 
tenslotte toch de veilige 
B.S P.-stal boven de levende 
sociale en Vlaamsgezlnde 
stroming hebben gekozen, 
missen voorgoed de trein. 

« Wie het halve verkiest, 
verliest het he'e ». 

DE BEZETTER ' . 

In de betoging werden heel 
wat slogans meegedragen die 
niet mals waren voor stief
moeder Staat. 

Van de stiefmoederlijke 
Belgische behandeling kre
gen we zondag, terwijl we 
aan het marsj eren waren, 
nog een staaltje. « Brussel » 
had het immers nodig ge
vonden, een heel' legioen 
gendarmen naar Antwsrpsn 
te zenden met gans de zwa
re apparatuur : prikkel
draad, gasbommen en wa
terkanonnen. De Antwerpss 
burgemeester had nochtans 
deze « hulp » niet gevraagd ̂  
de stad Antwerpen stelde er 
eer in te bewijzen dat ze de 
reusachtige betoging aankon 
met haar e'gen politie. 

Stiefmoeder Staat oordeel
de anders : ongevraagd 
stuurde ze haar zwaarbewa
pende legioenen naar Ant
werpen. 

Hoe noemt men gewapende 
troepen die, ongevraagd en 
ongewenst door de betrokken 
overheidsinstanties, de wacht 
komen optrekken ? Bezetters! 

De Belgische bezetter was 
prezent verleden zondag in 
Vlaanderens hoofdstad. 

Kominodoor Timmei man? was 
evejieens van de parlij, inclusief 
deküiaties en tomaten. ^ 

VERONTWAARDIGING 

De Franstalige burgerpers 
anno 1830 is verontwaardigd 
omdat tienduizende betogers 
skandeerden « Voor Belgikske 
nikske» en omdat de Bra-
bangonne geparodieerd werd 
met de gebaren van een be
kend kinderliedje. 

Ze is eveneens verontwaar
digd omdat de Antwerpse po
litie enkele vurige vaderlan
ders ging vragen, hun drie
kleurige vlag in te halen met 
het oog op mogelijke scher
ven én brok|cen. 

Wij stellen ijskoud en zon
der enige passie vast dat de 
feiten inderdaad zo waren en 
dat ze een mentaliteit verra
den die we niet schijnheilig 
wensen te betreuren. 

Als het Belgikske zo dood 
als een pier is in de harten en 
de geesten van honderddui
zenden, zijn niet die honderd
duizenden daaraan schuld, 
wel het Belgikske dat 133 jaar 
lang de kans gehad heeft om 
zich bemind te maken. En 
wanneer bij dit nauwelijks aan 
ontaarding en verbastering 
ontsnapte Vlaamse volk ein
delijk het nationaal bewust
zijn gaat herleven, worden de 
simbolen van het Belgique è, 
papa inderdaad aangevoeld 
als simbolen van een bezetter. 

'PI f l ' i "I'M li'lllllll"! Il"i' 

l(T//(i 'n dagen gcleilen veillanide De Saeger te Hoi'^elare dat de leiders 
van het Akiiekomitee (hierboven op de foto) niemi^nd i et leqenirooiilig-
den en niets betekenden. Verleden zondag" marsjiwiil,> de leiding van 
het Aktiekomitee door Antwerpen, n f f oeiihi zich de eindeloze -iloet 
der tienduizenden en nogmaals tienduizenden. 
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'yier generatie!, geluigden in de grote deelnemersgroep uit Berlaar voor 
konhnuUeit van de Vlaamse beweging. Van het « Rast noch 'daar 
zonder Zelfbestuur » der IJzerratten naar de federalistische doorbraab-
mars van de jonge generatie : een ongebroken draad in de rodtkol* 
Vlaamse Beweging. 

DE BONZEN 

De slogan, die ons persoon
lijk in de betoging verleden 
zondag wellicht het sterkst 
heeft aangegrepen, werd 
meegedragen door een groep 
mijnwerkers in werkkledij. 
Hij vermeldde de tekst « Mil
joenen voor de bonzen, stof-
longen voor de onzen». 

Stoflong is een vreselijke 
kwaal die slechts weinig 
mijnwerkers spaart. Oude 
putters zitten praktisch alle
maal geplaagd met een korte 
adem en verschrikkelijke 
hoestbuien. Sinds jaren reeds 
eisen de mijnwerkers de er
kenning van stoflong als be
roepsziekte. Deze eis werd nog 
steeds niet ingewilligd en het 

volle gewicht der sindikale 
aktie heeft er nooit achter 
gestaan. 

Beschamend voor de kleur-
sindikaten, een dergelijke 
vanzelfsprekende eis in een 
« wilde » betoging. 

Het zijn de « a-sociale fla
minganten » die hem op 
straat moeten brengen ! 

TEERKLADDERS 

In de nachten vóór de be
toging trokken enkele stoot
troepen van het N.A C. er op 
uit om anti-betogingsleuzen 
te gaan teren in de Antwerp
se randgemeenten. 

In de gemeente Schilde 
kwam het daarbij tot ernsti

ge incidenten : huizen w ^ -
den besmeurd, wagens wer
den met teer overgoten en 'n 
paar bewoners moesten het 
ontgelden. 

De pers, die kolommen 
lang de huilebalk heeft ge
speeld over de «teerkladders» 
van Oostende, was opvallend 
bescheiden of verzweeg zelfs 
helemaal de feiten. De feiten 
te Oostende en te Schilde zijn 
absoluut identiek, op de om
vang wellicht na. Maar de 
« Soir » en de « Libre » verga
ten, ze te melden. 

Geestesgenoten van bom-
mengooier Stassart hebben 
ook bij het teerkladden nog 
altijd een voetje voor op de 
anderen. 

OOSTENDSE 

VADERLANDERS 

Tijdens een V.U.-vergade-
ring onlangs in het Leuvens 
lokaal « Christal» werd een 
ruit ingeworpen met een gro
te steen. De vermoedelijke 
dader werd gesnapt : het 
bleek niemand minder te zijn 
dan broertje-lief van de ge
wezen politie-officler Barba-
ry, die te Oostende verwikkeld 
geraakte in de bommenzaak 
Stassart. 

Broer Barbary loochende, 
de steen te hebben gegooid 
doch bleek een flink stuk op
gelucht toen hij, na tussen
komst van de politie, er van 
af kwam met het betalen der 
kapotte ruit. 

De jongens schijnen dus 
lust te hebben om voort te 
doen. 

DE SAEGER EN MOL 

De Saeger heeft nog eens 
een fors standpunt ingeno
men : hij is er voorstander 
van dat het atoomcentrum 
te Mol genationaliseerd 
wordt. 

Voor ons niet gelaten : 80 
è. 90 % van de centen waar
mee het centrum werkt, zijn 
Staatsgelden. Het is dus 
maar normaal dat daaruit 
de konsekwenties worden 
getrokken. 

We menen echter dat De 
Saeger zo plots over natio
naliseren spreekt, om de goe
gemeente eens te meer zand 
in de ogen te strooien. Mi
nister Spinoy had thans toch 
ook vetorecht inzake de be
noeming Goens! En de 
Vlaamse excellenties konden 
zich toch evengoed door 
Vlaamse afgevaardigden in 
plaats van door Walen laten 
vertegenwoordigen bij de be-
heerraad! 

Wat doen wij met een ge
nationaliseerd Mol, wanneer 
te Brussel de unitaire en 
fransdolle kliek verder de la
kens uitdeelt? Qf zijn de 
taaitoestanden in de « gena
tionaliseerde » Sabena zo 
schitterend? 

Akkoord wat het nationa
liseren betreft. 

Maar daarnaast : de kliek 
die in het niet-genationali
seerde centrum de verfran-
singspolitiek duldde en be
vorderde, mag het genatio
naliseerde centrum nooit in 
handen krijgen. 

Nationalisatie en een 
Vlaams politiek gezag : als 
De Saeger logisch durlt 
doordenken, wordt hij ten
slotte ook nog federalist! 

e 

PETITIONNEMENT 

Ons blad komt te vroeg 
van de pers opdat we nogf 
melding zouden kunnen ma
ken van de definitieve ui t 
slag van het Waals petition-
nement dat op 15 dezer 
wordt afgesloten. 

Op het ogenblik dat di% 
blad verschijnt, zijn de cijfers 
echter waarschijnlijk al be
kend. 

We spelen dan ook maar 
eens profeet op korte ter
mijn : de uitslag zal een 
succes zijn voor het petltion-
nement. 

We herineren er aan, da^ 
de petitionnementsaktie een 
tweeledig doel had : tegen de 
zetelaanpassing en voor hetj 
federalistisch referendum. 
Bet grote succes zal op veel 
plaatsen wel hoofdzakelijk tfl 
danken zijn aan de anti-* 
Vlaamse gevoelens van cto 
ondertekenaars. Door be
paalde Brusselse bladen Ml 
weekbladen, w.o. de « Pour-
quoi Pas? », werd het ondei*^ 
tekenen van het petitionne-
ment voorgesteld als eea 
verdienstelijke daad van 
Franstalig verzet tegenove» 
het « Vlaams imperialisme ». 
In die geest werd het pet i-
tlonnement ook voorgelegd 
ter ondertekening aan d» 
Franstalige bourgeoisie ta 
Vlaanderen. 

Het petitionnement is dua 
slechts gedeeltelijk een « ca-
talisator » voor het Waals 
•federalisme. Het is ook en 
vooral een uiting van e « i 
chauvinistische anti-Vlaam
se mentaliteit. Daarmee die
nen de Vlamingen rekening 
te houden, wanneer ze de pe 
titionnementsaktie betrefc-
ken bij hun politieke bere
keningen en prognose... 

STASSART EN C 

We gaan te laat op de pew 
deze week opdat we nog ver
slag zouden kunnen uitbren
gen over het proces Stassart 
te Gent. 

Inmiddels kunnen we ech
ter aanstippen dat de gewe
zen politieofficier Barbary 
uit Oostende deze week voor 
de rechtbank verscheen, be
schuldigd van teerkladden 
aan de kust. Op de zitting 
loochende hij, doch gaf toe 
zinnens geweest te zijn om 
de IJzertoren te gaan be
kladden. 

Hij werd vrijgesproken 
< bij gebrek aan bewijzen ». 

DE ZUILEN 
Ze hebben niet gepakt en ze zullen niet meer 

pakk-en, de versleten slaapmiddeltjes, na Herto-
gmnedal dag aan dag met grotere dosissen toege
diend door de verplegers-scribenten van « De 
Standaard » en tutti quanti. Men zal het anders 
moeten proberen... zonder sukses, vrezen we. 
Er komt een tijd dat ook de felste poeders, genre 
ft verloren stem », of « zware zonde », hun effekt 
missen. Dikhuidigheid heeft niet' alleen zijn 
nadelen I Zover zijn we dan inderdaad gekomen 
Terwijl op het « honklaaf » De Saeger platte 
broodjes bakte, werd achter de deuren van de 
Twee-Kerkenstraat een grootse en taktisch bere
kende perskampagne op het getouw gezet. 

't Is allemaal vies uitgelopen voor de Schild
wachten, Tenaxen en consoorten. Men heeft het 
kwakzalversspelletje té lang gespeeld en vergeten, 
dat elk organisme nog een elementair verdedi-
gingsrefleks bezit. Het spelletje heeft nochtans 
lang geduurd ; kom het ons niet vertellen I We 
zijn er vroeger zélf nog ingelopen. Niet zo heel 
lang geleden volstond het, een A.V.V -V.V.K.em-
pleem jifi fronipq,gj,j),a.^t^ uoeren, een intekenlijst 

,paor 4s l\eropbouw van de IJzertoren te openen 
of op spektakulaii e manier een rumoerige studen
tenbetoging voor Amnestie te verslaan om het 
monopolie van Vlaamsgezindheid te kunnen 
opeisen Wanneer dergelijke taktiek moet dienen 
om de aftocht na beschamende nederlagen Ie 
dekken, dan komt vroeg of laat de kortsluiting. 

De machtsontplooiing te Antwerpen is een 
historisch feit geworden op dubbel plan. Afdoend 
werd het bewijs geleverd, dat enerzijds de unitaire 
strukturen in al hun emanaties definitief het 
kontakt hebben verloren met de Vlaamsbewuste 
opinie, en anderzijds dat de flamingant de slaap
drankjes niet meer slikt die hem vele jaren zijn 
toegediend langs de gestroomlijnde pers. Het 
spelletje, opgezet na Hertoginnedal, heeft doel
treffend zijn boemerang-effekt gehad en het ziet 
er naar uit, dat de flaminganten voor lange tijd 
geïmmuniseerd zijn tegen alles wat Leynen, Ruys 
en Schildwacht heet. De Vlaamse beweging heeft 
tussen juli en november een desintoksikatiekuur 
doorgemaakt. De eerlijkheid van het V.A.K. heeft 
ajn positie als drukkingsgroep bevestigd. 

Dat het Akttekomitee « meer en meer in ver
zoeking komt, een eigen doktrine uit te werken 
en daardoor riskeert zichzelf als een « zuil » meer 
naast andere politieke formaties te plaatsen, niet 
langer de overkoepelende strijdformatie te blijven 
die flaminganten van alle denkwijzen en uit alle 
partijen als hun speerpunt kunnen beschouwen n 
lijkt ons een joernalistieke spitsvondigheid. 
Schildwacht heeft dat blijkbaar ook vastgesteld 
wanneer hij opmerkt, dat de betogers op verre na 
niet allen Volksuniemannen waren. Er zal dus, 
naast de vrijzinnige studenten van Gent en de 
V U.B., ook hier en daar wel een C.V.P.-manneke 
gelopen hebben, tenware het allemaal akkolieten 
van Jos Van Eynde zouden geweest zijn. 

Loopt het V.A K. hot denkbeeldig gevaar 
nieuwe zuilen op te richten, dan hebben de 
mensen uit zijn leiding er in ieder geval andeie 
en gevaarlijker doorbroken. Wanneer men ooit 
de geschiedenis schrijfl van het V.A.K., zal het 
niet zozeer die zijn van betogingen en moties, 
doch vooral en in de eerste plaats die van oprui
ming van puinen en het bouwen van een nieuwe 
Vlaamse denksfeer Men zal teruggaan naar de 
sombere jaren vóór '50, toen wij op weg naar 
school uitgebrande meubels langs de straat von
den, « witte » horden met geweren en daartussen 
hoopjes ellende met de armen omhoog. De jaren 
toen ons, jongeren uit de « traditionele » Vlaams-
gezinde families, op het hart werd gedrukt toch 
op ie passen voor « nieuwe avonturen » en kon
takten met « verbitterde ekstremisten ». Die 
verbitterden waren de geslagenen door de lepiessie 

naar de zelfkant van de maatkchappij geduwd 
door al wat zich humanist en krislelijk heelle en 
toch de moed hadden, kop boven water te houden. 
V Bouwen aan een nieuw België » met Mgr. 
Philips en Marcel Vandewiele. « Luisteren naar 
nieuwe leiders », de niet gekompromilleerden, en 
daarom, Maurit^s Van Haegendoren van het 
V.V.K.S likwideren I Het is toen dat de unitaire 
koppensnellerij onder dekmantel van kristelijke 
idealen bij de Vlaamse jeugd nieuwe zuilen 
plaatste, zuilen die de oude tegenstellingen moes
ten bevestigen. Het moeizame wonder van de 
nieuwe dialoog werd mede veiwekt door hen, die 
thans het V.A.K leiden. Studenten van « De 
Goedendag » (in de Limburgse kolleges verboden) 
en anderen van K.SA., Chiro, V.V.K.S. die er in 
slaagden in 1956 te Roeselare een indrukwekkende 
jeugdhulde van groene, blauwe, lichtblauwe, 
bruine en khakihemden tot stand te brengen waar 
Maurits Coppieters onder davciend applaus uitriep 
« De tegenstellingen van de ouderen gaan ons niet 
aan. Wij aanvaarden niet, dat men ons besmet 
met de vitterijen uit het verleden. Wij hebben 
elkaar rond Rodenbach gevonden WIJ LATEN 
ELKAAR NIET MEER LOS ». Diezelfde Coppieters 
die op de dodenherdenking verklaarde : « Witten 
en zwarten moeten beginnen, elkaar amnestie te 
verlenen » Mensen van het Jongerenkomitee voor 
zelfbestuur, die op 11 juli 1955 het manifest voor 
zelfbestuur in de wereld stuurden, o.t.v. S. Ver-
rept, liet is onmiddellijk na die Rodenbaehher-
denking dat de « Rodenbachgemeenschap n 
boven de doopvont werd. gehouden als permanent 
gesprekscentrum tussen ouderen en jongeren. 
Centrum waaruit het Vlaams Jeugdkomitee ont
stond met zijn « Vlaamse dag » op de W.T. Cen
trum waarin de V.V.B, haar eerste gestalte kreeg 
toen wij met Paul Daels het land afketsten, en 
waaruit uiteindelijk - nadat de ouderen' tot rede 
waren gekomen - het Vlaams Aktiekomitee is 
gegroeid. Aktiekomitee, dat werd geboren in een 
vergaderzaaltje op een derde verdieping in de Van 
Praetstraat te Brussel, waar ekstremisten en gema
tigden (om een versleten « etiket » te gebruiken')' 
elkaar in openhartigheid vonden. Ddi zal men 
schrijven : dat men de verzuiling niet doorbreekt 
met schone teoriëen, doch door naar mekaar toe 
te gaan met uitgestoken hand. De uitgestoken 
hand die de kontinuiteit van de Vlaamse beweging 
over een oorlog heen, over de filosofische tegen
stellingen, heeft hersteld. Dat samendenken en 
streven, waarop de best opgezette perskampagne» 
stuk lopen 

MIK BABYLON. 

6iTOte groepen studenten en jongeren in de 
betoging : het federalisme heeft de toekomst 
voor zich I 
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SPECIALIST 

In «De S t a n d a a r d » is 
L.D L. de repor te r van de ge
rechte l i jke Icronielc. De spo
r e n van deze special izat ie 
v ind t men t rouwens t e rug bij 
zijn n ie t - joerna l i s t i sch le t -
iterkundig werk. 

Hoe ver zijn special izat ie 
gaa t , is ons echter duister . In 
de zaak S ta s sa r t bv. verdedig
de 'h i j op enkele dagen af
s t a n d m e t veel over tuiging 
itwee d i a m e t r a a l tegenover
gestelde s t a n d p u n t e n . Eers t 
n o e m d e hij h e t plan, om t i j 
d e n s h e t proces een geluidlo
ze kleurfi lm over p roe fon t -
ploff ingen van S t a s s a r t - b o m -
m e n te ver tonen , een bewijs 
v a n de zin voor object ivi tei t 
en de zorg w a a r m e e h e t ge-
reQht de zaak behande lde . 
Achteraf — n a d a t h e t gerech t 
bes lo ten h a d deze film n ie t 

als bewijss tuk t e weerhouden 
— legde hi j m e t evenveel 
klem en kennis van zaken u i t 
d a t h e t ve r tonen van zo'n 
film de objekt ivi te i t en de 
se ren i te i t van h e t geding in 
h e t gedrang zou brengen . 

