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BLA DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

BEHEER I Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEl 1. r a 11.82.16 

Van nu tot nieuwjaar bedraagt de abon
nementsprijs voor ons blad 60 tr Dit is 
een uitzonderlijk lage prijs Maak daa 
ook van de gelegenheid gebruik om nieu
we lezers te werven Of doe net nog a n 
ders van nu tot aan de parlementsver
kiezingen kost een abonnement slechts 
110 fr ! Dat wil zeggen dat ons blad ge
durende acht maanden thuisbezorgd wordt. 
De beste propaganda voor de verkiezingen 
in oktober en m het voorjaar Denk er oote 
aan dat begui september de inning plaats
vindt van de driemaandeliikse abonne
menten. Mogen wij vragen het geld klaar 
te leg-^^n*! Hartelijk dank bij voorbaat. 
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NATISNAAl OF MIEI? 
Verleden zondag heeft de C .V.P . in de Brusselse Mag-

dalenazaal haar kampanje voor de gemeenteverkiez in

gen ingezet. Een paar dagen tevoren hadden Spaak en 

Faya t reeds het startsein gegeven aan de B.S.P. Waa r 

deze beide laa t s tgenoemden hoofdzakelijk nat ionale 

t e m a ' s behandelden , werd op de C.V.P.-vergader ing 

nadrukkel i jk bek lemtoond dat de gemeenteverkiezin

gen van louter plaatselijk belang zijn en dat de uit^siag 

e tvan in genen dele de nat ionale politiek van de 

C .V.P . zal beïnvloeden. 

Dat is een nogal goedkope bewe
ring Het IS immers toch duidelijk 
dat de uitslag van de verkiezingen 
in enkele grotere centra wel degelijk 
een — weliswaar wankele maar dan 
toch algemene — aanduiding zal be
vatten voor de nationale po'itiel 

Zelfs indien de nationale tema s bij 
de gemeenteverkiezingen slechts in 
absoluut ondergeschikte volgorde 
door de partijen zouden worden ge
steld, IS het toch duidelijk dat alleen 
reeds het feit dat zoveel cumulards 

uit de grote partijen — mannen met 
een nationaal én een gemeenteliik 
mandaat — deelnemen aan dp ae-
meenteverkiezingen in de grotere 
centra, een beperking van problema
tiek tot de grenzen van deze centra 
onmogelijk maakt Trouwens is het 
toch zo dat het nationaal en het 
stedelijk beleid zeer sterke raakpun
ten hebben en dat de verantwoorde
lijkheid van dezelfde partijen in do 
Wetstraat en in de stadhuizen één en 
onverdeelbaar is Hoe kan men bij
voorbeeld in de Antwerpse verkie-
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zingsstrijd spreken over het probleem 
universiteit of het probleem vliegveld 
of het probleem tunnel, zonder daar
bij onmiddellijk herinnera te worden 
aan de « nationale > politiek inzake 
universitair onderwijs, inzake infra-
struktuur, inzake route de Walloni. 
en E-3 ? 

Trouwens, de C V P weet dat zeer 
goed In 1958 werd door deze partij 
bij de gemeenteverkiezingen overal 
in het Vlaamse land gretig gebruikt 
gemaakt van de argumenten «school-

pakt», «diensttijdverkorting» en 
(indeidaad, ook toen!) «zetelaan
passing», 

in de giotere centra zal men de 
dag na de gemeenteverkiezingen wel 
degelijk de uitslag interpreteren me
de in het licht van de nationale po-
htiek Ook daarom mag geen enkele 
Vlaamsbewuste kiezer op 11 oktober 
aan de grote partijen een voorlopige 
volmacht geven voor een nefaste na 
tionale politiek, inbegrepen de grond
wetsherziening, 



S.O.S. VOERSTREEK 

Mijnüeren, 

Veertien dagen geleden brachten 
wij een bezoek aan de Voerstreek 
(wat sinds een paar jaar bij onis 
C n traditie is geworden). 

Er is, laat ons eerijk wezen, 
sinds een Jaar ogenschijnlijk nog 
niets ten goede veranderd in de 
Voerstreek. Alle, maar dan ook alle 
Nederlandstalige straatnaambor
den blijven netjes met pek bestre
ken. De frankofonen voelen zich 
nog altijd de heersers en spreiden 
nog immer hun « l ^ Lutte Con
tinue» - banderollen tergend voor 
de vensterramen. Men voelt het 
aan dat Limburg hier de Vlamin
gen aan hun lot overlaat. Het was 
zondag en het enige teken van 
leven in de streek, was een luid
ruchtig «Bal des Belges et franco
phones» te 's Gravensvoeren in de 
onmiddelijke buurt van het «Hof 
de Voer». Wie in de Voerstreek op 
bezoek gaat, heeft er als Vlaming 
geen houvast en loopt er verloren. 

Een Vlaamse aanwezigheidspoli-
tiek moet planmatig uitgewerkt 
worden : er zou geen zondag mo
gen voorbij gaan zonder dat de 
VTB een paar autocars m de 
streek brengt. ELKE zondag moet 
de Voo: de Vlaming- bij zich voelen. 