Na h e t Brugse V.M.O.-pro
ces schreef hi j d a t de u i t 
sp r aak me teen be tekende d a t 
alle veroordeelden nog d e 
zelfde avond vr i jui t g ingen. 
Had hij de z i t t ing he l emaa l 
bijgewoond en even gewach t 
om een p in t te gaan pakken , 
dan zou hij geweten hebben 
d a t zulks n ie t he t geval was. 

Op alle gebied is de 
« S t a n d a a r d » een t o o n a a n 
gevende k r a n t ! 

B U I T E N L A N D S E VLAG ? 

Woordvoerders van het 
Aktiekomitee hebben op de 

perskonferentie na de Mars 
door Antwerpen de aanwe
zigheid - van buitenlandse 
vlaggen in de betoging ge
laakt. 

Volkomen terecht o.i. : 
buitenlandse vlaggen heb
ben in een Vlaamse beto
ging niets te maken. 

Het is ons echter niet dui
delijk welke vlaggen daar
mee bedoeld werden. Per
soonlijk merkten wij geen 
enkele buitenlandse vlag in 
de betoging op, De Waalse 
haan zal stellig wel niet be
doeld zijn. Sommige kranten 
spraken van « Ie drapeau 
hollandais ».Dat is domheid 
of moedwillige misleiding : 
iedereen met een normale 
graad van ontwikkeling of 
desnoods met een goede en
cyclopedie in zijn bibliotheek 
moet toch weten dat de 

staatsvlag van Nederland dé 
kleuren rood, wit en blauw 
in horizontale banden ver
toont. 

GEUZENVLAG 

De enige vlaggen in de 
stoet die van verre daarop 
leken, waren de oranje -
blanje - blauw - vlaggen die 
echter niets met de Neder
landse staatsvlag te zien 
hebben, wier herkomst zaak 
is van alle Nederlanden en 
die evenals het Wilhelmus 
— gedicht door een Antwerps 
burgemeester! — in Vlaan
deren volkomen • op hun 
plaats zijn. Het « Brabants 
Nieuwsblad », dat uitgegeven 
wordt te Roosendaal, was 
verleden maandag beter ge
ïnspireerd toen het sprak 
van « de oude Nederlandse 
Geuzenvlag ». 

Deze vlag is sinds altijd 
bestanddeel geweest van de 
Vlaamse Beweging. Een tijd
lang werd ze vooral gevoerd 
door vrijzinnigen; als dus
danig vindt men ze terug bij 
de studentenvereniging « 't 
Zal wel gaan ». Oranje *-
blanje - blauw zijn o.m. ook 
de kleuren van het Alge
meen Nederlands Verbond. 
De oranje - opdruk op bla
den en tijdschriften zoals 
« Het Pennoen » — waarvan 
de redaktie - sekretaris te
vens adjunkt - sekretaris is 
bij het Aktiekomitee — heeft 
wel dezelfde historische ach
tergrond. 

In de rand van de Ant-
verpse betxjgmg liepen een 
jaar jongens met het blad 

Links » te venten. 
Daarbij kan men zich af-

t^ragen, waarom de leiding 
van de groep « Links » niet 
in de betoging liep. Het blad 
maakte het duidelijk; het 
stipte aan dat de groep 
« Links » binnen de B.SP. 
staat en dat hij zich — op 
straffe van uitsluiting en to
taal verlies aan invloed — 
niet tegen de partij - oeka
zen kan keren De part i j -

. richtlijnen waren verleden 
zondag duidelijk : geen deel
neming aan de betoging. De 
« rebe'len » hebben dan 
maar de kop in de schoot ge-
len-d ! 

GEEN ZWEEP NODIG ! 

Op de C.V.P.-vergadering 
veertien dagen geleden te 
Roeselare, waar het fameuze 
provincialisme S, la De Saeger 
werd afgekondigd, verklaarde 
de eminente capitulard van 
Hertoginnedal o m . dat de 
Vlaamse C.V.P. « geen zweep 
of drukkingsgroep nodig 
heeft». 

Het flinke onafhankelijke 
weekblad « Het Vrije Waas
land » stipt daarbij aan : 
« Mogen wij er even aan her
inneren dat de eerste verga
dering van de Vlaamse ka-
mergroep van de C.V.P. een 
paar dagen na de verkiezin
gen van maar t 1961 voor 3/4 
gewijd was aan de vraag «wat 
dient er gedaan om de V.U.-
vooruitgang in te dijken » en 
dat men toen tot de konklu-
zie kwam dat het beste mid
del daartoe bestond in een 
radikale aanpak van de 
Vlaams-Waalse problema
tiek ? ». 

« Het Vrije Waasland » 
wijst er verder op dat De 
Saeger in het verleden her
haaldelijk de voorzitters van 
V.V.B, en Aktiekomitee om 
steun verzocht bij zijn 
(kortstondige) bevlieging van 
Vlaamse oppositiegeest. 
Thans worden deze voorzit
ters schijnheilig betiteld als 
mensen « die niets vertegen
woordigen »; hun verenigin
gen worden « overbodig » ge
noemd. 

De betoging te Antwerpen 
heeft inmiddels aangetoond, 
dat deze schijnheilige stre
ken niet meer pakken. Alleen 
Jos zal nog pakken : zijn bie
zen namelijk. 

Waardoor zij de stelling 
bevestigen die wij steeds 
hebben verkondigd : men 
kan desnoods een fatsoen
lijk en eerlijk flamingant 
zijn binnen de kleurpartijen; 
zolang men echter met die 
partijen niet breekt, blijft 
het bij goede bedoelingen. 

Een pakt tussen de leven
de Vlaamse beweging en de 
kleurpartijen 'ijkt vooralsnog 
niet mogelijk; het is waar
lijk niet de fout van de 
Vlaamse beweging! En wie 
denkt, de kool en de geit te 
sparen, verliest zijn tijd. 

En ' mist uiteindelijk de 
trein, om het in de termino
logie van « Links » te zeg
gen. 

GRONDWETSHERZIENING ? 
Plots ontdekken, al diegenen, die hun 

machtspozitie bedreigd voelen door de nieuwe 
stromingen, allerlei in de gaiiwte ineengeknut-
seide lapmiddelen. 

De vetste titels worden uit de letterkasten 
gehaald om formules aan te kondigen die 
zogezegd de gestelde waagstukken oplossen. 

In feite hebben deze aspekten van methode 
van bedrijfsbeheer der openbare zaak niets te 
maken met de zucht naar erkenning der 
Vlaamse en ^Yaalse nationaliteit, deze minimale 
rechtserkenning van een eeuwenlang miskende 
5\'erkelijkheid. 

Men evolueert van melhoden van « gekarak
teriseerde meerderheden », over spreiding van 
bevoegdheden, naar onhoudbaar provincialis
me, om te trachten het nut der nationaliteits
erkenning in twijfel te trekken. Vandaag ont
leed ik echter niet die doolhof van problemen... 

Een twee-derde-meerderheid om deze 
erkenning der nationaliteit in de grondwet op 
te nemen is, omwille van de gebondenheid aan 
de partijturht, moeilijk of niet te bereiken. 

Deze twee-derde-meerderheid is daartoe 
nochtans niet vereist, en dit in strijd met een 
door de drie grote partijen volgehouden en door 
de pers als axioma geslikte bewering. 

De grondwet belet absoluut niet de erken
ning van een nationaliteit, van een « behoren 
tot een groep van aan mekaar door de sterkste 
groepsband - de taal - verbonden Belgische 
staatsburgers », 

Zegt art. 20 soms niet dat alle Belgen het 
recht hebben zich te verenigen ? 

Welke bepaling uit de grondwet of het 
strafrecht verbiedt « de vereniging der Vlaams-
sprekende Beigen » en de « vereniging der 
Franssprekende Belgen •» om mekaar een iden
titeitskaart toe te kennen waarop hun nationa
liteit als Vlaamssprekende of Vlaamse Belg, en 
anderzijds als Franssprekende of Waalse Belg 

jrordt vermeld ? 
Indien er iets is waaraan geen enkel van 

deze twee soorten landgenoten (wij vergeten 
de tegen wil en dank destijds Belg geworden 
Duits-sprekende Belgen) twijfelt, dan is het 
•wel of hij tot één van beide kategoriën hoort. 

De mening verschilt slechts daar waar het 
• rop aan komt, welke rechten hij of zij aan 
eijn of haar onmiskenbare status wenst te 
hechten. 

In ieder gexal : dergelijke nalionaliteitser-
kenning zou de voorbereiding kunnen zijn van 
de nationaliteitskeu-ze vv'aartoe de vrijheid o.m. 
door BELGIË werd erkend in het « Verdrag 
over de Rechten vgn de Mens ». 

Niettemin zou deze krachtens art, 20 van 
de grondwet tot stand gekomen nationaliteits
vereniging op zich zelf nog geen onmiddelliike 
kans hebben op publiekrechtelijke erkenning 
der nationaliteitskeuzen. 

Ik ben de mening toegedaan dat ieder die 
het ernstig meent met de belangen van dit 

. land,-bij rustig nadenken tol de slotsom komen 
zal dat de eerste stap tot het bedaren der 
gemoederen en hel behoud van de gebonden
heid Vlaanderen-Wallonië in België, de erken
ning bij wet (Ier 2 nationaliteiten is en dit zo 
vlug mogelijk. 

Ik herhaal ; daartoe is de bizondere proce
dure der twee-derde-meerderheid, de zgz. 
grondwetsherziening, niet noodzakelijk. Met 
deze misleiding van de openbare opinie dient 
radikaal afgebroken. 

Waar staat geschreven dat de grondwet 
7,ich zou verzetten tegen de loexoegtng van 

bepalingen aan haar tekst door de gewone wet
gevende macht, voor zover de bepalingen geen 
wijziging toebrengen aan bestaande artikelen ? 

Artikel 131 van de grondwet voorziet enkel 
een bizondere procedure en bizondere meerder
heden voor wijzigingen aan bepaalde grond
wettelijke beschikkingen. Zodat iedere toe
geving aan de grondwet van bepalingen die de 
rechtsuitdrukking vormen van sociologische 
feiten en aspiraties, tot de bevoegdheid hoort 
\an de gewone wetgevende macht. 

Alles wat niet in de grondwet werd gere
geld, behoort tot het terrein der gewone wet
gevende macht met haar gewone meerderheid. 

Het misbruik dat de grote poUtieke par
tijen hebben gemaakt van de vrijheid om de 
kieswetgeving derwijze te organiseren dat zij 
samen een niet door de grondwet voorziene 
macht en een staat in de staat te vormen, noopt 
hen er toe de openbare opinie te misleiden. 

De openbare opinie is in de waan, dat 
grondwetsherziening in de zin van art. 131 der 
grondwet noodzakelijk is om een nationaliteits
erkenning te bekomen ; dit heeft als direkt psy
chologisch gevolg dat een massa mensen deze 
fundamentele aspiratie derwijze utopisch vin
den dat zij aarzelen hun stem en steun te 
oriënteren naar een politieke partij, die deze 
nationaliteitserkenning als eerste punt op haar 
programma heeft geplaatst. 

Evenals de nationaliteitserkenning tot de 
bevoegdheden hoort van de gewone wetgevende 
macht, zo hoort het houden van een volksraad
pleging, het inrichten ervan en het sanction-
neren ervan, tot haar bevoegdheden. 

Het recht op volksraadpleging is een aan 
de grondwet voorafgaand recht. 

Op grond van wat anders dan een straat
revolutie en een er op volgende volksraadple
ging werd de grondwet tot stand gebracht ? 

Zegt art. 25 van de grondwet misschien niet 
dat alle rechten uitgaan van de natie ? Dit 
artikel voegt er weliswaar aan toe dat de 
rechten der natie worden uitgeoefend op de 
wijze geregeld door de grondwet ! Doch deze 
wijze van regeling werd niet aan de normale 
wetgevende bevoegdheid der Kamers onttrok
ken door art. 131. 

Een groep Walen wenst 'dat het recht op 
volksraadpleging zou ingelast worden in de 
grondwet en dan nog met de bizondere proce
dure. 

Zij zijn in dwaling en zoeken « de mid
dagzon om 14 uur ». Dit recht is vervat in de 
grondwet. Hoe zouden de revolutionnairen van 
1830 tot 18;W dit voorafgaand recht hebben 
kunnen veroordelen, krachtens hetwelk zijzelf, 
en dan nog slechts na consult van 40.000 cijns-
plichtige kiezers, de grondwet tot stand 
brachten ? 

Krachtens dezelfde beginselen kunnen wij 
onderzoeken welke nieuwe rechten (civiel
rechtelijke en andere) de gewone wetgevende 
macht kan lot stand brengen, uitgaande van 
een ander zeer wijs beginsel van ons burger
lijk wetboek, gekoppeld aan de vrijheid van 
vereniging der Belgen. 

Immers, een vereniging veronderstelt een 
overcenkom.st van partijen. En zegt een artikel 
uit het burgerlijk wetboek - dat de rechten van 
alle burgers der natie en zelfs van vreemde
lingen die in ons land verblijven regelt - soms 
niet. dat de overeenkomst der partijen hun 
wet is... 

Dr. C.W.M. 

Het bewijs dat de beloging ie Antwerpen - ondanks de tegenwerking 
van de pers - een overdonderend succes werd, wordt o.m. geleverd 
door het feit dat een groot deel der betogers behaorde tot kompakte 
groepen uit één en dezelfde gemeente. Wie Vlaanderen kent, weet dat 
het heel wat voeten in de aarde heeft om bvb. een dorpsfanfare naar 
een uitgesproken revendikatieve betoging te brengen. Die krachttoer 
werd door verschillende plaatselijke Aktiekomitee's klaargespeeld, zo 
o.m. door Beiiaar-bij-Lier en Kessel. Zulks is slechts mogelijk wanneer 
het opzet der betoging brede volkslagen aanspreekt. 

« LINKS » 
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men tai alle Vlaamse kranten massa's gegevens die duidelijk wijsen op d« 
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sabotage van deze wetten. De van oads beproefde taktiek wordt toeg^epast 
* i • — — ^ 

om de goedwillige gemeente om de tuin te leiden : welwillende, doch vagre 

verklaringen over erkenning van algemene principes, en tegelijkertijd uit

voeringsmaatregelen die lijnrecht tegen deze principes indruisen. Daar 

deze uitvoeringsmaatregelen voor bijzondere gevallen slechts aan enkelen 

bekend zijn, bereikt men op deze wijze dat de meerderheid van de kiezers 

menen dat alles in kannen en kruiken is terwijl in feite aan de oude, 

verkeerde toestanden niets veranderd wordt. 

MOL 

Het is de bedoeling van dit artikel, 
een voorbeeld te geven van deze 
schijnheilige metoden. De Europese 
School Ie Mol heeft ten tijde van de 
taaidebatten in de Senaat even de 
aandacht van het grote publiek op
geëist. Een reeks persartikelen werd 
er aan gewijd waarna de zaak ofwel 
als een grote Vlaamse overwinning 
werd voorgesteld ofwel een zachte 
dood bezorgd in de vergetelheid. 

Het belang van de Europese School 
kan best gemeten worden aan de be
langstelling die onze tegenstanders 
er voor betoond hebben ea de energie 
die zij er nu nog aan besteden. De 
Franstalige pers heeft tot op heden 
42 grote artikels in dit verband ge
publiceerd. De Franstaligen in Mol, 
althans diegene die als typische Vla-
mingenhaters bekend staan, hebben 
er nooit een geheim van gemaakt dat 
met de mogelijkheid hun kinderen 
naar een Franstalige school te kun
nen st««fr'mir^b'hivenr'-i^èiïsr 
schap in" ïieï"Atobmcelltrum staat" öf * 
valt. Dezelfde Franski jons hebben 
niet geaarzeld de Belgische wetgeving 
bij de buitenlanders in diskrediet te 
brengen. Nu nog zetten zij alles op 
haren en snaren om ambassade's en 
konsulaten voor hun wagen te span
nen en druk op onze regering te la
ten uitoefenen. Vergeet niet : de Eu
ropese School is zogezegd internatio
naal, al zijn meer dan de helft van 
de leerHngen Franstalige Belgen zon
der Europees statuut. 

Wij weten dus dat het Fratrstalige 
onderwijs in de Europese School een 
broodnodige integratie van de Walen 
en Brusselaars van het Atoomcen
trum in de Kempen in de weg staat. 
Deze mensen zullen normaal hun hele 
beroepsleven in de Kempen doorbren
gen. De minachting voor onze streek-
bevolking bij sommigen van hen is 
spreekwoordelijk en jammer genoeg 
volgen de meeste gematigde Frans
taligen hun wekroep : MOL MOET 
EEN TWEEDE BRUSSEL WORBEN, 
waar ze'fs de inheemsen hun eigen 
karakter moeten prijsgeven om een 
behoorlijke positie te kunnen ver
werven. 

Toen in het voorjaar de nieuwe 
taalwetten ter sprake Kwamen, zagen 
de Vlaamse mensen van het Atoom
centrum en de bevolking van Mol en 
Geel voor het eerst wat ücht in de 
duisternis. Inderdaad werd m de 
Kamer, dank zij 'de waakzaamheid 
van een onzer volksvertegenwoordi
gers, bij de taalwet op onderwijs
zaken een artikel 20 goedgekeurd, 
waarbij misbruiken op taalgebied in 
de Europese Scholen voorgoed uit de 
weg geruimd werden Ook zat er in de 
bepalingen ter vernederlandsing van 
het bedrijfsleven wel stof voor een 
geleidelijke sanering van de wantoe
standen In het Atoomcentrum. He
laas, driemaal helaas, na twee maan
den toepassing van de taalwetten 
schiet er van dit alles niets meer 
over en hebben de Franstaligen het 

klaar gespeeld, zonder wetten of zon
der druk van de publieke opinie, het 
laken nog méér naar hun kant te ha
len dan dit in het ver'eden het ge
val was En nu vraagt de argeloze le
zer zich at hoe dit in Godsnaam in 
een demokratisch stelsel mogelijk is 
en waar de verdedigers van de be
langen des volks dan blijven Om dit 
aan iedereen duidelijk te maken zul
len wij in het kort de kroniek schrij
ven van het ontstaan, het goedkeuren 
en het in toepassing brengen van 

b. alleen leden van het Atoomcen
trum kunnen aanspraak maken op 
verworven rechten. 

c. Deze verworven rechten zijn : kin
deren, die in 1962-63 de lessen 
volgden mogen hun cyclus in de
zelfde taal beëindigen maar geen 
nieuwe cyclus beginnen. Met cy
clus wordt bedoeld : lagere school 
enerzijds, middelbare school an
derzijds. 

d. Minister Van Elslande heeft zich 
verbonden deze voorwaarden aan 
de Schooldirectie over te maken 
samen met een duidelijke formule 
voor kontrole en inspektie. 

e. de minste afwijking op deze over
eenkomst houdt automatisch het 
verval van ALLE toegestane faci
liteiten in. 