De laksheid van het CVP-pro-
vinciebestuur dient bestendig pu
bliek aangeklaagd, naast een sa
botage van een Derriks. De rijlrs-
wacht dient met Vlaamse rijks
wacht versterkt opdat de Waalse 
teerkladders op heterdaad zouden 
worden betrapt. Zolang dit niet ge
beurt, duurt de uitdaging van 
Luik Tfoort. Ook het V.E.V. moet 
iets doen, om de Vowatreek te be
trekken in de Vlaamse irrvloeds-
sfeer. 

Er moet een groots Vlaams Ko-
mitee vo<» de Voerstreek komen, 
bijv. onder leiding van. de Vlaamse 
Volksbeweging. 

De V.T.B, gaf een korte Dro-
chiire uit over de Voerstreek. Deze 
brochure zou overal in de Voer
streek moeten te koop worden ge
steld voor de bezoekers, in de eer
ste plaats irL Vlaamse lokalen zo-
*is «Hof de Voer». Maar daarnaast 
moet een lijst kimnen worden aan
geboden van de verschillende 

Vlaamse lokalen, waar de bezoe
kers kunnen terecht komen, op
dat ze hun centjes niet zouden 
dragen bij onze bestrijders. 

P.B.Gent. 

HET VADERLAND 

Mijnheren, 

Na de eerste wereldoorlog, waar
aan ik aJs vrijwilliger deelnam, 
kr^en wij ons 45-jarig oorlogsloon 
onder de vorm van een mooi, met 
vaderlandse kleuren versierd 
spaarboekje, met fen bedrag van 
omstreeks 3 000 fr. of zegge om
streeks 700fr. per jaar modderleven. 

Op vermeld boekje konden wij 
maar een zesde per jaar afnemen 
maar het dankbare vaderland raad
de ons uitdrukke ijk aan. dit geld 
niet aan te raken gezien het na x 
jaren a 5% zou verdubbelen, ver
driedubbelen, vervierdubbelen. enz. 

Thans is het mijne gestegen tot 
22.000 fr.zegge verzevendubbeld, 

In 1919 kon ik met het bedrag 
van mtjn boekje 8.000 m2 grond 
kopen in mijn streek. Nu, na 45 
jaar sparen, krijg ik nog 110 m2 
van diezelfde grond. 

Voeg daarbij het wraakroepend 
bedrog tegenover onze oude brave 
Vlaamse boerkens, die van 't begin 
dezer eeuw met hun zuurgewonnen 
centjes belgische renten kochten 
om een behoorllikp oude da,g te 
verzekeren en nu daarvoor niet 
eens de waarde van een "peld krij. 
gen. 

Ze spaarden ae waarde van koe 
en kalf en krijgen nu een dode 
muis m de plaats. 

Dat is de uitslag der overweldi
gende verspillingen en het wanbe-
beör onzer opeenvolgende rege
ringen Em terwij' die gezagdragers 
periodisch hun eigen wedden en 
vergoedingen vet aanpasten aan 
onze verkankerde trank storen ze 
er zich niet aa-n. dat wii de arm
zalige slachtoffers -'iin van hun 
wanbeheer. 

Om deze redenen en omdat ze 
ons dan nog gedurig Vlaajns 
srondgsbied stelen om aan de ^er-
frans'ng prijs te geven, kunnen 
wij Vlamingen, nog bezwaarlijk 
Brabangonnes zingen. 

M. D. 

BROSJURES : 
verkr i jgbaar a l semeen "s^kretariaat 
der V L M l .emonnier laan 82 Brussel i 
post rekening 1476 97 

Het s t a n d p u n t van de Volksunie 
Federa l i sme DE oplossing 
Kul tuurautoQomle voor Vlaanderen 

en Wallonië 
De politieke oar t l jen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit net verleden 
40 Jaar Vlaams Nat ional isme 
Zo dacn t net Vlaams Nat ional isme 

zo denkt het 
Balans van een jaar 

De V ü m tiet Pa r l emen t 
Het tweede akt lvlsme 
De Zuldneder landse t aa lg rens in Het 

Belelsch oa r l emen t 

5fr . 
•i tr 

s fr. 

5f r . 
5 fr. 

10 rr. 

10 fr. 

10 fr. 
40 fr 

50 fr 

Er blijven nog enRele orosjures Descmicbaar met de rede 
ol tKesproien door a lgemeen voorzitter mr F r a n s Van der 
Eist op he t kon gres v.d Volksunie te Mechelen 15 12-1963 

LEI WEL 
AIXJ ADVERTBNTTEf- VOOR 
« D l vu l J iS t JN iÉ iiencD toe-
ges tuurc aac onse 
P U B U C t T E I T S U l E N S l : 

A n t w e r p t e b a a n 2 3 2 Berendrecht Tel 0 3 / 7 3 6 6 5 9 

Alleen de coekertjei gaao oaat 
bet tjoofdsekretarlaat ; 

M f minnnf»rlaan 82 Brussel 1 TeL 02/11.82.16 

PENMAATS 
Mijnheren, 

Het Algemeen Nederlands Suid-
Afrlkaans Vlaams Verbond (AN-
SAV), dat zich vooral toelegt om 
de banden tussen onze stamlan
den nauwer t»e te halen, startte 
verleden jaar met een groot
scheepse penmaataktie tussen 
Zuid-Afrika, Nederland en Vlaan
deren. 