3. Mijnheer Van Elslande in af
spraak met Minister Janne publi
ceert de richtlijnen aan de school : 
a. « tijdelijk » betekend drie jaar, 

ZONDER MEER. 

ZO WORDEN DE NIEUWE TAALWETTEN 
TOEGEPAST ! 

DE EUROPESE SCHOOL TE 

MOL 
VERFRANST VERDER ï 

VERKRACHTING VAN ARTIKEL 20 VAN 
DE TAALWET OP ONDERWIJSZAKEN. 

artikel 20 van de taalwet op onder
wijszaken. 

1. De taalwet komt in behandeling 
in de Senaat. Artikel 20 is zonder 
kommentaar in de Kamer goedge
keurd en eerste-minister Lefèvre 
heeft formeel verklaard dat de Se
naat zonder enige wijziging de taal
wetten moet goedkeuren. Artikel 20 
is duidelijk voor iedereen : GEEN 
ENKEL Franstalig kind zonder Eu
ropees statuut wordt nog in de Frans
talige ssctie van de school toegelaten. 
Ho'a, de Franstaligen van het Atoom
centrum komen in het gareel. Twin
tig senatoren worden bewerkt om 
een oplossing te vinden, Mejuffer 
Wiebaut tracht artikel 20 te amen
deren maar mislukt. De wet wordt 
goedgekeurd ZONDER DAT ER een 
letter aan de tekst gewijzigd wordt. 
Artikel 20 in zijn oorspronkelijke 
vorm heeft dus kracht van wet. En 
toch zit het venijn er in want se
nator De Boodt heeft toegestaan dat 
minister Larock een verklaring af
legde ten behoeve van Franstaligen 
door TIJDELIJK KONTRAKT AAN 
HET ATOOMCENTRUM verbonden. 
Voor senator De Boodt zijn deze t i j -
delijken alleen en uits uitend sta
giairs voor perioden korter dan drie 
jaar. 

2. Grote verwarring in het Frans
talige kamp te Mol. Enige ongerust
heid bij de Vlaamse mensen. De 
Vlaamse parlementairen verklaren 
echter met klem dat zij slechts het 
volgende toestonden : 
a. « tiidelijk » betekent drie jaar, 

NIET HERNIEUWBAAR. 

b. ALLE reeds ingeschrevenen (al of 
niet tot het SCK behorend) heb
ben verworven rechten, 

c- deze verworven rechten zijn : kin
deren, die ingeschreven werden in 
1962-63, mogen hun cyclus in de
zelfde taal beëindigen. 
Met cyclus wordt bedoeld : kleu
ter- EN lager onderwijs, Middel
bare school. Pikant detail (!) : 82 
Franstalige kleuters werden inge
schreven tijdens de laatste week 
van het schooljaar 1962-63, dus 
tijdens het Senaatsdebat. De kin-
derkrib telt mee, men is Franstalig 

vóór men spreken kan. 
d. Nergens is nog sprake van een 

formule voor kontrole en inspek
tie. 

e. men komt op de proppen met iets 
totaal nieuw : een speciaal s ta
tuut van wetenschappelijk vorser, 
dat voor de houder ervan elke 
taaibeperking opheft. Hiermee 
wordt een mogelijkheid gescha
pen voor alle Franstaligen in het 
Vlaamse laad om de taalwet niet 
te moeten ondergaan. 

f. De directeur van de school wordt 
door de minister verzocht de nodi
ge gegevens te verstrekken indien 
er toch nog kinderen zouden moe
ten geweigerd worden op basis van 
deze richtlijnen. M ^ kan dan aan
vullende voorstellen uitwerken. 

4. Vertegenwoordigers van de 
Vlaamse groep van het Atoomcen
trum en van de streek hebben een 
onderhoud met hun parlementairen. 

De "enorme afwijking van het begrip 
« stagiair » wordt o,nderlijnd Het ge
vaar van het statuut van weten
schappelijke vorser voor andere stre
ken van het Vlaamse land wordt on
derzocht. De parlementairen beloven 
de minister in te lichten en in de 
kortst mogelijke tijd een rechtzetting 
te bekomen van de situatie. 

5. Op een oudervergadering van de 
Europese School (alleen Franstalige 
Belgen) is de directeur van de School 
heel gerust in de gang van zaken : 
« We zullen met de toepassing van 
de richtlijnen nog wachten, want de
ze worden zeker nog in ons voordeel 
gewijzigd! » (Vergelijk hiermee punt 
3f : de minister vraagt of er nog aan
vullingen nodig zijn.) 

6. Op 15 september wordt de Euro
pese School heropend. Volgens minis
ter Janne, in een verklaring aan « Le 
Soir », werden 273 Belgische kinde
ren in de Franstalige sectie aange
nomen en 22 geweigerd Het achter
poortje van meneer De Boodt heef IJ 
dus gediend voor MEER DAN 90 %. 
Verder wordt aan die kinderen in te
genstelling met alle nationale school-
reglementering als tweede taal nieti 
het Nederlands, maar het Duits on
derwezen De kleine Waaltj es zullen 
dus zelfs niet in het onderricht van 
de tweede taal door het Boerkes^ 
Vlaams bezoedeld kunnen worden. 

EN DE FORMULE VOOR KON
TROLE EN INSPEKTIE IS NOG 
STEEDS NIET GEVONDEN. EN ON
ZE PARLEMENTAIREN HEBBEN 
NOG STEEDS NIETS BEREIKT. 

7. In het Atoomcentrum worden de 
gevolgen van de fameuze richtlijnen 
duidelijk voelbaar. De Walen voelen 
zich terug de baas en laten het mer
ken. Een grote kuis in de Direktie-
kaders is totaal onwaarschijnlijk. 
Dit is o.m bevestigd door de benoe
ming van de Waal Goens als direk-
teur-generaal. En wat nog erger is : 
de Directie van de School bekommert 
zich in het geheel niet om de richt
lijnen van de- ministers. Zij gaat ge
woon verder alsof er niets gebeurd 
was De 22 « geweigerde » kinderen 
werden na 15 september gewoon in
gehaald en met e^k van de hierboven 
aangehaalde richtlijnen wordt de 
spot gedreven : 

a. Personen van buiten het Atoom
centrum sturen hun kinderen naar 
de Franstalige sectie. (Eén voor
beeld : de kinderen van een Waals 
leraar aan het rijksopvoedingsge-
sticht). 

b. een volledige klas begint zonder 
meer de middelbare cyclus in het 
Frans. 

c. Kinderen van leden van he t 
Atoomcentrum die al zeven jaar 
dienst hebben in het Atoomcen
trum, beginnen in het lager on
derwijs, in de middelbare cyclus. 

d. de Inspecteur-Generaal van de 
Europese Scholen is met dit alles 
volledig akkoord omdat het Proto
col, het Reglement van de Euro
pese Scholen, toch nog door het 
Belgisch Parlement moet bekrach
tigd worden en dat bij die gele
genheid het zaakje toch wel voor 
de Franstaligen wettelijk in het 
reine zal worden getrokken Dus, 
waarom nu moeilijkheden veroor
zaken? 

EN VAN INSPEKTIE IS NIETS TE 
MERKEN EN DE PARLEMENTAIREN 
LATEN BEGAAN. 

(vervolg blz 8) 
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Hieronder geven wij enkele losse 
flitsen uit de federalistische opmars. 
De foto's (klisjees van « Gazet van 
Antwerpen») tonen de zitstakende 
studenten en een beeld van de rellet
jes uitgelokt door enkele franskiljons. 

ST JOZEFSINSTITUUT 

Het beruchte St Jozefsinstituut te 
Antwerpen, dat enkele tijd geleden 
reeds in het nieuws was doordat er 
op het speelplein een muur opgetrok
ken "werd tussen Vlaamse leerlingen 
en het restje franskiljonse kwekelin-
gen dat daar nog van een afzonder
lijk kaste-onderwijs kan genieten, 
heeft ook verleden zondag weer van 
zich laten spreken. De zusters hadden 
namelijk de Vlaamse meisjes op 
straffe van wegzending verboden, deel 
te nemen aan de federalistische beto
ging. Ondanks deze ongehoorde af
dreiging waren er toch tientallen 
meisjes van het instituut opgekomen. 
Proficiat \ 

THEO AAAK 

Een groepje studenten had een 
goede afwisseling gevonden op de 
roep «Theo buiten». In de plaats 
daarvan werd er «Theo aaaak» ge
roepen. Dit ging gepaard met de no
dige grimassen, wat de lachlust van 
alle omstaanders opwekte. Zelfs de 
anders zo stoer kijkende Antwerpse 
politie-agenten konden moeilijk een 
rnonkel onderdrukken. 

VAN VER 

Wij geloven dat de betoger die van 
het verst kwam, deze was die uit 
Spanje overkwam. Met het vliegtuig 
was deze Vlaamse Spanjaard speciaal 
naar Antwerpen gekomen om deel te 
nemen aan de federalistische opmars. 
Een voorbeeld dat kan tellen en dat 
thuisblijvers, met een in de gauwte 
gezocht alibi, tot lering kan strekken. 

GETALLEN 
Zowat iedereen en niet In het 

minst de kranten, heeft weer eens 
gegoocheld met cijfers omtrent de 
opkomst. Wij gaan daaraan niet mee
doen. Een feit is dat iedereen zonder 
uitzondering — en niet in de minste 
mate het Aktiekomitee zelf — paf 
stond van de werkelijk indrukwek
kende opkomst. Niemand had inder
daad verwacht dat deze zo massaal 
zou zijn. De krantenverslagen lieten 
onmiskenbaar blijken dat ook de ver
slaggevers duidelijk onder de indruk 
waren gekomen van de grote bijval. 

ALLE KLASSEN 
Er is sterk onderstreept geworden 

da t de betoging alle lagen van de be
volking vertegenwoordigde. Arbei
ders, bedienden, zelfstandigen, boe
ren en intellektuelen stapten naast 
elkaar op. De sociaal-ekonomische 
Inhoud van de leuzen had zeker bij
gedragen tot de veralgemening van 
vertegenwoordiging. 

AMNESTIE 
De franstalige bladv., >ebben sma

lend aangestipt dat de spandoek met 
de slogan « amnestie » gedragen werd 
door twee jonge «snaken». Wij vra
gen ons af wat daarmee te smalen 
valt, dan wanneer dit voor welden-
kenden eerder een reden zou moeten 
zijn om zich af te vragen waarom de 
amnestieeis hier in België nog steeds 
aan de orde is en in de eerste plaats 
dient gesteld door de jonge generatie, 
een generatie die de oorlog zelf niet 
beleefd heeft, maar die opkomt om 
het onrecht door de gruwelijke na
sleep van de oorlog teweeggebracht 
en in België nog steeds voortkanke-
rend, uit de wereld te helpen. 

FANFARES EN 
VERKLEDEN 

Er waren ditmaal veel fanfares in 
de betoging en zij oogstten telkens 'n 
verdiend applaus wanneer zij voor-
bijstapten. Door hun muziek brachten 
zij veel geestdrift in de mars en 
voortdurend bezielden zij met hun 
strijdliederen de zingende massa's. 
Veel bijval kregen ook de groepjes die 
voor een of andere kostumering had
den gezorgd. Zij brachten, samen met 
de jeugdgroepen, kleur en leven in de 
optocht. 

HUMOR 
St Niklaas en Zwarte Piet Hepen lö 

de betoging met een bordje : « zonde» 
ezel, hij is niet voor federalisme». 
Een lachwekkend personage stelde 
een kommodore voor die graag zeult 
met bommen en rotte tomaten? 
een (Vlaamse) leeuw was ontsnapt ui* 
zijn kooi en een groep ku-klux-klan-
ners sleepte met stassart-bommen, 
terwijl een andere groep «Theo en 
zijn profeet» uitbeeldde. Opgemerkt 
werd ook dat Laken goed afgevaar
digd was in de betoging maar (zoals 
het bordje het zegde) « zonder Paola 
(met vakantie) ». 

ONDANKS MANU 
In de betoging had een manifestant 

een bordje meegenomen, -waarop te 
lezen stond : « Wij zijn hier, ondanks 
Manu Ruys». Daarmee werd zeer 
raak uitgedrukt dat de betogers zich 
niet hadden laten vangen door de 
schrijvertjes op de redaktie-burelen 
van de grote kranten. Wij geloven 
niet dat Manu de optocht gevolgd 
heeft, hij zal dat wel aan de mindere 
penneridders overgelaten hebben. Het 
moet trouwens niet erg prettig zijn 
zo flagrant het bewijs van onmacht 
voorgeschoteld te krijgen. De over
donderende opkomst heeft immers 
overduidelijfc».aangetoond hoeveel he t 
gekrassel van de papierverkopers 
waard i^. 

ANTWERPSE NODEN 
De slogans met betrekking tot de 

Antwerpse noden hebben zeker niet 
nagelaten indruk te maken. De m a n 
nen van linkeroever hadden het aan
schouwelijk voorgesteld : zij droegen 
op een wagen een grote buis mee die 
samen met pijprokende konijnen, de 
beruchte Antwerpse konijnenpijp-
tunnel moest voorstellen. Dat de mi-
zerie met de tunnel hun niqjt zou be
spaard blijven, ondervonden 's voor-
middags talrijke betogers « van over 
het water » toen zij zowel in de klei
ne als in de grote tunnel, veel last en 
moeite hadden om er door te geraken. 
Een andere Antwerpse grief : de 
luchthaven. Ook voor haar behoud 
werd geijverd in de opmars, terwijl 
onderwerpen als de E-drie-weg en de 
universiteit in de Scheldestad even
eens dankbaar aangegrepen werden 
in de slogans. Buitendien werd opge
komen voor een Antwerps beroepshof 
dat Limburg volledig los kan maken 
van Luik, op juridisch gebied. 

Vervolg van bladzijde 7 

8. De Inspecteur-Generaal stuurt 
brieven naar de twee ministers van 
nationale opvoeding en naar de 
Eerste minister als zou de overeen
komst betreffende de Europese Scho
len geschonden zijn. Hij vergeet ech
ter te vermelden dat het eerste en 
enige artikel en het Protocol ver
meldt dat « de regeling voor de Eu
ropese Scholen zal gevolgd worden in 
zover zij niet in strijd is met de na 
tionale wetten van het land waar de 
school gevestigd is. » 

Diezelfde heer gebruikt als argu
ment dat met de toepassing van de 
taalwet de Nederlandstalige sectie 
onevenwichtig groot zou worden en 
vergeet dat de Franstalige sectie dat 
nu al is. 

BITTER BESLUIT : Er is van 
Vlaamse zijde in pers en parlement 
veel poeder verschoten... zonder re
sultaat. De Franstaligen weten dat 
zij met de' wetten naar goeddunken 
mogen omspringen. Vandaag worden 
de gevolgen van deze test duidelijk 
voor iedereen : tegen de regering, 
tegen de publieke opinie in wordt de 

nieuwgekozen Directie van he t 
Atoomcentrum zo samengesteld dat 
voor de Vlaamse mensen terug de 
maquistljd aanbreekt. De zo noodza
kelijke rust voor wetenschappelijk 
werk is in het Atoomcentrum niet 
teruggekeerd en de ergerlijke taal
incidenten tussen Franstalige inge
nieurs en Vlaamse werkmensen wor
den terug dagelijkse kost. 

Een m^er algemeen besluit dringt 
zich op : het is duidelijk dat de 
Vlaamse parlementsleden in de hui
dige strukturen niets kunnen berei
ken. De wisselwerking tussen de ka
pitaalkringen en de unitaire par t i j 
besturen verhindert elke logische en 
normale ontplooiing van de Vlaamse 
mens. Daarom dient elke aktie voor 
zelfbestuur gesteund en aangewak
kerd te worden. Wij bereiken alleen 
dan iets als we 't zelf kunnen doen, 
van onder tot boven, zonder ogendie-
narij en vriendjespolitiek. 

Dit bittere verhaal moge velen doen 
nadenken die in de oppervlakkige 
berichtgeving van onze pers maar al 
te vlug argumenten vinden om zich
zelf en anderen gerust te stellen dat 
ALLES GOED GAAT VOOR VLAAN* 
DEREN IN BELGIË. 
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D e Vlaamse betogers , die te A n t w e r p e n op federalistische 

kru isvaar t togen, hebben natuurl i jk ook de nodige bo-

ven-de-Moerdi jkse-inkt doen vloeien, zij het in verschil

lende t in ten 

Alhoewe l sommige Nederlandse kor respondenten , de be

toging in de haast tradit ioneel geworden Brusselse salon-

verslaggeverssti j l versloegen en niet alleen van h u n 

geestelijke miskramen echte pareltjes van onkunde inzake 

Vlaamse problemat iek maak ten , maar soms zelfs de 

V l a a m s e betoging in kar ikaturale t rekken schetsten, wa

ren er gelukkig eveneens Nederlandse joernalisten aan

wezig, die h u n taak wél op een ernstige manier opva t ten . 

«HET ALGEMEEN OCHTENDBLAD», 
het democratisch-socialistisch dag
blad, telde 50.000 manifestanten, 
maar noemde de betogmg in verdek
te bewoordmgen, een sukses.. voor 

De Volksunie ». 
«Federalisme, zomaar botweg ge-
eist, ging de op eenheid berustende 
Christelijke Volkspartij 'te ver, even
als de katholieke kerkelijke overheid. 
En het actiecomité voor Brussel en 
taalgrens blies in feite zich zelf op. 
De ene na de andere organisatie brak 
met het comité Totdat met enkele 
onbetekenende groepen alleen de ex
tremistische Vlaamse Volksunie als 
magneet met kracht overbleef. 
Praktisch de hele Vlaamse pers heeft 
deze keer de mars genegeerd. Geen 
propaganda vooraf, slechts de aller
laatste noodzakelijkste nieuwsberich
ten. « De Standaard » en de « Gazet 
van Antwerpen», die hele pagina's 
brachten over de marsen op Brussel 
deden deze keer niet mee. En toch : 
bijna evenveel betogers als in Brussel 
1962 
Twee conclusies liggen voor de hand : 
of de federalistische gedachte leeft 
metterdaad in Vlaanderen; of (en 
dat is naar onze mening het meest 
waarschijnlijk) ook in Brussel was het 
praktisch alleen de Volksunie die met 
haar aanhang op straat was ». 

Het «ALGEMEEN HANDELSBLAD» 
brengt een grote foto van een zitsta-
kmg van demonstranten op de Meir 
en stelt m kapitale letters de vraag 
«Wordt de Vlaamse beweging radi
caler ? ». Haar korrespondent raamt 
de betogers (zonder simpatizanten) 
op 100.000 en is verder van memng, 
dat het Vlaams Aktiekomitee met het 
sukses van de betoging, reden tot 
grote tevredenheid heeft. 
De krant brengt een zeer akuraat ver
slag uit, merkte vooral de sociale ei
sen op, evenals de voorstanders van 

de Groot-Nederlandse gedachte De 
mcidenten, die in voorgaande bladen 
zo werden opgeblazen, werden hier 
slechts in een enkel zinnetje afge
handeld. 