Deze aktie kent een enorm suc
ces; niet minder dan ongeveer 900 
Vlamingen en Nederlanders staan 
nu in drukke briefwisseling met 
Zuid-Afrika. Dit betekent echter 
niet dat ANSAV op zijn lauweren 
gaat rusten. Ten gevolge van 2 
oproepen door de Suid-Afrikaanse 
Uitsaai Korporasie (de zuidafri-
kaanse radio-oraroep) en verschei
dene in de pers, stromen nu weer 
talrijke aanvragen uit Zuid-Afrika 
binnen a rato van 40 aanvragen 
per week. Dit is een uitstekende 
gelegenheid om op een aangename 
en nuttige wijze de natuur en de 
mens uit het land van Sarle Ma
rais te leren kennen. 

Zend naar onderstaand adres 
een brief of kaartje met vo'gende 
gegevens : naam en voornaam, 
adres, geboortedatum en geslacht 
school en beroep, stokpaardjes en 
mogelijke wensen. Voeg hierbij 2 
zegels van 3 F als bijdrage in de 
onkosten en wij bezorgen u zo 
vlug mogelijk een passende pen-
maat. Eventuele aanvragen voor 
penmaats in Nederland kunnen 
via onze bemiddeling verkregen 
worden. 

Bruno Bruynlnckx, ANSAV-pen-
raaataktie, Postbus 11, Antwerpen 
2». 

VOLG DE STANDAARD ! 
Mi.ine neren. 

De laatste tijd valt « De Stan
daard » steeds de heer Coppieters 
aan omdat hij de Vlamingen aan
zet voor de V'aams-Nationale par
tij te stemmen. En toch doet de 
heer Cïoppieters hiermee niets an
ders dan « De Standaard » vol
gen met de daad. 

Dat kan ik toeh opmaken uit 
een oud stuk « Standaard » van 
woensdag 18.10.1961, blz. 5. « De 
Begering daagt uit » : 

« Alles wijst er c^ dat men het 
nieuwe compromis des Belges op 
de rug van de Vlamingen wil uit
werken. Men spekuleert erop dat 
wij weer eens zullen knikken en 
zwijgen. De regering legt er zich 
onmiddellijk bij neer wanneer de 
Walen de tweetaligheid afwijzen. 

Wij zeggen : dat gaat nietl 
Wanneer Vlaamse ministers zo 
iets bekokstoven, erkennen wij ze 
niet langer. Wanneer morgen 
Vlaamse parlementsleden zo iets 
aanvaarden, hebben wij ze voor 
de laatste maal gesteund. Indien 
de Vlaamse vleugel van de CVP 
haar doodvonnis wil onderteke
nen, moet ze die weg maar op
gaan en de ministers goedkeuren. 

Het is een zeer gevaarlijke po
litiek voor het land. Zowel langs 
de taalgrens als te Brussel wordt 
«Heen rekening gehouden met de 
wil van de Pranstaligen. Wan
neer dat de politiek van België 
blijft, dan zien wij niet in waar
om wij dat België niet de rug zou
den keren. De tijd van de verne
deringen is voorbij. België heeft 
Vlaanderen nodig om te kunnen 
bestaan, maar het omgekeerde is 
niet waar. 

De regering moge daarover na
denken, alvorens zij in haar ver
blindheid de nefaste Brusselse 
politiek van haar Vermeylens be
vestigt. » 

En wat hebben we nu gezien? 
Veel « geruys » maar aan daden: 
zero! 

H.W. - Ekeren. 

FOUES-BERGERE 

TE BRUSSEL 
Mijnheren, 

De eerste gastvoorstellingen van 
het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch 
Toneel zullen in de bekende Volks
schouwburg der Kruisvaarten-
straat nabij het Rogierplein, door
gaan van 16 tot en met 27 okto
ber a.s. 

Twaalf opvoeringen zullen wor. 
dea. gegeven van « De Molenaar 
van Sanssouci », operette in 3 be
drijven naar het blijspel van Otto 
Harting en waarvan de muziek 
werd geschreven door Benaat Ve-
remans, de Nestor onzer Vlaam
se toondichters. 

Het HVLT, de enige Vlaamse 
lyrische beroeps - toneeelinstelling 
van Brussel en Brabant, verwierf 
bekendheid en algemene waarde
ring door zijn artistiek verzorgde 
opvoeringen van klassieke operet-
ten te Brussel tussen 1951 en 1962. 

Het zal de Vlaamse liefhebbers 
van het lichtere genre der zang
spelen voorzeker verheugen, dat zlJ 
vertoningen van dergelijke toneel
stukken opnieuw ia eigen taal te 
Brussel zullen kunnen bijwonen 
en alles laat voorzien dat het 
HVLT met zijn eerste vertonin
gen van de bekoorlijke romanti
sche <HJ€rette « De Molenaar van 
Sanssouci » een suksesvol toneel
seizoen tegemoet gaat. 

Z.E.H. GANTOIS ZESTIG 
Waarde redaktie. 

Het tijdschrift Dietsland-Europa 
publiceert op 1 november a.s. een 
uigebreid nummer, gewijd aan 
Zuid-Vlaanderen en aan de figuur 
van Z.E.H. Gantois bij diens zes
tigste verjaardag. 

Bijdragen van vooraanstaande 
medewwkers uit Noord- en Zuid-
Nederland en uit Zuid-Afrika, illu
straties, 80 Wz. 

De verkoopprijs bedraagt 50 F. 
Laat heden door uw vowinteke-

ning uw nummer reserveren : stort 
hiervoor 40 P ate voorintekenprijs 
<^ postrekening nr. 14.71.97 van 
A. Cuypers, A. Van Dijckstraat 5, 
Antwerpen. 

H.S. Mariaburg. 

De redakHe draaet geen verant-
woordelijUieid voor de inhoud der 
gepubliceerde leiersbrieven. Ze be
houdt sich het recht van keuze 
en inkorting voor Over de leiers-
rabriek wordt Reea briefwisselini 
gevoerd. 
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• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleiding 
Schoolgeld : maxim. 
8.000 F per jaar ol 
3 maal 3.000 F. 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger. 



DE VOLKSUNIE 

HET DAVIDSFONDS HEEFT OP HAAR JONGSTE KONGRES DE 

GUNSTIGE STREKKING VAN VORIG JAAR BEVESTIGD. OOK DIT 

JAAR WEER WAREN HET ONAFHANKELIJKE VLAAMSGEZiNDE 

PERSOONLIJKHEDEN DIE ALS INLEIDERS GEVRAAGD WERDEN. 

VORIG JAAR MR. ROOSENS EN DRS, COPPIETERS, DIT JAAR MR. 

MICHIEL VAN DEKERCKHOVE EN DR. M. VAN HAEGENDOREN. 

GUNSTIGE STREKKING 

•BV 

HET KONGRES VAN HET 

DAYIDSFOND 

Politiek gesprolcen was de rede 
van Dr. M. van Haegendoren de 
voornaamste. Des te meer daar de 
rede in grote trekken en in haar 
hoofdideeën goedgekeurd werd 
door de Davidsfondsafdelingen en 
als geheel woordelijk door het 
Hoofdbestuur. De rede weerspie
gelt dus het huidig program van 
het Davidsfonds. 

De samenvatting ervan in de 
kranten was onvolledig en soms 
niet zonder onjuist aksent, zodat 
we er menen goed aan te doen en
kele belangrijke passages letterlijk 
w^eer te geven : 

« De kernenergie is het produkt 
van het universele menselijk genie. 
De inspanningen die ervoor ge
daan worden geschieden 100 % op 
kosten van de gemeenschap. De 
uitslagen van het onderzoek en de 
aanwending van deze nieuwe 
energiebron zullen een geweldige 
weerslag hebben op de socio-kul-
turele levensomstandigheden van 
gans de gemeenschap. Meer in het 
bijzonder de invloed die uitgaat 
van de instellingen te Mol geves
tigd, hebben een enorme invloed 
op de socio-kulturele situaties in 
deze streek. Gelet op deze omstan
digheden kunnen het onderzoek en 
de exploitatie van de kernenergie 
niet worden toevertrouwd aan het 
particulier initiatief, In een demo-
kratisch België dienen zij onder de 
rechtstreekse verantwoordelij kheid 
van het staatsgezag te staan, als 
vertegenwoordiger van de gemeen
schap ». 

Onder de rubriek Vlaamse poli
tiek lezen v/e : 

« Het Davidsfonds staat scep
tisch tegenover de verdiensten van 
de zgn. gedeeltelijke of geleidelijke 
yerbeteringen. 

Het verwerpt het zgn. « Com
promis van Hertoginnedal », dat 
geen rekening hield met herhaalde 
waarschuwingen door het Davids
fonds en door alle Vlaamse orga
nisaties gegeven. Oplossingen be
kend als decentralisatie of decon
centratie zullen het kwaad verber
gen, het Brusselse centralisme in 
feite versterken en de Vlatningen 

verdelen. De vroegere eis tof op
richting van Kultuurraden dient, 
in het licht van de huidige ervarin
gen, beschouwd als voorbijge
streefd. Uit waakzaamheid tegen
over de belangen van onze kuituur, 
verzet het D.F. zich in het bijzon
der tegen Kultuurraden, waarvan 
de leden door de centrale regering 
of door het Parlement zouden wor
den benoemd. Het Davidsfonds 
vreest dat door zulke Kultuurraden 
onze kuituur terecht komt in par
tijpolitiek en verzuiling. De Vla
mingen dienen ervoor gewaar
schuwd dat zulke Kultuurraden 
door de centralisten bedoeld wor
den als een middel om regering en 
Parlement toe te laten hun verant
woordelijkheid te ontgaan en de 
zaken op de lange baan te schui
ven ». 

Over unitarisme en federalisme 
luidt het : 

(( Het Davidsfonds wil er zich 
van onthouden een voorkeur uit 
te spreken voor deze of gene par
tij. Het is echter van oordeel dat 
het ogenblik aanbreekt dat ieder 
stemgerechtigd Vlaming in gewe
ten een keus zal moeten doen tus
sen eerlijk federalisme of eerlijk 
unitarisme. 

De toekomst van Vlaanderen 
en van België hangt af van de op
lossing van dit dilemma. 