Indien de nationale pers vrij ob-
jektlef gebleven was, dan was het wel 
anders gesteld met de provinciale 
kranten. 
«HET HAARLEMS DAGBLAD» brengt 
eveneens dezelfde foto, die m «Hef 
algemeen handelsblad •» gepubliceerd 
werd, maar sloeg een heel andere 
toon aan, in het er bij passende ar
tikel. 
Alhoewel het de betogmg op zichzelf 
geslaagd noemde, was het blad van 
oordeel.'dat het hier een «vertoon van 
Vlaamse folklore», was, waarvoor 
«tienduizenden goedgemutste lieden» 
naar Antwerpen gekomen waren. 
Ondanks deze ietwat sarkastische in
leiding, gaat de krant op objektievere 
toon verder. Het noteerde een aantal 
slogans en eisen door de betogers 
naar voren gebracht en wijdde na
tuurlijk verder uit over de Groot-Ne
derlandse gedachte die in de mars ge
propageerd werd De korrespondent 
zou trouwens een Nederlandse beto
ger opgemerkt hebben, die drager van 
een « prinsenvlag » was en" mee in de 
stoet opstapte. 
Volgens de korrespondent van « Het 
Haarlems Dagblad », waren het ech
ter de Waalse federalisten die, mee in 
de betoging opstappend, het meest in 
de kijker liepen. 
Tot slot van haar reportage citeerde 
het dhr. Amter, die op een perskon-
ferentie verklaarde, de betoging «als 
een inleiding voor de derde mars op 
Brussel» te beschouwen, waarbij het 
niet uitgesloten was, dat Waalse fe
deralisten zouden deelnemen, indien 
voldoende « konstruktieve Waalse 
elemeaten » zouden gevonden worden. 

René C. Verrycken 

Natuurlijk lopen de meningen van 
de dagbladen hier — net zoals bij de 
Belgische kranten — ver uiteen. 

De katolieke VOLKSKRANT blok-
lettert, dat de betogers «vlag en 
volkslied verguisden » en had nergens 
anders oog voor Alhoewel de korres
pondent van Nederlands' grootste ka-
toliek dagblad de mars door Antwer
pen « de grootste betoging, die ooit is 
gehouden voor de federale verdeling 
van België » noemde, heeft hij blijk
baar bitter weinig v^n ekonomische 
en sociale eisen in de stoet opgemerkt, 
aangezien hij enkel de « originele » 
slogans citeert. Desondanks geeft 
verslaggever aan het slot van zijn re
portage in beknopte bewoordingen 
het programma van het Vlaams Ak
tiekomitee weer. 

TROUW geeft een vrij objektief 
verslag weer en legt vooral de nadruk 

op het rustige van de betogmg Het 
blad geeft zowel de cijfers van de 
Antwerpse politie, als deze van het 
« Vlaams Aktiekomitee » weer betref
fende het aantal deelnemers. Verder 
aksentueert het de deelname van de 
delegatie van Waalse federalisten, die 
voor het eerst aan de betogmg deel
namen. 

De Brusselse korrespondent van 
« DE TELEGRAAF » telde 60 000 be
togers en heeft het na een korte in
leiding slechts over het vlagincident. 
Desondanks besluit hij : « De opkomst 
was aanzienlijk groter dan algemeen 
was verwacht, vooral omdat de 
Vlaamse pers niet unaniem achter de 
« mars » had gestaan. Het lijdt geen 
twijfel, dat de positie van de ekstre-
mistische pressiegroepen door deze 
manifestatie is verstevigd ». 

ƒ en natie IJzcrbedevaail en een rxalle beloging door Anlwetpen tweemaal liceft de 
Vlaamse massa dil jaar de weei maker iegengehad. Tweemaal werd hel lóch een succei. 
Slecht weer is steeds een echte spelbreker voor openlucht-manifestaties die me( gedragen 
worden door een onblusbare geestdrift en een échte overtuiging. Ook dit is een vinger
wijzing voor de betekenis van de doorbraak verleden zondag : het weer tpeelde geen rol I 
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s tom en doods lijk die oude 
held op 't Gent van heden, treurt 
de Vlaamse pers op een van de 
grootste nederlagen uit haa r be
staan. 

De betoging te Antwerpen werd 
een sukses ondanks de pers. De 
eerste dag kregen we nog versla-
gen en kommentaren, geïnspireerd 
door het « uur van de waarheid ». 
De volgende dagen werden de 
wachtwoorden van « hogerhand » 
hemomen. Doodzwijgen, doodzwij
gen.' 

Waar we vroeger, na iedere 
Vlaamse manifestatie, grote bij
eenkomst of viering die in de lijn 
lag, ganse dagen aoekd«otjes en 
bekgevechten met de pers van de 
andere kant kregen, was nu dins
dag het doek reeds gevallen. De 
struisvogel : simbool van de 
Vlaamse pers! 

T I T E L F E S T i V A L , 

Over de cijferkermis wordt el
ders in ons blad gesproken. Valks
gazet lag het laagste (20.000), de 
franstalige pers gaf het cijfer van 
Badio Frans Brussel (32.000). De 
Gazet van Antwerpen heeft ze 
(( ge t^d » (35.000). De Nederland
se kranten gingen veel hoger. Het 
(( Rotterdamse Nieuwsblad » zegt 
over de cijfers : 

« Eigen waarnemingen van uw 
correspondent resulteerden in : 
50.000 mensen die zijn voorbijge
trokken tussen 12 uur 30 en 15 uur 
10 en nog wel een kleine 10.000 
langs de wegen. Die toeschouwers 
zijn eigenlijls wel allemaal sympa-
tisanten. » 

De Standaard zegt voorzichtig 
(schrik van de resterende abon-
nenten?) : K De meeste waarne
mers zeggen méér betogers dan in 
de eerste Mars op Brussel, minder 
dan in de tweede ». 

Een greep uit de titels : 
<( Vlaamse betoging trok drie uur 
door Antwerpen » (De Standaard) . 
« Geen regen kon hen deren. 
35.000 Vlamingen betoogden te 
Antwerpen voor een federaal Bel
gië in een federaal Europa » (De 
Gazet) . 

Beiden in grote opmaak op het 
eerste blad. Het Volk en de Nieu
we Gids moffelden de zaak naa r 
blz. 8 maar moesten het titeltje 
(( Grote opkomst en geen inciden
ten » toegeven. 

Met de Franstalige pers komen 
we in de heilige verontwaardi-
gingsgolf over de Belgische vlag 
van de franskiljonse ui tdigers die 
werd stukgetrokken (( de Belgische 
vlag uitjouwend, maar d= Holland
se kleuren toejuichend. Alleen de 
gekozenen van de Volksunie na
men deel aan deze Mars » (La Li
bre Belgique). La Wa'lonie was 
objectief. Vertederd door de ha
nenvlaggen vermoedelijk. Het 
Laatste Nieuws titelde « Deelne
mers roepen om federalisme; 
slechts parlementsleden van de 
Volksunie aanwezig ». 

Le Soir ontmaskerde de hele fla-
mintantenbende met titels als 
« Hatelijke slogans en beledigende 
houdingen. De Vlaamse betoging 
te Antwerpen had een anti-natjo-
naal karakter. De koning belache
lijk gemaakt, de Belgische vlag 
vertrappeld, de Brabaneonne gepa
rodieerd tussen federa'istische en 
grootnederlandse belijdenissen ». 

Eén staaltje uit hun <( verslag »: 
« Op he t einde van het trajekt 

gekomen, waar spandoeken en 
vlaggen snel werden opgepikt door 
vrachtwagens, kregen de jonge 
manifestanten het bevel lopend 
door de kleine straatjes zich op
nieuw bij de stoet te voegen. Daar 

DE ABONNEMENTENSLAO 
Op pagina 1 van dit blad brengen we de huidige stand in de 
abonnementen 1964. De rezultaten ervan zijn bemoedigend; 
in het gunstig klimaat na de betoging van verleden zondag 
dient het tempo echter opgedreven te worden. 

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

Schuimwijn voor iedereen 
die 20 punten haalt. 

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

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1.000 F stuk 
4 gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 800 F stuk 

UURWERKEN 
EN JUWELEN 
Alle herstellingen 
eigen werkhuis 

H U I S 

H. De Langhe 
Groenplaats 8 
ANTWERPEN 
Telefoon 32.93 81 

8 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 750 F _stuk 

10 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 700 F stuk 

12 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 650 F stuk 

Een bol kaas van 5 kg. 
Er zullen minstens hon

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

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

De prijzen zullen uitge
deeld worden in november 
1964. 

de weg een rechte hoek vormde 
volstond het met een beetje snel
heid de schuine zijde te nemen om 
de stoet te verlengen ». 

De Enge!se Daily Telegraph 
sprak van 40.000 l>etogers. 

Vlaamse en Waalse federalisten 
die samen optrokken. Groepjes te-
gendemonstranten die met de Bel
gische vlag wuifden werden wegge
dreven door de politie. 

OE GAZET 
Onderlijnt dat door buitenstaan

ders vooral het doordringen van 
de zelfbestuuridee in ruime 
Vlaamse kringen moet genoteerd 
worden. 

« De « nationale betoging » die 
zondag te Antwerpen werd gehou
den is een groot sukses geworden 
van he t Vlaams Aktlekomitee. 
Dit feit moet nuchtei' gekonsta-
teerd worden. 

De vraag dient dan ook gesteld 
" of de partij die het Vlaamse land 

meer dan welke andere ook repre-
zenteert, er niet goed zou aandoen 
bepaalde taboe's op te bergen en 
in de ruime gedachtenkonfronta-
tie die thans rond de grondwets-
hei-ziening gehouder wordt, ook de 
formule van een zeker ze'fbeslis-
singsrecht van de twee gemeen
schappen, bij de mogelijke oplos
singen te betrekken. » 

Standaard 
Geeft als titel van Ruys' be

schouwingen de zoveelste « waar
schuwing ». 

« Om Brussel en de p-r t i jen 
daarop a t t en t te maken, is er te 
Antwerpen betoogd. Men heeft er 
gewaarschuwd : in de plaats van 
« la Belgique de papa » mo°t er 
een staat komen, waarin de twee 
gemeenschappen zich als dusda
nig kunnen ontwikkelen, een s taat 
waarin de strukturen afgebroken 
worden die de anti-Vlaamse kaste 
machtig maken, een staat waarin 
het niet meer nodig is, dag na dag, 
ons recht op te eisen. 

Het is een duidelij.ke verwitti
ging die de tienduizenden hebben 
gegeven. Indien ze in de wind 
wordt geslagen, komt er een der
de, eendrachtige opmars n a a r 
Brussel die alleen maa r fataal 
kan aflopen voor het unitaire Bel
gië. » 

' t Is te hopen dat de Standaard 
ze dan minder saboteert zoals een 
spuiter onder instemmend gelach 
van de kijkers onderliinde, toen 
hij na de betoging met een dag
blad op de arm over de Meir 
<( rondventte » onder de kreet 
« Lees de speciale u'ts:ave van de 
Standaard. Hoe mislukte onze sa-
botagepoging ». 

Moet zuur in een Schildwacht
artikel het sukses toegeven, maar 
» ze » zijn er ook voor. 

« Eén zaak is zeker : het is een 
hele prestatie, de gisteren te Ant
werpen geziene massa samen te 
brengen op 'n koude en regenach
tige novembermiddag. En het is 
een feit waarmee rekening dient 
gehouden. Temeer, daar dit is ge
schied buiten de grote partij-or
ganisaties en buiten de grote so
ciale bewegingen om. En zelfs de 
medewerking der grote culturele 
verenigingen was aarzelend, bij de 
enen, en ongunstig, bij de ande
ren. 

De betogers waren zeker, op ver
re na, in meerderheid geen Volks
unie-aanhangers, al waren die ook 
talrijk in de rangen. 

« Waren » geen Volksunieaan
hangers. Maar ze « Zijn » het nu 
geworden, als ze de komedie van 
C.V.P.-pers en politiekers hebben 
gezien. 

Le Peuple 
Ziet dit zelfde Volksuniespook 

tot in de Franse Televisie. 
« Men weet reeds lang dat he t 

Franse TV-nieuwsbericht, uitge
zonden Op de middag door zender 
Rijsel, alles sistematisoh opblaast 
wat betrekking heeft op het ver-
nietigmgswerk van de Volksunie. 

Gister maandag gaf de R.T.P. 
van Rijsel volgend bericht : 
« Meer dan 100.000 betogers heb
ben gemanifesteerd te Antwer
pen ». Daar het De Standaard zelf 
is die bericht dat de optocht 235 
minuten duurde kan men de ge
wilde overdrijving meten van de 
Marseillaise in bevolen dienst. 

Of na de schat van Hitler wordt 
de Rijselse TV in onze dienst ge-
ste-d. 

Wat zijn wij toch een machtige 
part i j . 

De Nieuwe Gazet 
Onderlijnt aan welk gevaar de 

betogers ontsnapt zijn. 
« Van de Leysstraat tot aan het 

Koninklijk Palels stonden achter 
de nadarbarelen vele andersgezin
den opgesteld, die het ordewoord 
van hun vereniging opvolgden en 
de stoet afkeurend aanschouw
den. » 

Het is erg gesteld met de vader
landse energie als de vernietigende 
blikken van de patriotten niet 
meer in s taat zijn een landverra
der te kwetsen, laat s taan neer te 
bliksemen. 

De Linie 
I n een van de meest doordach

te artikels die we sinds lang over 
het probleem van de Waals-
VUaamse verhoudingten hebben 
kunnen lezen, behandelt Mark 
Grammens de pslchologische on
dergrond van deze problemen. 

Wij citeren uit zijn passus over 
de macht van bepaalde richting-
aanduidende krachtwoorden die 
een omwentelingsgeladenheid 
krijgen : 

« Federalisme Js zulk een woord. 
I n de concrete Belgische situatie 
van vandaag beantwoordt het vol
komen aan de sociologische wetten 
van politieke sloganvorming in 
tijden die aan diepgaande omwen
telingen voorafgaan. 

Na heel wat troebeleix n a veel 
voelen en tasten van de opinie-
vormende elite, wordt de slogan 
verheven tot het symbool, de vlag 
van het verlangen naar verande
ring. Het duurt gewoonlijk wat, en 
steeds moet de uitbarsting wach
ten tot de ontevredenheid heeft 
geleld tot allianties van de aan
vankelijk verspreide en vaak aan 
elkaar tegengestelde strekkingen 
der ontevredenen. Ook moet de 
meestal uiterst kleine groep van 
klaarzienden zich hebben doorge
zet, en ten slotte moeten de stra
tegen van de politieke omwente
ling de allianties met andere groe
pen hebben aanvaard Op de duur 
echter is de macht van het woord 
niet meer te stuiten. » 

Een artikel om bij gelegenheid 
op terug te komen in diepgaander 
beschouwingen. W. Luyten. 
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De laafste, posthuum uitgegeven en voltooide 
roman van Anna Blaman verscheen onlangs 
bij de uitgeverij Meulenhoff die ook in haa» 
pocketreeks een deeltje bracht met verspreide 
gedichten en prozastukken van de in 1960 
overleden Nederlandse schrijfster. 
Enkele maanden voor haar dood was ze nog 
te gast bij de Vlaamse televisie. Wat daarbij 
opviel was de bijna teruggetrokken beschei
denheid van deze vrouw, die met haar werk' 
een der belangrijkste bijdragen tot de mo
derne Nederlandse literatuur heeft geleverd. 
Een werk dat volgens Vestdijk, vertaald In 
het Engels of in het Frans, met gemak het 
Europese peil onzer letterkunde zou be
wijzen. 

ANNA BLAMAN 

Bij een reeks interviews, 
afgenomen door J. De Ceu-
laer voor « Het Nieuwsblad » 
en waarbij de geinterview-
den — een aantal Vlaamse 
auteurs — gevraagd werd 
naar hun voorkeur en waar
dering, kwam de naam van 
Anna Blaman samen met 
die van Vestdijk helemaal 
vooraan... 

Zelfs zonder het belang 
van een dergelijke « rang
schikking •» te overschatten, 
0(f er exclusieve waarde aan 
te hechten, is dit nochtans 
betekenisvol... 

Haar eerste roman «Vrouw 
en Vriend» werd bij het ver
schijnen nochtans niet al te 
gunstig ontvangen door de 
kritiek. Het zou interessant 
zijn, al de kritieken van toen 
nog eens te leggen naast de 
— thajis bezonkèner — po
gingen tot waardering. 
« Vrouw en Vriend » ver
scheen tijdens de oorlog en 
ik herinner me toen in een 

kritiek gelezen ê hebben dat 
de schrijfster, wat konstruk-
tie en stijl betrof, nog heel 
wat te leren had. Ook de fi
guren in het boek moesten 
het ontgelden — omdat het 
in feite allemaal mislukke
lingen waren... 

Niet slechts haar eerste 
roman, doch ook de daarop
volgende — vooral « Een
zaam Avontuur > moesten 
het vanwege een bepaalde 
kritiek ontgelden en Anna 
Blaman heeft praktisch om 
elk boek voor waardering 
moeten vechten. 

Slechts op het einde van 
haar leven viel haar literai
re roem te beurt en werd 
haar oeuvre beschouwd ais 
één der hoogtepunten van de 
moderne Nederlandse ro-
manproduktie. 

Wie is deze vrouw, die met 
haar niet al te omvangrijk 
literair oeuvre zulke felle re-
akties uitlokte en die ten
slotte boven het tumult uit

rees met, haar werk. dalj 
thans blijvende waardering 
geniet? 

Anna Blaman, die met 
haar naam Johanna Petro-
neel Vrugt heette, werd ge
boren te Amsterdam in 1906. 
Haar vader, die een fietsen-
handel had, stierf toen zij 
twaalf jaar was. Een gemak
kelijke jeugd had ze niet : 
ze studeerde voor onderwij
zeres, kwam in het lager on
derwijs terecht maar gaf het 
op na een paar jaren. Dan 
werkte ze op kantoor maar 
verloor haar baan tengevol
ge van een langdurige ziek
te. Voordien had ze zich 
reeds aan het schrijven ge
zet; na haar ziekte wijdde 
zij er zich geheel aan. Ze had 
reeds gedebuteerd met ver
zen en korte verhalen in de 
tijdschriften « Helicon » en 
« Werk ». 

In 1941 verscheen de ro
man « Vrouw en Vriend ». 
Zij studeerde tijdens de oor
log verder en behaalde de 
middelbare akte Frans. Ze 
kwam ook in kontakt met 
mensen van het tijdschrift 
« Criteriiun » en ontmoette 
op een bijeenkomst Hoomik 
en Bertus Aafjes, die zich 
haar aantrokken. In 1948 
verscheen dan haar roman 
« Eenzaam Avontuur » — 
die nog meer dan haar eer
ste boek heftig door de kri
tiek aangevallen werd. In de 
«Nieuwe Haagsche Courapt» 
noemde men het een cynisch, 

pornografisch werk. Vestdijk 
nam het voor haar op en 
verdedigde zowel « Vrouw en 
Vriend » als « Eenzaam 
Avontuur »• Het laatste boek 
kreeg in 1957 de P.C. Hooft-
prijs, de hoogste Nederland-
Se onderscheiding. 