Federalisme houdt in dat Vla
mingen en Walen de baas zijn, 
ieder in eigen huis, en te samen 
in België, iedere deelstaat is soe
verein, behoudens de punten, 
grondwettelijk voorbehouden aan 
het centrale gezag. 

Het federalisme mag echter niet 
beschouwd worden als een vanzelf 
werkend geneesmiddel tegen alle 
kwalen. Het kan slechts waarde 
hebben indien de Vlamingen het 
willen gebruiken om hun achter
stand in te halen, het openbaar le
ven gezonder te maken, de Belgi
sche samenhorigheid met Wallo
nië te beveiligen en de algemeen-
Nederlandse kulturele integratie te 
bevorderen. 

Het unitarisme kan op goede 
gronden en in goede trouw worden 

verdedigd, zoals dit reeds in het 
verleden vanwege erkende Vlaam^ 
se voormannen geschiedde, daar 
zij verwachtten, en ons ook in het 
vooruitzicht stelden, ik denk aan 
Frans van Cauwelaert, dat wij 
weldra de meerderheid in de Staat 
zouden zijn en zodoende het 
Vlaamse rechtsherstel grotendeels 
in onze eigen handen hebben. 

Voorwaarde hierbij blijft dan 
nog dat de struktuur en de kon-
junktuur van de partijen deze 
Vlaamse meerderheid niet zou 
verhinderen zich te uiten ! 

Federalisme of unitarisme ? 
Er dient echter uitdrukkelijk ge

steld dat het totaal uitgesloten is 

tegenover hen die een grondwets
herziening of een regeling van de 
parlementaire arbeid zouden aan
vaarden bij dewelke de Vlaamse 
meerderheid zou « afgegrendeld » 
worden, en het verder bekomen 
van ons Vlaams recht zou kunnen 
afhangen van de welwillendheid 
van een deel van de andere taal
groep. 

De unitaire staatsstruktuur 
wordt in ieder geval onaanvaard
baar, en het federalisme de enige 
uitweg, van het ogenblik af dat er 
ook maar de geringste inbreuk 
wordt gepleegd op het stelsel van 
de demokratische meerderheid of 
de politieke gelijkheid van alle 
burgers volgens het algemeen 
kiesrecht ». 

In de huidige politieke konjunk-
tuur betekent dit een kordate stel-
lingname voor het federalisme. 

Feitelijk kunnen we dus vast
stellen dat alle vrije Vlaamsgezin
den, die niet rechtstreeks afhanke
lijk zijn van de kleurpartijen, thans 
voor het federalisme gewonnen 
zijn. En het gevaar van de grendel
grondwet terdege inzien. Aan de 
vooravond van de verkiezingen 
over de grondwetsherziening is dit 
een feit van enorm belang. 

Deze radikale strijdbare achter
grond was ideaal om iemand als 
Amter op het voorplan te brengen 
en een oververdiende hulde te 
brengen. De heer Amter is een 
vertegenwoordiger van het eerlij
ke en strijdbare type van flamin
gant in zijn beste gedaante. 

Meer dan verdiende gelukwensen voor Amter, 

enig vertrouwen te schenken aan 
hen die de voordelen én van het 
unitarisme én van federaliserende 
regelingen aan de franssprekende 
Belgen voorbehouden en de nade
len van beide stelsels aan de Vla
mingen, 

Het Davidsfonds richt daarom 
een dringende oproep tot zijn af
delingen, tot zijn leden en tot alle 
Vlamingen, ter beveiliging van on
ze kuituur, wantrouwend te staan 

Tegenover een tientallen Jaren 
lange inzet van al zijn krachten 
voor de Vlaamse Beweging klin
ken de meest warme lofwoorden 
nog slechts flauwtjes. 

De heer Amter heeft zijn rust 
verdiend. 

Mocht hij er echter nog niet 
volledig gebruik van maken 

Nog heeft Vlaanderen hem no
dig. 

Wim Jorissen 
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te B R U S S E L 

Onnozelaars, 

Indien de domheid en de kwade trouw, die beide op uw 
redaktie huizen, eens een wedstrijd moesten houden om te zien 
•wie van hen het grootst is, ik zou noch op de ene noch op de 
andere ook maar één enkele centiem durven verwedden. Groot 
zijn ze allebei, mo-nu-men-taal zelfs en per slot van rekening 
zullen ze mekaar wel zowat evenaren. 

Van deze twee pyramidale eigenschappen hebt gij, bits-
koeiumers, deze week nog eens in grootse stijl blijk gegeven 
toen gij in facsimile uitpakte met Het Dokument Dezer Eeuw : 
een door het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Randgemeenten, 
Afdeling Vilvoorde aan een uwer lezers gestuurde brief die 
inderdaad voor het Aktiekomitee zeer kompromitterend scheen 
te zijn, en waarvan we hieronder de tekst afdrukken zoals hij 
bi, u verscheen, zonder er een letter aan te veranderen : 

« Vilvoorde, 4 september 1964 - Mijnheer - Il heeft een 
affisje voor een te huur flat geopenbaard, die alleen voorzien 
•was met franse tekst en die schandaallijk, op Vlaamse Grond 
Gebied. U kunt begrijpen dat er niet verder zo kan blijven, 
overal op dit ogenblik, waar de Franskiljoense reaktie zo 
belangelijk komt. Wij laten U vierentwintig uur om die aan
kondiging te veranderen en die met Vlaamse onderschrift te 
voorzien. Als U het niet doet, v.ordt u rechtelijk en wettelijk 
door de Wet vervolgt. Ook zullen wij onze « vechtkommando's » 
sturen, om Uw ruiten kapot slagen en alles vernielen. Wij hopen 
dat U rekening tioudt van onze raad en terwijl groeten wij U, 
Met Hoogachting. - Voor de Komite - (getekend) Jan VanPeper-
bosch ». 