Bij alle tegenkanting van 
bepaalde zijde drong haar 
werk toch geleidelijk door, 
zodat er nu in totaal reeds 
een veertigtal drukken zijn, 
waarvan een veertiental van 
« Eenzaam Avontuur ». 

Het onvoltooide werk « De 
Verliezers » kwam in 1960 na 
haar dood, van de pers. 

Zii stierf namelijk op 30 
juni 1960, amper 55 jaar oud. 
Reeds tevoren had zij een 
hartaanval gehad, die haar 
maandenlang bedlegerig 
maakte. 

Inmiddels waren in 1950 de 
korte roman « De Kruisvaar
ders » en in 1951 de verha
lenbundel « Ram Home » 
verschenen. 

In 1954 verscheen dan 
« Op Leven en Dood » waar
in de problematiek van 
« Eenzaam Avontuur » werd 
hernomen. 

Een tweede' bundel novel
len « Overdag » kwam in 
1957 uit. 

Wanneer men het werk 
van Anna Blaman over-
schouwt, dan valt het op dat 
er weinig of geen kinderen 
in voorkomen. Ze vertelt 
trouwens heel weinig over 
haar kinderjaren en haar 

Steentjes voor 
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Een zekere Heer De Jager, wiens naam ik om een hier 
niets ter zake doende reden spellen moest, wees er mij op dat 
de « de » in zijn naam steeds met een kleine letter diende te 
worden geschreven. Toen ik tnijn verbazing hierover te kennen 
gaf, verklaarde hij me dat zijn familie sinds generaties de 
hoofdletter uit die naam had gebannen omdat door navorsing 
was gebleken dat een van zijn voorouders « van adel » was. 
Zijn grootvader had zelfs - met de bewijzen van zijn voorvader
lijke adellijkheid in de hand - van de ffemeentesekretarie ver
kregen dat De Jager in de Jager zon worden gtwijzïgd. Een 
ander geval is mij bekend van een familie De Grendele, die 
om dezelfde redenen haar naam steeds de Grendele spelt. 

Waarom vermeld ik hier deze gevallen ? Om U de onjuist
heid te doen inzien van de gedachtengang die aan dergelijke 
wijzigingen ten grondslag ligt : ten eerste gaat men hier 
omgekeerd te werk ; terwijl men zich normaal beroept op een 
kleine de in zijn naam om zijn adellijke afstamming te 
bewijzen, beroept de Heer De Jager zich op een (zogezegde) 
adellijkheid om zijn naam met kleine letter te spellen. Inder
daad, wie traditicneel 'n naam als de Sévigny of van Harinxma 
draagt, is onbetwistbaar van adel. Doch daarnaast hebben heH 
wat adellijke families een naam waarin geen « de » of « van » 
te bespeuren valt. Ten tweede is de o de » in De Jager het 
Nederlandse lidwoord en kan onmogelijk het Pranse voorzetsel 
de zijn, dal « van » betekent. ' 

Maan' heeft dat dan belang of die « de » Frans of Neder
lands is •? Oorspronkelijk werd een adellijk persoon genoemd 
bij.de voornaam of voornamen gevolgd door de neuan van 
zijn bezittingen (of vroegere bezittingen), die immers als 
erfelijke titel gold. Deze plaatsnaam urerd met de voornaam 
verbonden"door het voorzetsel « van n, in het Frans « de «,' 
in het Duits « von ». Zo noemt men onze koning « Boudewijn 
van Saksen-Cobury-Gotha », en sprak men van « Diederik 
van den Elzas », « Godefrold de Bouillon », « Karel von Frei

burg ». Eigenlijk zijn dat Slechts afkortingen van Diederik, 
Heer van den Elzas ; Karl, Herr von Freiburg enz. Daar deze 
« van n, « de w en « v&n » slechts bindwoorden zijn en niet 
tot de naam behoren, is het logisch dat men ze met kleine 
letter spelt. Onze koning heeft toch niet de familienaam Van 
Saksen ! 

Daar Jager en Grendele geen plaatsnamen zijn en het 
woordje ervoor slechts een gewoon Nederlands lidwoord is, 
is het niet alleen onhistorisch maar ook dwaas door een spel
ling siixijziging de adellijke oorsprong van zulk& nam,en te 
willen bewijzen. Of wil men in het voetspoor treden van tante 
Sidonie die, na vastgesteld te hebben dat er adellijk bloed 
door haar aderen stro&mde, naast haar huisdeur een bordje liet 
aanbrengen waarop prijkte SIdONIE l 

Dat men nu niet kome aandraven met zgn. « officiële » 
spellingen l Tot allen die namen dragen waarin aaneenge
schreven vander's of vanden's of vande's voorkomen, of waarin 
sierlijk naast elkaar twee hoofdletters prijken als Van De, 
Van Der, zeg ik : U zijl slachtoffer'^ van de Belgische ambtenarij 
die in dezen een roemrijke traditie voortzet van de Franse 
overheersing. Toen werden door Nederlands-onkundigen de 
namen van de bewoners der wingewesten geregistreerd voor 
een volkstelling, met het gevolg dal voor elke familienaam 
een spelling weid vastgelegd die van dorp tot dorp verschilde 
en geen rekening hield met het eigen stelsel van naamgeving 
dat in de Nederlanden heerste. Geen administratie kan U 
beletten, de a vim n of de « de » in uw naam afwisselend met 
Iwofd- en kleine letter te spellen, hoe uw naam in de registers 
ook slaat ingeschreven. In onze taal vallen familienamen 
onder bepaalde spellingsvMtten en daar kan alleen een bevoeg
de kommissie van taalkundigen iets aan veranderen. De 
administratie kan u toch ook niet verbieden uw naam aan het 
einde van de regel te splitsen en te voorzien van een afbre
kingsteken hoewel men zou kunnen aanvoeren dat zulk een 
teken « offccieel » met in ata naam voorkomt X 

IIJ. Bouwman. 

jeugd, alsof een herinnering 
eraan haar pijnlijk is. 

Het spichtige, niet knappe 
meisje, had daarenboven 
weinig omgang met vrien
dinnen. Daarenboven is het 
typisch voor haar werk, dat 
de wereM waarin zij haar 
figuren doet bewegen een 
mannelijke wereld is en dat 
zij de problematiek ervan op 
een viriele wijze ziet. Veel 
van haar zelf lijkt als het 
ware overgestroomd te aljn 
in de masculiene Berthe uit 
« Eenzaam Avontuur ». Déze 
verwantschap tussen een 
mannelijke wereld en de 
schrijfster Anna Blaman is 
echter van intellectuele 
aard; in werkelijkheid was 
zij een gevoelige vrouw, met 
een uitzonderlijke behoefte 
aan liefde en genegenheid. 

Deze beide kenmerken 
hebben niet alleen de pro
blematiek in haar werk be
heerst, maar ook haar stijl 
en vormgeving, waarin een 
buitengewone evenwicht tot 
uiting komt tussen het emo-, 
tionele en het intellectuele. 
Verweet men haar bij het 
verschijnen van « Vrouw en 
Vriend » slordigheden in taal 
en konstruktie, dan blijkt 
echter, wanneer men heel 
haar werk overschouwt, dat 
het krachtige, onopgesmukte 
van de gewone omgangstaal 
bij haar een gevoelsgeladen
heid en een intellektuele 
diepte krijgt die men zelden 
vindt, ook niet bij meer ta
lentvolle stilisten. 

Eenzaamheid is het hoofd-
tema van 4iaar werk : niet 
het verlaten-zijn doch wel 
de onmogelijkheid om tot 
een volledig kontakt met an
deren te komen. De enige 
mogelijkheid tot zulk een 
kontakt is de liefde : het op
gaan in elkaar om de eöi-
zaamheid te overwinnen. 
Maar dit ideaal bereikt men 
nooit — omdat de liefde ao-
als zij werkelijk is aan dit 
ideaal niet beantwoordt. 

Deze werkelijkheid waar
bij de mensen in een klimaat 
van liefdeloosheid bewegen 
en er trachten uit te bretoen 
in de beleving van een hen 
steeds even hopeloos achter
latende sexualiteit — is een 
morbiede, uitzichtloze werke
lijkheid. Heel haar werk is 
een illustratie van het mea-
selijke falen in de greep 
naar het geluk : de mensen 
die zij ten tonele voert zija 
stuk voor stuk verliezers. 

Men kan dit pessimisme^ 
verwerpen op levensbeschou-< 
welijke gronden. 

Men kan de begrensdheid 
en de uitzichtloosheid van 
de wereld die zij ons toont, 
als een onwerkelijkheid be
schouwen of minstens als 
een slechts fragmentarische 
werkelijkheid, waarin alle 
menselijke en geestelijke 
beindingen worden terugge
drongen en alleen de indi
viduele menselijke eenzaam
heid overblijft. 

Doch men kan geenszins 
de ernst betwijfelen waar
mede zij dit probleem, dat 
haar bestendig i itrigeerde 
en bezighield, is tegemoet 
getreden en heeft getracht 
te doorgronden. 

http://bij.de


Il2 M VOLKS UN» 

' ^ Plaatsgebrek belelle ons vo
rige week enkele woorden kom-
menlaar te brengen bij de TV-
Oscar voor Gerd Mertens ert Lies 
Huylebroeck. Maar moet bij 'lie 
bekroning wel kommeniaar ge
bracht worden ? Wie het pro
gramma « Peter Benoit » gezien 
heeft zal zeker geen bezwaren te 
formuleren hebben tegen officiële 
bloeme^ies voor deze twee TV-
mense7\, van wie we reeds zo dik
wijls een zeer genietbaar pro
gramma op ons scherm kregen. 

Dus toch geen kommentaar, al 
laat de plaatsruimte het deze keer 
wel toe, en alleen maar een zeer 
hartelijk applaus van onzentwege! 

' 0 « CAROLIENTJE » luaagile 
zich vorige week donderdag op de 
slappe koord van liet nieuwe TV-
jeuillelon. 

We hebhen reeds enkele steke
lige kon-imentaren geschreven over 
de nieuwe TV-feüillston met Nand 
Bayl, Dora van der Groen en de 
anderen. Na de derde aflevering 
zien Wc nog niet de noodzaak in, 
aan die kommentaar veel te ver
anderen. Al heeft de tekst van 
Aster Berkhof onbetwislhaar zijn 
goede kanten (waar'om niet ?), 
toch kunnen ive geen greinlje 
geestdrift opbrengen-voor wat hij 
ons telkens aanbiedt als TV-
/o(i(7/('/o(j. ]Vunt hij vergist zich 
over het wezen van een TV-feuil-
Icion. Een dergelijk programma 
moet inderdaad niet op de eerste 
plaais een psichologisch veraiil-
woord en een . dramatisch goed 
opgeboutvd toneel-werk in zakfor
maat zijn. Van een TV-feuilleton 
verwachten de kijkers op de aller
eerste plaats amuzemcnt. En of 
de prei nu komt van de geeslig-
heden in de tekst of^ in de situa
ties, dal heeft geen belang. Maar 
de allereerste vereiste is hel onder
houdend element. 

En daar ligt de vergissing van 
Aster Berkhof. Hij brengt ons een 
toneelstuk in zakformaat, tech
nisch gezien steeds goed van kon-
slruktie, literair gezien steeds 
goed van taal en vlot van'dialoog. 
Maar slecht als TV-feuilleton. De 
eksploten van grootmoeder Irma 
de l eirman zijn zelfs nteeslal 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

ZONDAG VRIJDAG 
16.00 : Voor boer en tuinder : 
land- en tulnbouwmagazine — 
15.30 : De tiidscapsule — 15.58 : 
Ruitersport. Reportage van de lum
ping om de « Trofee van de Stad 
Geneve » — 17.10 ; Klein, klein, 
kleutertje — 18.40 ; « De kleme 
Bobes » : Tsjechische lüm voor de 
jeugd — 19.55 : Sportuitslagen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Groe
ten uit Zurich : een ontspannings
programma — 21.50 : Sportweekend 
— 22.20 ; Tweede nieuwsuitzending. 

14.05 : Schooltelevisie : Letterkunde 
— 19.00 : Teletaalles : Frans — 
19.25 : Tienerklanken — 19.50 : 
De Weerman — 19.55 : Sport in 
't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20 20 : Hendrickje Stoffels, toneel
stuk door Jos Janssen. TV-bewer-
king : Drê Poppe — 22.05 : Pre
mière — 22.35 : Tweede nieuwsuit
zending — 22.45 : Dansen. 

• ZATERDAG 
MAANDAG 

19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19.50 : De Weerman — 19.55: 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nleuws — 20.20 : 't Is maar een 
•woord — 21.00 : Op een regenach
tige dag — 21.35 : Panorama — 
22 10 : Allemande im Herbst 
22.25 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie : Letterkun
de - Biologie — 19.00 : Geistpro-
gramma — 19.30 : Tekenfilms voor 
jong en oud : De Pllntstones — 
19.55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : De kat op de 
koord : Minnelijke schikking (4e 
afl.) — 20.55 : Leer langer leven 
— 21.45 : Fi-uen fra havet (De 
Vrouw van de Zee), ballet van 
Knudaage Riisager — 22.25 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 19.00 : Tele
taalles : Nederlands — 19.15 : 
Openbaar kunstbezit — 19.25 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19.50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
Een zo lange afewezigheid (Une 
aussi longue absence) drama van 
Henri Colpi met Allda Valll en 
Georges Wilson (Franse versie met 
Nederlandse onderschriften) — 
21.50 : Quand l'automoblle va ... 
22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Teletaalles ; Engels — 
ie.30 : Arena — 19.55 : Sport in 
' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Hapamonim : Muziek en 
dans uit Israel — 20 50 : Ten huize 
van Lode Baekelmans — 21.35 : 
Tweede nieuwsuitzending — 21.45 : 
Eerste loge. 11 Cappello di paglia di 
Pirenze (Het strooien hoedie van 
Florence). 

10.00 : Teletaalles : Frans — 10 25 : 
De Dageraad van het Westen — 
11.00 : Teletaalles : Engels — 17.00: 
Jeugdprogramma — 17.45 : School
televisie ; Letterkunde — 19.00 : 
Brand in het oerwoud : filmrepor-
tage — 19.15 : Maat voor maat : 
poppenfilm — 19.25 : Dwaaltocht 
door het dierenrijk. Bij de reptielen 
en de honden — 19.55 - Sport in 
't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Er kan altijd eentje bij 
(16e afl.) — 20 45 : Pro en Contra 
— 21.35 : Echo — 22 05 : Dick 
Powell stelt voor : Morgen wordt ge 
een man (31e afl.) — 22.55 : Twee
de nieuwsuitzending — 23.05 : 
Wielrennen. Rechtstreekse reportage 
van de Zesdaagse van Brussel. 

BECO 
Ti-i «-.1 -.'.HM" - ori«/i(»9.:n 

Vlamingen 
KOOPT 

VLAAMSE GROND 

van Vlaamse mensen : 
vanaf 250.-F/m2, in rand
gemeenten van Brussel. 

Speciale voorwaarden 
•/oor leden v.d. Volksunie. 

FINADVIES 
D a i l l y l a a n 20 B r u s s e l 3 

t e l . 16.12.39 v a n 9 t o t 12 u . 

VERLOVING 
HUWELIJK ! 

Ook U zult vast en zeker 
spoedig dat mooi levens
geluk kennen. Schrijf ons 
en we sturen U gratis 
lijst der kandidaten. (Ze
gel bijvoegen voor ant
woord onder gesloten om
slag, zonder adres van af
zender). Schrijf naar 
dienst H.W. 

postbus 245 Gent 
postbus 2 Molenbeek 
postbus 58 Kortrijk 
postbus 20 Izegem 
postbus 2 Brussel 8 

postbus 13 Roeselare 
postbus 6 Menen 

postbus 31 Brugge 
postbus 27 Brussel 1 

postbus 162 Antwerpen 
postbus 25 Mechelen 

postbus CMN Dendermonde 
posf^ns CMN Puurs 
postbus CMN Boom 

pijnlijk om aanaten. Hvt ma* 
waarschijnlijk dt bedoeling or*g 
aan het lachen ie brengen. Maar 
het werd alleen maar kwetsend. 

Het • spijt ons werkelijk voor 
Aster Berkhof, want de man kan 
beslist anders. Maar wat drijft 
hem er, in 's hemelsnaam toe om 
hei zo te doen ? Een T V-feuilleton 
waarin eindelijk een beschaafde 
taal te horen is en waarin niet 
langer halve garen rondlopen : 
twee zeer grote slappen vooruit 
op de vroegere « Schipper ». 
Maar waarom er altijd een psi
chologisch drama in pockel-uit-
gave van gemankt ? 

0 Het optreden van Louis 
Neefs tijdens het zeer goede « Pro 
en contra « van vorige zaterdag 
moeten we eventjes in de bloemen 
zeilen. Men is voor het genre of 
men is er tegen, maar dat Louis 
hcefs zijn zaken mei veel stiel-
kennis in onze huiskamer heeft 
gebracht, kan door niemand ont
kend ivorden. 

Hel genre kan ons niet erg 
belioren. Maar voor de slielkennis 

meniHn we ev«a ^ ée Aan<len te 
kiopp»n I 

0 De bevelen wm de partij-
bureau's werden in de studio's 
van de onafhankelijke BRT r%ag 
maar eens naar de letter en eie 
geest opgevolgd. De zeer magere 
belangstelling van de Vlaamse TV 
voor de federalistische betoging te 
Antwerpen was er het rechtstreeks 
gevolg van. Het ongenoegen van 
de kijker-betoger natuurlijk ook. 
En zo zullen de partij-bureau's 
zich dan toch weer vergist hebben 
in het rezultaat van een veel te 
hort film-verslag over de Antwerp
se manifestatie ! 

4§ « EEN NACHT IN VENETIË » 
gezien ? Naar onze mening blijft 
een operette nog altijd het beste 
zondagavond-programma dat de 
Vlaamse TV ons kan aanbieden. 
En vooral dan wanneer het een 
overname betreft van de Duitse of 
de Oostenrijkse televisie. Inder
daad, mooie muziek, prettige tafe
reeltjes en goede akteurs, wat wil 
de kijker nog meer ? 

0 « £ « KOSTER » van Somer-
s»t Uaugfiam w een goed kort-
verhaal en Piet Romer kwam het 
ons dinsdagavond op een lang niet 
onverdienstelijke manier vertellen^ 
tfllen. 

Maar het dekor van Cor Ilerme-
ler maakte veel kapot. Er hing nu 
iets stijfs, iets gemaakt, iets koud 
en onvriendelijk over het geheeU 
Met een levendiger dekor zou de 
eindindruk heel wat beter ge
weest zijn. Zeer , spijtig voor 
Somerset Maugham en voor Piei 
Romer. 

0 Fijngevoelig als ze zijn, gaven 
de RTF-mensen "dinsdagavond nog 
maar eens de film over de boedi»-
tische zelfmoord. Persoonlijk heb
ben wij deze beelden nu reeds 
Vier maal op het scherm zien ver
schijnen. Zouden ze nu eindelijk 
eens willen beseffen dat ook aan 
de taktloosheid een grens moH 
zijn ? Of is de sensatie het eerste 
en laatste gebod geioorden voor 
onze en andere nieuwsdiensten^ 
van de TV en van de pers ? 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE 
Jaargang 

MENSEN 
1 - nr 10 

Gum 
EERBIEDWAARDIGE UNIVERSITAIRE 
BIBLIOTHEEK VOORWERP VAN SPOT 

De beroeps - dwarskijker, die elke week deze 
« Dwarse Krant » met zijn twijfelachtige humor 
moet vullen, heeft verleden zondag in beate be
wondering s taan kijken op het openbloeien van 
een spontane humor - bloesem boven de hoofden 
der tienduizenden' te Antwerpen. En étexe morgen 
waaide met de post op zijn redaktietafel eep an
der voorbeeld van spontane en dlrekte humor bin
nen : het « onvervalst » schrijven van kannunik 
Eustache Massaux, opgesteld door een onbekende 
(Leuvense universitaire?) spuiter. Hieronder het 
stuk : 

CHAN. EUSTACHE MASSAUX 
BIBLIOTHECAIRE EN CHEF. 
CIRCULAIRE No 2. 

Na mijn rondschrijven over 
de nieuwe reglement voor de 
splitsing van de bibliotheek, 
schrijf ik dit rondschrijven in 
de Vlaamsche taai om mijn 
zeer grote goede wil voor de 
Vlamingen te beproeven. In 
mijn burelen van « blbliothé-
caire en chef » waarin ik zeer 
gehaast ben gaan zitten, voor
dat mijn voorganger al goed 
weg was, heb ik overwogen en 
besloten : 

1. Mijn zeer grote kennis van 
de kleine Vlaamsche kuituur 
laat mij toch niet toe de klei
ne voorziene magazijn te vul
len. Daarvoor zal dan een 
Vlaamsche knecht nodig zijn, 
die ten minste billngue, maar 
waarschijnlijk vier talen zal 
kennen, hij zal dan de rare op
sporingen van de mensen van 
de ware kuitmir kunnen hel
pen. 

2. Het Is- zeer absoluut nodig 
in alle latere tijden een onder-
scheld te maken tussen de lees
zaal des bibliotheek en een klas 
van ene bewaarschool. Deze pro
bleem houdt mij dag en nacht 
in slapeloosheid. 

3. Om de Vlaamsche werk-
mensen van Leuven toe te la
ten hun brood te verdienen zal 
ik voor ledere echte Professeur 
(lid van de A.C.A.P.S.U.L., niet 
ontbonden!) een vertaler aan
werven voor de talen die hij 
niet kent nl. vooral niet Duits, 
alle Nordiquê talen, voor velen 

ook Engels, enz., enz. Omdat de 
vragen voor vertalngen uit de 
Vlaamsche taal zeer klein zul
len zijn zal ik maar m e n ver
taler Vlaams - F rans kunnen 
benoemen. Voor de vertalingen 
Hollands - Frans zal ik het zelf 
leuk vinden mij ten dienste te 

stelen. Wat zeer eenvoudig is n a 
mijn 14 dagen studie In een 
leuk Hollands klooster n a mijn 
benoeming. 

Dit alles heb ik besloten en 
overwogen om de symbool, xan. 
de niet gesplitste univ. t e blij
ven. Anders zou ik immers niet 
anders kunnen doen dan mijn 
ontslag nemen. En wie zou mij 
kunnen vervangen... In de be
waarschool - leeszaal de Vlaam
sche taal spreken en in de bi
bliotheek kommeren om de 
Vlaamsche folkloren en de drie 
Hollandse boeken die ieder jaar 
verschijnen. 

I n dienst van de 1 univ. en 
de universele kultuur zal ik 
mijn supreme offer voortzetten. 

Eustache Massaux. 

TE ANTWERPEN 
Ik maak het aucces te A n t w e r ^ n ongedaan, Toon. 

C4, 

BRIEVENBUS 

P.A. Triot te Antwerpen — Ja, ik 
heb gezien dat ze hun voeten vaag
den aan een nationale driekleur. Het 
had erger kunnen zijn : in htm ge
sprekken vagen zij er doorgaans nog 
heel wat anders aan. 

•s 

•s 

GRAFSCHRIFT VOOR MANU RUYS 
Hier lig ik nu met de gebakken peren : 
het Vlaams succes zat mij zo danig dwars 
dat ik van woede stikte na de Mars. 
Eén troost : nu mfiet ik nimmer meer marsjeren. 

Titus. 

M 



|>| VOLKSUNIE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
De aankondiging van de zlt-
dag-en la l voortaan regelma
tig in <( De Volksunie » ge
schieden. 
Alle aanvullingen en wijzigin
gen aan de lijst der zitdagen 
moeten steeds doorgegieven 
worden aan de alg. verantw. 
voor dienstbetoon : dhr Gies 
Eeckhoudt, Bulkendreef 36, 
Oudenaarde. Tel. 055-313.49. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 uur -
20 uur- 30. Herberg « De Vriend
schap », Kerkstr. 9, tel. 053-261.50. 
Senator Dienpendaele. 
BEVHREN-WAAS 
1ste zaterdag der maand, 9 uur -
11 uur. Café « Royal », Markt 5, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Re-
moorter. 

DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Casino. Dorp. Tel. 054-
337.58. Senator Diependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur -
19 uur 30. Herberg « De Klok », 
tel. 053-666 53. Senator Diepen
daele. 
EREMBODEGEM-TERJ. 
1ste viijdag der maand, 18 uur 30-
19 uur. « De Blauwvoet », Gee-
raardsbergsestwg. Senator Diepen-
dae;e. 
ERWETEGEM 
Elke dag Ten huize na tel af
spraak 09-70.05.25. Senator Diepen
daele. 
GENT 
ledere dag, op te'efonische af
spraak, Krijgslaan 118. Tel. 09-
22 39.42. Vo^ksvert. L. Wouters. 
1ste, 2de en 3de vrijdag der 
maand, vanaf 20 uur « Huis Roe
land », Korte Ki'uisstr. 3, volks-
vert. Dr L. Wouters. 
GERAARDSBERGEN 
3de vi'ijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Hotel « Geeraard » Les-
sensestr. Tel. 054-420 73. Senator 
Diependaele. 
IDDERGEM-. t,i, ...u i.)„>,* iwt. 
E lke ' '2d'e v^ijdag^'^idöP -maand, '-18 
uur 3 0 - 1 9 uur. Café Roxy, Hoog-
str. 57. Senator Diependaele. 
NEVELE 
Elke 1ste zaterd. der maand, ten 
huize van Dr Wannijn. Volksvert. 
Dr L. Wouters. 
KALLO 
Iste vrijdag der maand, 20 uur -
22 uur. Fabneks t raa t 45. Tel. 03-
75.70 88. Dhr De Vooght. 
KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - l i uur. Voor-
raadstr . 43, tel. 03-71 72.82 Dhr. F. 
D'HoUander. 
KWAREMONT 
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten 
huize. Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr 
Gies Cosyns. 

Vlamingen 
Beleg u w geld bij een 
E C H T Vlaams organis
m e . 

6% net per periode van 3 
jaar, en 7% net voor elke 
volgende periode van 3 jr 
bv. lOO.aOO na 3 jaar 

119.102.- F 
100-000 na 6 jaar 

145.905.- F 
FINADVIES 

Dai l ly laan 20 Brussl 3 
tel . 16.12.59 van 9 to t 12 u. 

Vlamingen 
KOOPT 

V L A A M S E G R O N D 

van Vlaamse mensen : 
vanaf 250.-F/m2, in rand
gemeenten van Brussel. 

Speciale voorwaarden 
voor leden v.d. Volksunie. 

FINADVIES 
Daillylaan 20 Brussl 3 

tel. 16.12.39 van 9 tot 12 u. 

LEDE 
Iste vrijdag <ier maand, 21 uur -
21 uur 30. « Reinaert », tel. 053-
227.31, Senator Diependaele. 
NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur -
20 uur ^ 0 . Café « Ti-ansvaai », 
Wielendaalstr., tel. 055-433.62. Se
nator Diependaele. 
NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur • 
18 uur 30. « De Ster », Stations
plein, tel. 054-320.95. Senator Die
pendaele. 
OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur -
19 uur « In de Jambon ». Markt. 
Tel. 055-319.50. Senator Diepen
daele. 
STEKENE 
Elke donderdag, 19 uur - 21 uur. 
Statiestr. 72, tel. 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 

ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag, 9 uur - l i uur. 
Raaps t raa t 93 Dhr E. Neels. 
2de maandag der maand. Café 
« Stad Nantes ». Volksvert. Dr 
Wouters. 
VELZEKE 
ledere dag, op telefonische af
spraak. Tel. 09-70.08.32. Volksvert. 
R Van Leemputten., 

VVTELLE 
2de vrijdag der maand, 20 uur . 
20 uur 30. « Cambrinus », Dorp. 
Tel. 053-666,62. Senator Diepen
daele. 
ZOTTEGEM 
Iste maandag der maand, 16 u u r -
17 uur. « St. Jorishof », Markt. 
Tel 09-701052. Senator Diepen
daele. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Iste maandag en 3de vrijdag, van
af 20 uur. « Peter Benoit » Prank-
rijklei 8. Volksvert. R. Mattheys-
sens 

BEERZEL 
Eerste en de 3de vrtjdag v.d. 

maand 19-21 uur, Veldenstraat 1 : 
G. Van den Bosch. 

BORNEM 
Elke eerste zondag, van 11 tot 13 
uur. Dhr Wa^d Rolus. « Ami », 
Grote Markt. 
BOOM 
2de maandag der maand, 20 uur -
21 uur bij Meulemans. Pr. De 
Schutterbaan 17. Volksvert. R. 
Mattheyssens. 

DUFFEL 
Elke dondei-dag van 16 tot 17 uur 
bij Van Loven, Kerkstraat . Dhr 
Ludo Sels. 
GEEL 
Elke vrijdag 18 uur - 20 uur. Wa^ 
terstr. 31. Tel. 585.35. Dr Jur, Jo 
Belmans 
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laars-
veld 15, tel. 581,42. Dhr. J. Van 
den Plas. 
LIER 
3de maandag der maand, 21 uur -
22 uur. Café « De Hoorn », K. Al-
bertetr. 8. Volksvert. R. Mattheys
sens. 
2de en 4de donderdag van de 
maand. Van 14 uur 45 tot 15 uur 
15. Dhr Ludo Sels. 
KONINIGSHOOIKT 
Iste en 2de donderdag. Van 13 uur 
30 tot 14 uur 30 bij Van den Wyn-
gaert, Dorp. Dhr Ludo Sels 

MERKSEM 
Laatste woensdag van 20 tot 21 
uur. « Tijl », Bredabaan, Dhr 
Ward Rolus. 

MECHELEN 
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur 
30, « Guldenhuis », Veemarkt. 
Dhr Wim Jorissen. 
3de maandag der maand. 19 uur 
30 - 20 uur 30 Café « Opsinjoor-
ke », Markt. Volksvert. R Mat
theyssens. 

TURNHOUT 
4de maandag der maand, 19 uur -
20 uur. Café « Cambnnus », Grote 
Markt. Tel. 421.55. Volksvert. R. 
Mattheyssens. 
Elke vrijdag 18 uur • 20 uur 
Graatakker 142, tel. 421,05 Dhr J . 
Van Bruggen. 

KONGRES 
II 

ALGEMEEN KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 1963. 
Op zaterdag en. zondag 14 en 15 december te Mechelen. 
Zaterdag 14 december. 

SOCIAAL - EKONOMISCHE STUDIEDAG. 
In de Salons Van Dijek, Fr. de Merodéstraat. 
1) 14 uur 30 : sektievergadering met als thema : de PendWarbelA 
Dit probleem wordt behandeld onder het motto : Werk in eigta 

Voorzitter : Leo Wouters, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : ir. Guido De Roo. 
Referaathouder : G. De Graeve, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze sektie. 
2) n uur : sektievergadering : De Volksunie en de Zelfstandigen. 
In aansiuitmg met het V.U.-programmakongres van 1962 wordt thaus 

in detail aandacht besteed aan de aelfstandigen. 
Voorzitter : Keimond Mattheyssens, volksvertegenwoordijrer. 
Sekretaris : André Roels, 
Keteraathouder : Jos De Moor, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze sektie. 

Zondag 16 december. 
1) 10 uur : in de salons Van Dijck, Fr. de Merodéstraat. 
Staatkundige sektievergadering : De Grondwetsherziening. 
Voorzitter : Daniël De Coninck, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : André Monteyne. 
Keteraathouder : lic. Walter Luyten. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deie sektie. 
2) 15 uur : in de stedelijke feestzaal, Fr. de Merodéstraat. 
Grote slotzitting 

onder voorzitterschap van Oscar Renard, kongresvoorzitter. 
Afkondiging van de kongresbesluiten. 
Sprekers : Frans Van der Eist, algemeen voorzitter. 
Wim Jorissen, algemeen sekretaris. 
3) 19 uur : in de salons Van Dijck. 
Gezamenlijke slotmaaltijd in de uitzonderlijk mooie galerijen, üi 

aanwezigheid van alle volksvertegenwoordigers, senatoren en hoofdbe
stuursleden van de Volksunie. 

Prijs voor deelname : 100 F. Storten op postgiro 8689.97 van de h e w 
Bert Raets, St. Mattheusstraat 45, Borgerhout. 
Praktische schikkingen : 
— de sektievergaderingen zijn enkel toegankelijk op vertoon van de 

partijlidkaart of een persoonlijke uitnodiging. 
— de beide kongreszalen bevinden zich in de Fr. de Merodéstraat dll« 

uitmondt op de Grote Markt. 
— parkeergelegenheid : Grote Markt. 
— gemakkelijke overnachtingsmogelijkheid : voor bespreking van hotel 

schrijven naar de heer Herman Keldermans, sekretaris afdeling 
Mechelen, Aambeeldstraat 23, Mechelen. 

— Kongressekretariaat : tijdens het kongres in de salons Van Dijck. 
— De leiding van de organisatie berust bij de heer Rudi Van der Paal, 

nat . organïsatieleider. 

WEGINGSLEVEN 
BRUGGE 
Vernieuwing abonnementen. 

In de eerste helft van december 
zullen de kwijtschriften voor de 
abonnementsgelden door het post-
beheer worden aangeboden. U ge
lieve Uw huisgenoten te verwitti
gen en aldus voor een vlotte abon
nementshernieuwing te zorgen. 
Doorheen de jaren 1961 tot 1963 
hebben de abonnementen in het 
arr Brugge een respektabel peil 
bereikt, doch het arr. bestuur kan 
slechts op z'n lauweren rusten in
dien elk van onze abonnee's nog 
een aboiüiement zou hebben bij-
gemaakt! Is het nu niet de gele
genheid om daaraan een handje 
toe te steken? 
Bewegingsleven. 

Afd,, kernen en privé-personen 
uit het arr. Brugge dienen mede
delingen voor deze rubriek af te 
leveren op adres : Minderbroeders-
str. 24, Brugge (tel. :375.99). De
ze berichten dienen doorgegeven 
uiterlijk voor maandag middag. 

BLANKENBERGE 
Iemand die voet bij stuk hield! 

Het Blankenbergse zangeresje 
« Marva », wier naam in de ru
briek « pepernoten » werd vermeld 
naar aanleiding van een, op z'n 
zachtst gezegd, onheuse bejegmg 
van het Brussels publiek, heeft in 
de « Ancienne Belgique » koppig 
volgehouden. Tegen het advies van 
de direktie In zong zij toch iedere 
avond van haar optreden het 
Vlaams suksesliedje «Harlekijntje». 
Haar doorzettingsvermogen werd 
beloond want uiteindelijk mocht 
zij in volgend beurtoptreden warm 
sukses oogsten. 
KNOKKE 
Avondfeest van de Oostkust. 

Heden avond, zaterdag 16 no
vember te 21 uur, s tart in de zaal 
Capitool, Dumortierlaan, Knokke, 
het tweede luisterrijke avondfeest 
van de Oostkust I n twee zalen 
spelen twee orkesten ten dans, nl. 
« Geert 's Combo » en « Musica 
Quintet », Toegang : 50 P. 

De Vlaamse Vriendenkring van 
de Oostkust, die leden van alle 
Vlaamse verenigingen groepeert, 
rekent op een overweldigende 
bijval, ook uit het binnenland! 
Dienstbetoon in het arr. Brugge. 

De verantwoordelijken voor 
dienstbetoon hebben inmiddels 
hun werking en taakverdeling vast
gelegd. Onder deze hoofding zal 
in de plaatselijke pers en in ons 
blad regelmatig de lijst van zitda
gen worden bekend gemaakt. 

OVERLIJDEN 
Op Allerheiligendag is tenge

volge van een smartelijk ongeval 
overleden de brugse optieker Karel 

Deloof, echtgenoot van Mvr Lieve 
Pyck. Wij betuigen de families De-
loof en Pyck onze gevoelens van 
kristelijk medeleven bij deze zwa
re beproeving. 

POPERINGE 
Zondag a s . heeft onze kolporta-

ge plaats te Kemmel en Wytscha-
te. Dezen die rechtstreeks gaan, 
gelieven te verzamelen aan de 
kerk te Kemmel om 8 uur 40; de 
anderen moeten om 8 uur stipt 
in « Het Belfort » zijn te Pope-
ringe. Niemand ontbreke, 

Elr wordt nogmaals een beroep 
gedaan op alle leden en simpati-
zanten opdat ze zich zouden laten 
abonneren op de Volksunie. Het 
weekblad dat in geen enkel 
Vlaams - nat ionaal gezin mag ont
breken. Wie zich nu abonneert, 
krijgt het blad gi-atis tot Nieuw-
Jaar. Prijs 200 F. Men kan zich 
abonneren bij alle bestuursleden 
en op de post. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Allé kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klei" 

Voor UW winterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van uw eigen schrijvers ! 
Marcel Matthijs : « Onder 
de Toren ». De enige wer
kelijke repressieroman tot 
hiertoe in Vlaanderen ge
schreven. Het boek van de 
aangrijpende waarheid; 
300 blz. Ing. 115 F; geb. 
145 F. « Wie kan dat be
grijpen ? » Een van de be
langrijkste psichologische 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur : 182 
blz ing. 65 F; geb. 110 F. 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek. 43.67.52. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven » 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

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

J 

NATIONALE LOTERIJ 

TWEE OPZIENERS, 
12 eerlijke bemiddelaars 
dringend gevraagd door 

Vlaams Fiskaal Organisme 
voor Vlaams Brabant. Zeer 
hoge kommissie. Schrijven: 

FINADVIES 
Daillylaan 20 Brussl 3 

Niet vergeten : weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te BrusseL 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN-STAD 
Kiezerslijsten 1964-1966. 