Dat is de tekst die - we herhalen het - we ongewijzigd 
overnemen van het facsimile in uw blad van 15 dezer. Volledig
heidshalve zouden we ook uw begeleidend proza moeten over
nemen, dat verscheen onder de wrekende titel : « Voila oü 

j.nous en sommes ». Onze lezers zullen echter wel op ons woord 
aannemen dat uw kommentaar van de zuiverste fransdolle soort 
•was. Eén citaat toch : « Cette lettre laissera-t-elle Ia Justice 
indifférente ? ». 

Ik vrees, papkinderen, dat de brief de Justice met grote J 
helemaal, maar dan ook helemaal onverschillig zal laten. Omdat 
de Justice er waarschijnlijk alleen maar kan om lachen wanneer 
iemand zich zo vierkant idioot aanstelt zoals gij hebt gedaan. 
Want de Justice zal wel niet zo aartsdom zijn, dat zij niet dade
lijk bemerkt dat uw zogenaamd sensationeel dokument niets 
anders was dan de meest plompe vervalsing die iemand ooit 
onder ogen heeft gekregen. Zelfs een Vlaams keuterboerke kan 
die vervalsing met zijn ellebogen onder zijn vloeren mouwen 
Hog aanvoelen. 

Gij natuurlijk niet ! Gij hebt de kans niet laten voorbijgaan 
om uzelf het brevet van de grootste uilekoppen van heel het 
land aan de dove oren te naaien. Op heel uw redaktie was er 
niemand snugger genoeg om vast te stellen dat de brief één 
enkele potsierlijke parodie is van een Nederlandse tekst. Dat 
hij opgesteld werd door een genie van keskeschiet, met de hulp 
van een Verschueren en van zeer slechte punten op het huis
werk Nederlands vroeger op school. 

Geniale voddeventen zoals gij achten zich geroepen, het 
publiek van Belgié's hoofdstad voor te lichten, te leiden en te 
vormen. Analfabeten zoals gij kunnen niet eens een stukje 
schrijven over een gebroken arm of been ergens in het vlaamse 
land, omdat gij te dom zijt om het te- vertalen uit een vlaamse 
krant of van de tekst \an een vlaams korrespondent. 

Door uw soort, driedubbel idiote onnozelaars, wordt de 
opinie te Brussel gevormd en gericht. Uw proza is de gegeerde 
en geëerde kost van francofoon Brussel, dat even dapper als 
gij zelf in iedere leugen stapt hoe ze ook naar vervalsing stinkt. 

Ik ben maar een bekrompen en achterlijke ménapien, 
opgevoed tussen het rauwe en baast dierlijke keelgeschraap van 
de nederlandstaligen. Los van de échte beschaving en de échte 
kuituur, ongevormd en niet in staat om ook maar iets te snap
pen van de zaken des geestes. Boven mijn schrijfmachientje 
brandt niet De Lamp Van De Latijnse Beschaving. Het moet 
11 dan ook niet verbazen dat een dierlijk, homerisch, schokkend 
en bulderend gelach bij lezing van uw historische stommiteit 
de enige reaktie was van 

dio Genes. 

RUZIE IN DE B.S.P . 

Jos Van Eynde schijnt 
buitengewoon in zijn nop
jes : bijna dag aan dag 
schrijft hij strijdvaardige 
artikels onder eUenlange t i 
tels in de « Volksgazet »; hij 
snuift wellustig de damp van 
de verkiezingsstrijd. 

Zo schijnt het toch... In 
werkelijkheid heeft de on
dervoorzitter van de BSP, 
net als de andere partijlei
ders, zware zorgen. 

De betoging ter gelegen
heid van de 100ste verjaring 
van de Eerste Internationa
le heeft namelijk juist het 
tegenovergestelde rezuitaat 
gehad van wat de par t i j 
leiding ervan verwachtte. In 
plaats van op indrukwek
kende wijze de eenheid van 
de BSP te demonstreren, 
heeft zij integendeel scherp 
de innerlijke verdeeldheid 
ervan aangetoond. 

JONG-SOCIALISTEN 

BUITEN ? 

Zo heeft het partijbureau 
van de BSP verleden maan
dag getracht, een standpunt 
te bepalen t.o.v. de Jong -
Socialisten Onze lezers her
inneren zich dat Jong - So
cialisten, die in de betoging 
te Brussel met hun eigen 
spandoeken opstapten, op 
aanstichten van BSP - ver-
antwoorde'ijken ongenadig 
afgeranseld werden door de 
politie. 