Deze liggen ter inzage in 't 
Vlaams Huis Peter Benoit, Frank
rijklei 8, tot 20 november. 

(Dit is de uiterste datum, waar
op bezwaar kan ingediend wordeh 
op de Dienst der Bevolking, Lange 
Nieuwstraat 24, door hen, die niet 
op de kiezerslijsten voorkomen.) 
Ook de kiezerslijsten der aange
hechte poldergemeenten liggen 
hier ter inzage. 

ANTWERPSE POLDER 
Kiezerslijsten. 

De kiezerslijsten van de bij Ant
werpen ingelijfde polderdorpen : 
Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Oor
deren en Wilmarsdonk liggen ter 
Inzage in "het Vlaams huis « Peter 
Benoit », Prankrijklei 8 te Ant
werpen. De uiterste datum waarop 
eventueel bezwaar kan ingediend 
worden is 20 november. Wie niet 
zou voorkomen op de kiezerslijsten 
dient zich te wenden tot de Dienst 
der bevolking, Lange Nieuwstraat 
te Antwerpen. 

Brueghelbal. 
Door het Polders Aktiekomitee 

wordt een groot bal ingericht op 
zaterdag 30 november te 8 uur in 
de Martinushocve Zandv'ict. Er 
wordt gezorgd voor een uitstekend 
orJ^est uit Ossendrecht, er zullen 
achthonderd pensen te verorberen 
vallen en er is een grote tombo
la. Alle vlaamsgezinden worden 
hartelijk uitgenodigd. Toegangs
prijs : 30 F voor de leden. 

BRASSCHAAT 
Adresverandering. 

De grondige strukturele reorga
nisatie door het bestuur doorge
voerd had a's gevolg dat ook het 
secretariaat verhuisde. Voortaan 
moet alle briefwisseling voor de 
afdeling gericht worden aan de 
heer Kamiel Volders, Heislagse-
baan 7, Brasschaat, tel. 51.85.28 
Meester Paelinckx 

Onze afdGlmg was en blijft veel 
verschuldigd aan deze man die in 
zich zoveel gaven wist te kultive-
ren. Wij begroeten met veel sym
pathie het initiatief genomen door 
getrouwe vrienden van de meester 
om een komitee samen te stellen 
welke de nagedachtenis van deze 
integre man verder zal levend hou
den en hopelijk beschermen voor 
vuile politieke bezwaddering. Op 
vrijdag 8 november heeft een ver
gadering plaats in de zaa] Sporta, 
Bredabaan, Brasschaat. Belangstel
lenden worden hartelijk uitgeno
digd. 

Ledenvergadering. 
De eerstkomende ledenvergade

ring zal plaats hebben op donder
dag 21 november 1963 te 20 uur in 
de zaal 't Schutterhof. Bredabaan, 
Brasschaat. De heer Karel Dillen 
werd als spreker uitgenodigd. 
Leden en abonncntenwerv ng. 

Alle belangstellenden worden 
vriendelijk verzocht in kontakt te 
treden met ons nieuw secretariaat. 
Meld ons naam en adressen van 
mensen die u denkt gewonn'n 
te zijn om onze rangen te ver
voegen. 

DEÜRNE 

Uitbouw Vlaams Huls. 
Wij vragen uw steun voor lo

kaal « Plaza », hoek GaUifortlei 
en de Monterijstraat te Deur-
ne ( O , over cinema Plaza. 

ledere donderdag komen de 
Vlaams-nationalisten van Deurne 
bijeen in dit lokaal. 

Kortelings zal er gestart worden 
met een Vlaamse biljartclub. Kan
didaten kunnen hun naam opge
ven aan de uitbater. 

Vergadering. 
Op maandag 18 november 1963 

om 20 uur 30 vindt onze ledenver-
gadermg plaats m hst lokaal 
« Plaza ». 

Dagorde : Beschouwingen over 
de betoging te Antwerpen, Mede
delingen; Verdere uitbouw der af-
de ing. 

Wij vestigen er de aandacht op 
dat deze vergadering alleen toe
gankelijk is voor leden. Nieuwe 
leden kunnen aansluiten voor de 
vergadering. 

GEEL 
De afdeling Geel nam het ini

tiatief tot het inrichten van een 
werkelijk Vlaams Volksbal Op 31 
oktober vond dit plaats in een dui
ven- en sportlokaal van de bij uit
stek volkse parochie Winkelomhei-
de. Behalve de simpatizanten uit 
alle hoeken van de Kempen, waren 
heel wat mensen van 't dorp op
gekomen, de huwbare dochters m-
begrepen. De zaal was smaakvol 
versierd met een rijke verzameling 
plakbrieven, kriskras door mekaar. 
Het ging er zeer Vlaams aan toe, 
de simpatieke baas Minus gaf 
trouwens de toon aan en het bal 
werd kundig geleid door een mili
t an t van het dorp zelf. Hoe-<»«!l 
voor heel wat aanwezigen de 
Volksunie nog een wazige onbeken
de was! 

De afdeling Geel dient gelukge
wenst met dit zeer geslaagde ini
tiatief, dat zeker navolging ver
dient. Voor het doorbreken van 
vooroordelen, voor het propageren 
van onze opvattingen bij de ge
wone man, bestaat ei" wel geen 
beter middel dan het gemoedelijk 
samenzijn bij dergelijke gelegen
heden. 

HET ORKEST 

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

MECHELEN 
Hu'd'ging. 

Het aangekondigde feestje ter 
huldiging van onze jongste po'it e-
ke, wederrechtelijk gevangen ge
houden vrienden I. van de Voorde 
en P. Gie'is vond p a a t s op 8 no
vember en had een grote bijval. 

Als naar gewoonte vierde jolijt 
ook hier hoog tij : het lokaal « Op 
Sinjoorke » stak bomvol. Bij het 
aanzetten van het door hem ge
schonken vat bier, bracht de heer 
Verschaerrn een warme hulde aan 
de twee kosne strijdgenoten. Hij 
prees hun trouw en dienstvaardig
heid en stelde hen tot voorbeeld 
van de andere jongeren. Ook vond 
een ver'otmg plaats van verschil
lende prijzen ( waaronder een 
kommodore, geschonken door de 
s impateke heer Jacobs) die 2.300 
P opleverde. 

Arrondissemcntele kaderdag. 
De halfjaarlijkse kaderdag van 

het arrondissement Mechelen vindt 
plaats op 30 november te 15 uur 
in de zaal Ami te Bornem. 

MERKSEM 
De Mars. 

De mars op 10 november was 
vbor Merksem een triomf. 

^ Onze vrienden van het plaatse
lijk aktie-komitee kunnen een 
pluim op de hoed steken. 

Toen ook de nieuwsgierigen on
der de afsluitingen waren doorge
kropen en mee opstapten, mars-
jeerden achter de trotse vlag on
zer Vlaamse IJzerrat ten, meer dan 
duizend mensen van Merksem mee. 

Er waren geen burgemeester, 
geen raadsleden, geen enkel van al 
die « goede vlammgen », en (ere 

ZOEKERTJ 

in de zaal RIV A te Deurle 

op het Bal van de Volksunie op 23 november 

Voor inlassen en antwoorden op 
zoekertjes één adres : algemeen 
sekre tanaa t M. Lemonnierlaan 82 
Brussel, tel. 11.82.16. 

5 P per lijn, minimum vier lij
nen. 

Wie bezorgt mij thuiswerk? 
Daktilo, bureelwerk, fakfcuratie, 

schrijfwerk, 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. 

D.B. 

Zoek 4 dagen per week huis
houden te doen (Brussel). Schrij
ven kantoor blad. 

D.B. 

Mejuffr. 35 j . prov. Antwerpen, 
kat., alg. ontwikk. goed voorkom, 
wenst kennismaking met vl. voe
lende heer. 

Schrijven kantoor blad. 
103 

Ervaren scheikundige, eigen la
bo, zkt bijverdienste of halve 
taak. Ook privaatles aan studen
ten en anderen. 

Schrijven kantoor blad. 
104 

Jonge man 32 jaai-, staatsbedien-
de, verlangt kennis voor huwelijk 
met jg vrouw of weduwe 26 tot 
34 jaar . 

Schrijven kantoor blad. 
- 105 

Gezocht : gemeubelde kamer, 
gelegen centrum Brussel, liefst 
niet te klein met nodige komfort. 
Schrijven kantoor blad. 
^ 106 

Verlangen te kopen : radiator 
voor centrale verwarming met ma-
zoet, reeds gebruikt doch in goede 
s taat (afbraak of dergelijke). Tel. 
09-79.17.52. 

107 

Vlaamse Middenstandsvereniging 
zoekt afgevaardigden, zeer goede 
bijverdiensten. Schrijven : Zelf
standigenfront Offerandestraat 8 
te Antwerjien. 

108 

wie ere toekomt), een schepen, 
de «euwige rebel : Edward Van 
Gompel. 

Het was niet de Volksunie, maar 
het beste, het kruim van het goe
de oude Merksem was met zijn 
jeugd te Antwei'pen m de Mars. 

En a a n allen die er wai'en, 
vrienden, onze gi-ote dank. 

Kernvergadering. 
Woensdag, 20 november, te 20 

uur 30, kernvergadering. Ook toe
gankelijk voor alle leden op ver
toon van lidmaatschapskaart . 

SCHOTEN 

De Vlaamse Vriendenkring 
voor Schoten en Voorkempsn. 
Verwacht U in de Riddershoe-
ve, Kasteeldreef, te Schoten op 
zaterdag, 30 nov. te 8 uur voor 
haar 

Kameraadschapsavond 
Het Schotense orKest J a n Daen 
zorgt voor dans-, strijd- en hei-
matmuziek. Vlaamse vrienden 
uit het Waasland, het Ant
werpse en de Voorkempen, 

LA LUTTE CONTINUE! 
Onze Prov. Voorzitter is ere
gast! 

BRABANT 

DILBEEK 

Mededeling. 
Naar aanleiding van het inci

dent op het bal van het Vlaams-
Aktiekomitee van 9.1163 waarbij 
een lid van het plaatselijk bestuur 
de zaal verliet als protest tegen de 
spreekbeurt van de voorzitter van 
voornoemd Komitee, houdt het 
voltallig bestuur eraari volgende 
verduidelijking te geven ; het op
hemelen van de Burgemeester als 
redder van onze Vlaamse gemeen
te en hem zelfs te vergelijken aan 
de figuur van de Burgemeester van 
Strombeek, is niet alleen mis
plaatst maar totaal onjuist. 

Het Afd. bestuur. 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 
Spijts het verbod van de heer 

pastoor en daa rna van de plaatse
lijke politie om op zondag 3 no
vember propaganda uit te delen 
voor de kerk, was N.O. Heembeek 
toch flink vertegenwoordigd te 
Antwerpen. Sedert jaren kon voor 
de eerste maal een autocar ver
trekken voorzien van een leeuwen
vlag. 

I^angs deze weg danken wij aüle 
Vlamingen voor h u n deelname aan 
de betoging te Antwerpen, evenals 
de personen die ons financieel ge
steund hebben. 

Vlamingen uit N.O. Heembeek, 
maak verder propaganda voor de 
federale gedachte. 

SCHAARBEEK 
Vele leden waren aanwezig op de 

vergadering van de Schaarbeekse 
Kultuui'- en Studiekring, waarop 
door Mr Van der Eist uiteengeziet 
werd hoe het federalisme ook voor 
Brussel de beste oplossing bete
kent. Unitarisme bestendigt in 
Brussel de bestaande achterdocht 
en wrok, terwijl federalisme aan 
Brussel de kans laat om in vrede 
en verdraagzaamheid een goede 
hoofdstad te worden voor Vlamin
gen en Walen. Het initiatief van 
de Schaarbeekse Kuituur- en Stu
diekring, aan een ruimer publiek 
gelegenheid te bieden om over alle 
mogelijke aktuele problemen te 
worden voorgelicht, verdient aan
beveling en navolging. 
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ZELLIK 

Deze gemeente komt op zondag 
17 november aan de beurt voor de 
verkoop van ons blad van huis tot 
huis. Bijeenkomst achter de KVS 
te 9 uur of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Zellik. Nieuwe aktieve mede
werkers zijn welkom. 

STEENOKKERZEEL 
Op zondag 24 november te 10 

uur 30 spreekt E.P. Brauns in de 
zaal « De Bonte Os » (rechtover 
de kerk) te Steenokkerzeel over 
sociale en Vlaamse beweging on
der bijbelse belichting. Hij werd 
uitgenodigd door het plaatselijk 
Davidsfonds. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom. 

OOST-VLAANDEREN 

GENX 
Zaterdag 23 november te 2i uur, 

in de grote zaal « Riva » te Deiu--
le (steenweg Gent-Kortrijk) : 
groot galabal ingericht door de 
Vlaams - nationale Studentenunie 
In samenwei'king met het provin
ciaal komitee Oost-Vlaanderen der 
V.U. 

Inkom 50 F, stadskledij. 
Het befaamde orkest Greven zal 

met zijn vernieuwd programma 
voor stemmige muziek en show 
zorgen. Solisten : Mia Beek, Mary 
Line, Luigi en Bernardi. 

VerwaiTndfe zaal, feuzestemming 
en de nodige studentikoze sfeer. 

Spreek nu reeds af met vrienden 
en bekenden; kom tijdig naa r he t 
bal, er worden geen plaatsen voor
behouden. 

Het succes van verleden jaar is 
een waarborg voor een topsuoces 
t hans ! 

LEDE 
Op 10 januar i a.s. te 20 uur in 

he t lokaal « Reinaar t » : voor
drachtavond ingericht door de 
Vlaamse Ki'ing. Spreker : Z.E.P. 
Brauns s.j., met als onderwerp : 
« Vlaamse en sociale beweging on
der bijbelse belichting ». 

Nadei<e inlichtingen volgen. 

WAASLAND 
Op de jongste arr. bestuursver

gadering werd besloten over te 
gaan tot aankoop van leeuwen
vlaggen voor de verschillende af
delingen. 

Hiervoor wordt een speciale 
steunlijst geopend waarop ieder
een uitgenodigd wordt een milde 
bijdrage te storten. 

Deze bijdragen kunnen worden 
gestort op p.c.r. nr. 325.33 van de 
Kredietbank te St-Niklaas voor 
nummer 4713 van de Volksunie. 

OVERLIJQEN 
Te Oostende overleed op 3 no

vember in de leeftijd van 72 j aa r 
mevrouw M.C.M. Nyckees, echtge
note van de heer Oscar Degeyter. 

We bieden a a n de geachte fa
milie onze gevoelens van deelne
ming. 

Te Tongeren overleed op 31 ok
tober in de leeftijd van 67 Jaar 
mevrouw Agnes Schoefs, echtge
note van de heer André Werelds. 

We bieden aan de geachte fami
lie onze gevoelens van medeleven. 

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

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

Wie er vroeger reeds bij was, houdt beslist een van deze avonden 
vrij : ofwel zaterdag 23 n o v e m b ^ (vanaf 20 uur) , ofwel zondagavond 
24 november (vanaf 19 uur) . 

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

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

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

ANTWERPEN ZUID-KIEL 

Op zaterdag 7 december 15 uur 
St. Niklaasfeest voor kinderen van 
2 tot 12 jaar van leden en abon-
nenten. 

Leden van andere wijken alsook 
sympatisanten kunnen deelnemen 
mits storting van 10 P per kind. 

Voor Inschrijvingen (tot uiter
lijk 30 november) zich wenden 
tot : Mw. Van den Bergh. Karel 
Oomstraat 51; Bachot Theo, Mon-
tignystraat 55; Van Haezendonck 
René, Boomse steenweg 514; Ca
fé « Breugel », hoek Pacificatie-
en Edw. Pecherstraat . 

Vlaams - Nationalisten, liebt gij 
allen Uw bijdrage voor dit kin
derfeestje reeds bezorgd bij een 
van bovenvermelde bestuursleden? 

BORNEM 
De stlchtingsvergadering werd 

uitgesteld tot zaterdag 23 novem
ber te 20 uur. 

De vergadering vindt plaats In 
lokaal « Ami ». Sprekers Ward 
Rolus, Walter Luyten en Wim Jo-
rissen. 

LIEB 
Slechts enkele trouwe kolpor-

teerders waren opgekomen voor 
de werftocht in Koningshooikt en 
Berlaar - Helkant : op anderhalf 
uur werden 70 nummers verkocht. 
MERKSEM 

Diegenen die niet zeker z i j a 
moeten zich vóór 20 november 
vergewissen of zij op de kiezers
lijsten voorkomen. Daarna is het 
te laat. 

De kiezerslijsten liggen ter In
zage In het lokaal en bij de se-
kretaaris, Em. Lemlneurstraat 33, 
tel. 45.57.77. 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Hulsh. App. Radio-TV-

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

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

Bezoek bet Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat R Antwerpen 

Vlaauna Huis Breughel 
Blankenberge T 060/41637 

Hoek de Swertlaan en 
de Smet de Naeyerlaan 141 
VoL pens • Vrij augustus 

«Nf^laams Huis» Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen. 
EiisabetbL 10: T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
tn bet Vlaams Huif 

« PETER BENOIT . 
Frankrljklel 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur : 
EURO-DOMl 

Kruidtulnlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

MECHELEN 
Wij roep>en alle bestuursleden, 
afdelingen en werkgroepen op 
voor de arrondissementele ka-
derdag op zaterdag 30 novem
ber in lokaal Ami te Bornem. 
Aanvang te 15 uur. 
Meester Van der Eist geeft 
een politiek overzicht. 
Etienne Slosse geeft praktische 
richtlijnen over het Kongres. 
Na een korte pauze volgt een 
organisatorisch overzicht sinds 
vorige kaderdag, met beknopt 
moreel verslag door de afde
lingen. Walter Luyten behan
delt de abonnentenslag. 
Slotwoord door Wim Jorissen. 

TURNHOUT 
Kolportages in de kantons Mol . 
Westerlo Herentals. 

17 november : Kasterlee - Llch-
taart . 

24 november : Herenthout . 
Bouwel 

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

BRABANT 

KESSEL-LO 
Grote volksvergadering:. 

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

Overstraeten 
« De Kerk en het Vlaams-Na-

tionalisme » 
Met als gastspreker : Dr A. Van 

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

uur In de Gemeentefeestzaal, Mar-
telarenlaan 11. Keseel-Lo. 
Dansfeest. 

Zoals vorig jaar zorgt onze af
deling voor de tarlohtmg van het 
groot arrondissemente-dansfeest 
dat zal plaats vinden op 1 februari 
1964. 

Wij verwachten weerom vijfhon
derd blijde mensen I Wij zullen 
zorgen dat alles nu nog veei beter 
verzorgd Is dan de eerste maal. 