Het partijbureau heeft nu 
onderzocht, of men de Jong
socialisten niet buiten zou 
gooien. Blijkbaar is men niet 
tot een akkoord gekomen of 
durft men de operatie vlak 
voor de verkiezingen niet 
aan. 

In de socialistische bladen 
« La Gauche », « Wallonië >, 
« Links > aan de ene en de 
officiële partijbladen aan de 
andere kant — wordt een 
verbeten polemiek gevoerd, 
waarbij de officiële bladen 
niet in grote stijl van leer 
trekken « omdat de verkie
zingen vlakbij zijn ». 

Het kombattief en zoge
zegd « zegezeker » proza van 
Jos Van Eynde doet alleen 
maar potsierlijk aan! 

HETZE 

In de rubriek « Bewegings-
leven » brengen wij deze 
week bij het nieuws uit Bor
gerhout de tekst van de 
overeenkomst die daar werd 
gesloten met het oog op het 
indienen van een gemeen
schappelijke lijst. 

Deze tekst is de duidelijk
ste weerlegging van het 
hetzeproza van Jos Van Eyn
de in de « Volksgazet » van 
verleden woensdag. 

We bevestigen hierbij na
drukkelijk dat nergens in 
het Vlaamse land de Volks
unie haar absolute vrijheid 
van prograrnma en van kan
didaten ingeruild heeft voor 
een of ander akkoord. 

Hetzelfde kan van geen 
enkele de drie grote par t i j 
en gezegd worden. 

Wellicht is het daarom, 
dat Jos Van Eynde er nog 
maar eens de SS en de fa-

briekswachters bijsleurt. 
Want Jos, die doorgaans 
rood ziet, begint altijd zwart 
te zien als hij zich opwindt. 

WILHELMUS 

De bijeenkomst ter gele
genheid van de 60ste ver
jaardag van Z.E.H. Gantoij 

in het kasteel te Male ver--
leden zondag werd besloten 
met het Wilhelmus, door 
alle aanwezigen rechtstaand 
gezongen. 

Een logisch besluit. Voor 
sommige min of meer « of-< 
ficiële » aanwezigen echter 
een logica, waaraan zij eens 
voor een enkele keer niet 
zijn ontsnapt. 

Hierboven en hieronder foto's van de geslaagde verkiezingsstunt der 
Volksunie te Mechelen. 
Verleden zondag ging te Mechelen een bloemen- en reklamestoet uit. 
Onder de deelnemers waren er ook een viertal wagens van een 
Mechelse drukkerij, voorzien van reklameplaten. Toen deze wagens 
bijna aan de eretribune waren, kwamen er een paar mannen uit het 
publiek naar voor gestapt om... ^ 

... de reklamehorden der drukkerij open te klappen. Voor de ogen van 
de eerst verbaasde en dan geamuseerde oj geestdriftige toeschouwer! 
ontpopten drie auto's zich als rollende propagandaborden van de V.U.f 
terwijl... 

^fTU^i 
^ , 

k 

... een vierde wagen, van waariiit de kopmannen onzer lijst propagan
damateriaal uitdeelden, heel wat succes oogsite. 
Reaktie op de officiële tribune : Spinoy gaf zich sportief gewonnen en 
glimlachte Schepen Van den Daele stak de vuist op en brulde. 
De Saeger rees recht, doch werd met zachte aandrang door zijn eehigS' 
note weerhouden Men twist te Mechelen o'vci de vraag of hel gezicht 
van De Saeger groen dan wel as-grauw was. 
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SPAAK EN D E O P T O C H T 

Een der grote afwezigen 
op de eretribune tijdens de 
betoging van de honderste 
verjaardag der Internationale 
was minister Spaak. 

Officieel werd meegedeeld 
dat partijgenoot Spaak de 
plechtigheid wegens ziekte 
niet kon bijwonen. 

De waarheid was echter 
wel enigszins anders. Op het 
ogenblik dat de socialistische 
betoging door Brussel trok, 
zat partijgenoot Spaak lek
kertjes te Brugge naar de 
voetbalmatch Brugge-Daring 
te kijken. 

Wie daar slecht moet over 
te spreken zijn, is Jos van 
Eynde. Hij had namelijk in 
« Volksgazet » zich smalend 
uitgelaten over de «vlaamse 
intellektuelen die zich te 
goed wanen om met arbei
ders mee op te stappen en 
liever voor hun T V. naar de 
kuiten van Rik Van Looy 
blijven zien ». 

Partijgenoot Spaak keek 
wel niet naar de kuiten van 
Rik Van Looy, maar nog véél 
minder naar de proletarische 
kuiten van de rode marsjeer-
ders door Brussel. 

V.D.B. EN DE P.V.V. 

Op de vergadering in de 
Brusselse Magdalenazaal, 
waar de C.V.P. haar kiesstrijd 
officieel inzette, is Van den 
Boeynants vooral van leer 
getrokken tegen de P.V.V. 