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

MOLENBEEK 
Alle afdelingen van het kan

ton moeten zich m november 
vooral bezighouden met de abon
nementenslag. Streefcijfer : ver
dubbeling tegen 1 december. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De kiezerslijsten voor de stad 

Aalst liggen ter mzage, in het lo
kaal « De Vriendschap », Kerk-
str., Aalst. 
Week der Volksunie. 

Van 30 november tot 6 decem
ber a.s. wordt te Aalst, in samen
werking met liet arr. bestuur, een 
« Week der Volksunie » gehou
den. 

Voorlopig programma : 
Zaterdag 30 november : Dag 

der Oostvlaamse mandatarissen. 
Zondag 1 december : in de voor

middag grote arrondissementele 

HERMES 

SCHOOL 
54 Z u i d l a a n 

211 ivi L e m o n n l e r l a a n 

TeL 11.00.33 
B r u s s e l 

* 

V O L L E D I G E 

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

K U R S U S 

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

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

8.000.- F pe r j a a r of 

3 m a a l 3.000.- F 

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

O e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
z ich t h u i s voe len . 

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

kolportage in Aalst-stad. In de na
middag autokaravanen door stad 
en arrondissement. 

Maandag 2 december : huis-aan-
huis-aktie 

Dinsdag 3 december : Dag der 
Sociaal - Ekonomische Problemen. 
Colloquium in vergaderzaal « De 
Vriendschap ». 

Woensdag 4 december : huis-
aan-huis-aktie. 

Donderdag 5 december : Dag der 
Jongeren. Debatavond in verga
derzaal « De Vriendschap » met 
o.m. dhr W. Luyten. 

Vrijdag 6 december : grote ar
rondissementele slotmeeting in de 
zaal « Madeion », Markt, onder 
voorzitterschap van senator Die-
pendaele. Sprekers : volksvertegen
woordigers Van Leemputten en 
Van der Eist. Overhandiging der 
afdelingsvlag. 

In het kader van deze « Week 
der Volksunie » zal een grote pro
pagandistische en organisatorische 
Inspanning gedaan worden om 
streven en doelstelling der Volks
unie overal in stad en omgeving 
te doen doordringen. 

Het arr. bestuur rekent er op, 
da t aan dit initiatief alle mede
werking zal worden geboden en 
dat de Aalsterse V.U -leden niets 
zullen onverlet laten om er een 
succes van te maken. 

Nadere inlichtingen in de plaat
selijke pers en in de e k. nummers 
van « De Volksunie- ». 

DENDERLEEUW 

Op 8 december wordt in Vlaams 
Huis « De Klok i> een groot teer-
feest gehouden. Zowel de mannen 
als de dames en de kinderen zul
len er hun gading vinden. 

Meer nieuws in een volgend 
nummer. 

De schaaklu-ing Denderplon 
meldt ons : seizoen 63-64 reeds in
gezet. 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 abonnementenslag. 

EREMBODEGEM - TERJODEN 

Het jaarlijkse « Bal der 1.100 » 
heeft afgedaan; het is sinds ver
leden zaterdag het «Bal der 1.500» 
geworden. Dit reuze-bal is niet 
meer weg te denken uit het 
Vlaams - nationale leven van gans 
het arrondissement. Het slechte 
weer en het vooruitzicht van de 
betoging te Antwerpen enkele uren 
later hebben blijkbaar niemand 
afgeschrikt : het St. Maartens-bal 
werd een succes als nooit te vo
ren. 

Op de tonen van drie dansor
kesten werd tot stukken in de mor
gen gedanst; de hardnekkigsten 
trokken rechtstreeks van de dans
vloer n a a r Antwerpen 

Een solidai'iteitsomhaling bracht 
15.000 P plus heel wat toezeggin
gen voor méér op, 

Volksvert. Van Leemputten en 
senator Diependaele hadden er 
aan gehouden, ook ditmaal het on
overtroffen St. Maartens-bal met 
hun aanwezigheid te vereren. 

Hartelijk dank aan allen die op 
enigerlei wijze bijgedragen heb
ben tot het succes. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone b a n d t e k e n i n g ' 

en onder de s t r tks te 
gehe imhouding . tonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbeta l ing In 
12. 18 24 of 36 maandeiL 

Tel. (02)22.63.48 

GENT 

Na het succes te Melle zal de 
kolportage-ploeg de volgende ge
meente met evenveel entoesiasme 
aanpakken : nl. Zwijnaarde. 

Deze kolportage vindt plaats op 
zondag 24 november. 

Verzamelen aan de Roeland om 
9 uur. 

Dodenhulde. 

Men verzoekt ons het program
ma van de jaarlijkse dodenhulde 
op 17 november a.s. mede te de
len : 

9 uur 30 vanuit Roeland vertrek 
naar Laarne. 
10 uur korte plechtigheid op het 
kerkhof te Laarne. 

10 uur 30 vanuit Laarne vertrek 
naar OostaKker-Lourdes. 

11 uur plechtige H. Mis voor de 
zielerust van onze gesneuvelden. 

Kanselrede door E.P. Godefroy 
s.j. 

15 uur 30 herdenking In de zaal 
g Roeland », Gent. 

Toespraak door de bekende his
toricus Arthur De Bruyne. 

Opvoering van « Moeder waar
om stierven wij? ». 

Tijdens gans de dag fototen
toonstelling : « Zoekdienst voor 
vermisten ». De dodenhulde Is al
leen toegankelijk op vertoon van 
een uitnodigingskaart. Uitnodi
gingen verkrijgbaar In Roeland en 
bij onze leden. 

WAARSCHOOT 

Op zaterdag 16 november te 17 
uur viert het St. Lutgardiskoor 
zijn lustrumfeest in zaal Cambrl-
nus. 

Klelnkunstavond « Oost west -
Thuis best » onder de auspiciën 
van A.N.Z. - Oosr-Vlaanderen, 
m.m.v. Dansgroep Volkstodanz, 
mevr. Th. Stalowska (sopraan), 
mej, M. Cogen (pianiste). Denijs 
Bru (animator) . Programma en 
regie : Etienne Cc^en. 

Nadien volksdans. 

ZWUN AARDE 

Het bestuur hoopt alle Vlaam
se vrienden en sympatisanten van 

de V.U, terug te zien op de 2de 
reuze-boerenkermis, op 14 dec 
ek . 

Houdt deze datum vrij. 

Vlamingen 
KOCPT 

VLAAMSE GROND 

van Vlaamse mensen : 
vanaf 250.-F/m2, in rand
gemeenten van Brussel. 

Speciale voorwaarden 
voor leden v.d. Volksunie. 

MNADVIES 
Daillylaan 20 Brussel 3 

tel. 16.12.39 van 9 tot 12 u. 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle pri}aklassen 
doe tijdiK uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91.6S 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Op de traditionele 11 november^ 
plechtigheid in de crypte van het 
IJzermonument werd dit jaar de 
rede gehouden door de oudstrijder 
Rik de Moen. In zijn rede kloeg 
hij Hertogmnedal aan, nam krach
tig stelling tegen de beraamde an
ti-Vlaamse grondwetsherziening en 
eiste federalisme. 

Van de Volksunieleiding waren 
aanwezig de algemene organisatie-

. leider van der Paal, de ondervoor
zitter Leo Wouters en de algemene 
sekretaris Wim Jorissen. 

Kadervergadering. 

Te Diksmuide vond een provln-
ciaie kadervergadering plaats on
der voorzitterschap van de heer 
Zwaenepoel, provinciaal sekreta
ris. Over de organisatie werd ge
sproken door Dr Juris Mik Baby Ion 
en Rudi van der Paal, onderschei-
delijk provinciaal en nationaal or-
ganisatieleider en door Wim Jo
rissen, algemene sekretaris. 

Het afdelingsleven, abonnemen
ten- en ledenslag en het aanstaand 
kongres werden in het bijzonder be
handeld, waarbij de talrijk aanwe
zige bestuursleden en propagandis
ten aktief deelnamen aan de be
spreking. 

KORTRIJK 

Volgende werftocht op aondag 
17 november 1963 te Hulste en 
Bavikhove. 

Samenkomst aan de kerk te 
BavllJhove om 9 uur. 

Geen woorden maar daden! Ie
dereen op post! 

Voor vervoer oei op nrs 109.37, 
109.85, 220.83, 420 70. 

POPERINGE 

Op zondag 17 november Kolpor-
teren wij te Kemmel en Wytscha-
te. WIJ moeten acht personen 
nebben; geet O onmidaellljk aan 
bij de sekretaris. Twee auto's zul
len ter beschikking zijn. Bijeen
komst te acht uur m « Het Bel
fort » te Poperinge, 

Allen die zich reeds aangegeven 
hebben moesten op post zijl». 

Vlamingen 
LAAT U NIET 

BEETNEMEN 

Laat uw fiskaliteit en be-
lastingsmoeilijkheden op
lossen door het enige 
ECHTE Vlaams fiskaal 

kantoor 

FINADVIES 
Daillylaan 20 Brussl 3 

tel. 16.12.59 van 9 tot 12 u. 
Abonnement 750.- F min. 
10% voor leden van de 

Volksunie 

BREUGHELIAANSe PENS- EN COTELETTENKERMIS 
op 30 november, 1 en 2 december 1963 

Sympatisanten uit het Payottenland wij verwachten U !!! 
Cafe CHRIS. Tezulvenen. 42. PAJVIEL 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

aitgave van de V.Z.W V O U L Ü U M Ë 
REDAKTIB : Mr f Van der Eist dooidredakieur. 
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AiOALS wij voorspeld hadden is 
de betoging voor federalisme te Antwerpen uit
gegroeid tot een massale, indrukwekkende ma
nifestatie, een nieuw bewijs dat het Vlaamse 
land politiek mondig wordt en niet zinnens is 
zich nog langer met drogredenen te laten 
paaien. Diegenen die kleinerend over deze ma
nifestatie geschreven hebben en gepoogd de om
vang en de betekenis ervan te minimaliseren, be
driegen alleen zich zelf. Het is immers een feit 
dat geen enkele van de drie traditionele part i j 
en momenteel bij machte is een dergelijke poli
tieke manifestatie in te richten, ook niet al 
wenden zij zich tot gans het land. De « grote » 
nationale betoging door de B.SP. onlangs te 
Hoei gehouden bewijst dit. Zij hebben geen en
kele reden om een hoge borst op te zetten en 
zullen best de verkiezingen afwachten. Dat een 
Vlaams Aktiekomitee, spijt de openlijke of ach
terbakse tegenwerking van alle politieke par
tijen — behalve de Volksunie — en zonder de 
steun van de dagbladpers, er in slaagt tiendui
zenden en tienduizenden uit gans Vlaanderen te 
mobiliseren voor een betoging die ditmaal on
dubbelzinnig in het teken stond van het fede
ralisme is simptomatisch voor de gemoedsgestel
tenis In het Vlaamse land en voor de opmars van 
het federalisme ook in Vlaanderen. 

Vlaams Aktiekomitee heeft dit ingezien èn de 
moed gehad tegen alle drukking in deze politieke 
waarheid aan het Vlaamse volk voor te houden. 
Het heeft geen zin nog betogingen in te richten 
voor beperkte objectieven die toch niet bereikt 
worden, en het fundamenteel probleem te ont
wijken. 

Dl 'E openingsrede gehouden door 
de voorzitters van Kamer en Senaat zijn een 
nieuw bewijs voor de snelle evolutie die we door
maken. Beide voelden zich verplicht te spreken 
over « lës faux problèmes » (de valse problemen) 
en het federalisme onder ogen te nemen. Van de 
voorzitter van de Senaat — het is een schande 
dat de Vlaamse C.V.P.-ers opnieuw de kandida
tuur van de heer Struye stemden na de rol die 
hij gespeeld heeft bij de taalgrensafbakening, 
zonder van het verleden te spreken — kan niet 
anders verwacht worden dan een anti-federa
listische houding ; hij is de incarnatie van de 
geest van 1830. Het zijn de Vlaamse CV.P.-ers 
die een man als Struye de invloedrijke funktie 
bezorgen die hij misbruikt om tegen de Vlamin
gen te ageren overal waar hij kan. 

De voorzitter van de Kamer was voorzich
tiger en gooide het over de boeg van het regio-

OPMARS VOOR FEDERALISME 

HE IET diskrediet waarin de rege
ring en de traditionele partijen meer en meer 
vallen is het rechtstreeks gevolg van hun ellen
dig geknoei en van het groeiend bewustzijn dat 
er in lengte van jaren geen bevredigende oplos
sing van de problemen te verwachten is wanneer 
er geen ingrijpende maatregelen getroffen 
worden. 

Niemand kan zich te goeder trouw nog ver
gissen en geloven dat de vele plannen en ont
werpen van de verdediging van de unitaire staat 
de Vlamingen kunnen bevredigen ! Wanneer 
vandaag het geweeklaag weerklinkt over de toe
standen te Mol, geweeklaag aangeheven door 
dezelfde mensen die zo pas de nieuwe taalwetten 
goedgekeurd hebben — dan kan ieder gezond-^ 
denkend mens daaruit slechts besluiten : weg 
met die taalwetterij, de Vlamingen baas in eigen 
land, ook te Mol. Want er zijn in ons land nog 
honderden Mol'sl Wij weigeren ons nog langer te 
vernederen tot bidden, smeken, klagen, dreigen... 
om niets te bekomen of gebrekkige wetten die 
al dadelijk opnieuw gesaboteerd worden. 

De tienduizenden betogers te Antwerpen 
waren de vertegenwoordigers van de honderd
duizenden in Vlaanderen die er genoeg van 
hebben en die het bij de volgende verkiezingen 
de < grote > partijen duidelijk zullen maken. 

In juli 11. werd het bewijs geleverd dat er 
geen andere oplossing Is dan federalisme. Het 

nalisme. Zijn pleidooi voor regionalisme klonk 
weinig overtuigend en het is maar al te duidelijk 
dat het slechts een toegeving is in de hoop het 
federalisme wind uit de zeilen te nemen. Regio
nalisme op kultureel en ekonomisch gebied in 
een klein land als het onze, is onzinnig. Op een 
ogenblik waarop allen die bekommerd zijn om 
de toekomst van de Nederlandse kuituur in 
Europa en in de wereld, de noodzaak bepleiten 
van de kulturele integratie van Vlaanderen en 
Nederland om de eenheid en de sterkte van de 
Nederlandse kuituur te bevorderen, op een ogen
blik waarop nog zo pas het 36e Nederlands kon-
gres te Antwerpen de oprichting van een Hoge 
Kulturele Raad voor gans het Nederlandse kul-
tuurgebied vroeg, regionalisme aanbevelen op 
kultureel gebied klinkt wel erg zonderling. Eko
nomisch regionalisme is al even onhoudbaar en 
onwenselijk : het is juist dat in grote staten het 
ekonomisch regionalisme in het teken van de 
belangstelling staat. Maar de ekonomische ge
westen moeten volgens de deskundigen minstens 
3-4 miljoen inwoners tellen en beantwoorden 
aan een realiteit. 

H< ET is ekonomische nonsens 'n 
klein land zoals het onze in vijf, zes of meer 
ekonomische gewesten te willen indelen ! Zo iets 
kan geen reële betekenis hebben. Waarom de 

reaüteife weigeren te erkennen : van waar deze 
angst voor het federalisme ? Men witkomt niet 
aan de indruk dat sommige hooggeplaatste per
sonen weinig vertrouwen hebben in hetgeen zij 
zelf verkondigen over de eeuwenoude banden die 
Vlamingen en Walen binden, over de historische 
en andere grondslagen van de Belgische Staat, 
vermits zij vrezen of voorwenden te Vrezen dat 
federalisme het eind zou betekenen van België ! 

E. jN nochtans moet men naar 'n 
nieuwe grondslag zoeken, want de konstruktie 
van 1830 is naar het oordeel van vrijwel ieder
een voorbijgestreefd en onhoudbaar geworden. 
De logische oplossing is het federalisme. Voor 
ons is het een onontbeerlijke voorwaarde om 
ons volksbestaan veilig te stellen in het Europa 
van morgen. Geen regionalisme, geen provincia
lisme, maar federalisme : de publiekrechtelijke 
erkenning van onze volksgemeenschap als volks
gemeenschap. Ons nationalisme is geen extre
misme, maar het klaar inzicht in hetgeen voor 
ons volk noodzakelijk is : hetgeen men aan geen 
enkel beschaafd (en zelfs onbeschaafd) volk nog 
durft te weigeren : zich zelf te zijn, een eigen 
politieke struktuur, eigen gezagsorganen. 

De traditionele politieke partijen verzetten 
zich tegen de volkswil en gebruiken al hun in
vloed om het federalisme te bestrijden : zij 
hebben schoon te beweren dat de meerderheid 
in het land niet wil weten van federalisme... 
omdat zij er tegen zijn. Er is nochtans een bij 
uitstek demokratisch middel om te weten wat 
het volk wil : het referendum. Waarom verzet
ten zij zich zo hardnekkig tegen een referen
dum? In het Waals petitionnement wordt een 
referendum gevraagd. Is dit onredelijk? Wij 
menen van niet en geven ter overwegine nf nok 
de Vlamingen niet zouden eisen dat een refe
rendum gehouden wordt over de toekomstige 
struktuur van de staat. 

D> 'E opmars van het federalisme 
gaat verder. Enkele weken scheiden ons nog van 
het partljkongres ,an de Volksunie Wij hopen 
dat ook dit kongres een groot sukses zal worden 
en een positieve, opbouwende bijdrage ?al Vexe
ren voor de oplossing van de problemen die zich 
stellen voor ons volk en voor het land, oplossing 
die dringend noodzakelijk is met het oog op de 
toekomst. 

Deze toekomst willen wij veilig stellen ~èn 
de voorwaarden scheppen voor de we'vaart van 
ons volk en het vreedzaam samenleven met an
dere volken in België en in Europa. Dit is en 
blijft een Ideaal dat ook vandaag nog de jeugd 
bezielt : te Antwerpen was ook de jeugd in 
massa aanwezig! 

Na een diepe en langdurige krisis gaat de 
Vlaamse Beweging, onder de stuwkracht van het 
Vlaams - nationalisme, thans onstuitbaar voor
uit : naar de uiteindelijke bekroning van meer 
dan een eeuw Vlaamse volksstrijd. 

7fh.'?.tl»t<(mSUt 

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

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

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

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelsprijzen bij 

GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 - Mechelen 
Telefoon : ( 0 1 5 ) 1 4 9 0 9 

Kosteloze verzending bij hoeveelheid 
Tevens alle artikelen voor cafe's en restaurants. 

Wegens steeds verdere uitbreiding van de 
zaken, werden sinds 7 november 1963 de 
burelen van de maatschappijen Rolus & 
Van der Paal en Ons Landhuis overge
bracht naar Jan Van Rijswijcklaan, 62, 
(tel. 37.54.38). -

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

Tevens kondigen wij U de oprichting aan 
van twee nieuwe maatschappijen, de n.v. 
« Krediet- en Financievennootschap » en 
«Verzekeringen Van der Paal en Voor-
braeck», waarvan de burelen eveneens • 
zullen ondergebracht worden op Jan van 
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel. 37.54.38). 