Waarom ? 
Er zijn twee zeer duidelijke 

redenen. Ten eerste ziet de 
spekslager de hele landspoli-
tiek door de bril van een 
hoofdstedeling, voor wie 
franstalig Brussel het mid-
denpunt van de wereld is. En 
de strijd in franstalig Brus
sel zal inderdaad hoofdzake
lijk tussen P.V.V. en C.V.P. 
gaan. 
En ten tweede is het opmer
kelijk dat Spaak een paar 
dagen te voren, op de verga
dering waar de B S.P. haar 
kiesstrijd inzette, overvloedig 
met wierook heeft gezwaaid 
in de richting van de rege
ringspartner. 

Zo overvloedig, dat het een 
stellingname leek voor de 
toekomstige regeringsformu
le...' 

De «kapotte autobus» zal 
blijven doorrijden... 

V . D . B . SS-MAN 

Op de vergadering in de 
Magdalenezaal bekloeg Van 
den Boeynants zich over de 
smerige verkiezingskampanje 
van de P.V.V. op sommige 
plaatsen. Hij vertelde, dat hij 
te Berchem-Brussel op een 
P.V.V.-manifest afgebeeld 
werd als een SS-beul die 
middenstanders likwideert. 
Een gemompel van afgrijzen 
ging door zijn geacht audi
torium. 

Want het is natuurlijk to
taal ondenkbaar, dat de 
C.V.P. dergelijke metoden 
zou gebruiken. 

Wij herinneren ons anders 
nog bepaalde zéér smerige 
stukjes in SS-stijl, anno 1961, 
in « Het Volk » en de « Volks
macht ». 

C H R I S T E L I J K E 

N A A S T E N L I E F D E 

Een A.C-V.-gemeenteraads-
lid van St Amandsberg ver
klaarde onlangs manhaftig 
dat «als die pater Brauns 
Brauns hier ne keer durft 
komen spreken, we de boel 
eens kort en klein zullen gaan 
slaan ». 

Waarschijnlijk onder het 
slaken van de strijdkreet : 
« Dieu Ie veut ! ». 

B R O O D H E R E N 

De Landsbond der Christe-
telijke Mutualiteiten heeft bij 
omschrijven aan al zijn ka
derleden onderrichtingen ge
geven betreffende de eerst
komende gemeenteraadsver
kiezingen. 

De Landsbond verbiedt alle 
vrijgestelden, enige andere 
kandidatuur dan die op een 
C.V.P.-lijst in overweging te 
nemen. 

Waarmee eens te meer be
wezen is, dat de Landsbond 

Gemeenlei'Pil'c:ingi>n : tcpcr fs de lijd aan(jebrol!en van de mooie folders mei de plannen en de mitJ.ellen. 
Jiii.tt ahoj hel houwen ran noodzakelijke uinijeti iml hel geld dei (jemeemcliap hel nee phii, uitiu der 
peisoonlijke en parlijveidienslen-is ! 

en mét hem de meeste ove
rige christelijke sociale wer
ken, niets anders dan ver
kapte partij-organen zijn. 

V O L K S T U M F A N A T I K E R 

«Die Pille» is een duits 
blaadje, uitgegeven door een 
duitse pillenfabriek en toe
gestuurd aan alle duitse ge
neesheren. Men kent het 
genre : veel reklame en daar
tussen wat proza om «Die 
Pille » te vergulden, geschre
ven door een vrijetijds-joer-
nalist. 

« Die Pille » heeft zich eens 
beziggehouden met een bel-
gisch probleem, namelijk met 
het atoomcentrum te Mol. 

De Volksgenossen van over 
de Rijn vinden dat de fla-
mingantische fanatiekers 
(« die Volkstumf anatiker ») 
het daar wat al te bont ma
ken en dat hun optreden een 
belediging is voor de zuivere 
wetenschap. In die t rant gaat 
het een heel stuk door, idioot 
en totaal neven de kwestie. 
Daarenboven getuigend van 
een absoluut gemis aan in
formatie over Mol. 

Als wij zo iets lezen, zijn 
wij altijd geneigd van heel 
krachtdadig te vloeken en te 
zeggen : jongens, alle vijf en 
twintig jaar komt uw Mili-

tarbefehlshaber hier tee 
drinken met de franskiljonse 
ouwejuffrouwen te Brussel. 
Laat dat genoeg zijn. Houdt 
u in afwachting van de vol
gende keer bezig met uw ei
gen zaken. 

En wat « Die Pille » betreft: 
een héél klein pillichtje met 
een héél flauw straaltje. 

BOER S C H I L D W A C H T 

In «Het Volk» heeft 
Schildwacht verkondigd dat 
hier te lande nooit iets voor 
de boeren werd gedaan, ten
zij door de C.V.P. 

Gelukkig dierf de schild-
wachtende senator het niet 
aan te beweren, dat de C.V.P. 
woord hield inzake haar be
loofd jaarlijks miljard. Want 
de boeren weten maar al te 
goed dat zulks een dikke 
blaas is. 

Als alleen de C.V.P iets 
voor de boeren heeft gedaan 
en gelet op het feit dat het 
de boeren zo slecht gaat, dan 
kunnen we besluiten dat de 
C.V.P. de boeren veel kwaad 
heeft gedaan. 

EVEN VERGELIJKEN 

Aan de Oost- en West-
Vlamingen, die dezer dagen 
in hun bussen de duizeling

wekkende propaganda der 
« grote » partijen vinden, ra
den wij sterk aan, eens even 
over de grens naar een wille
keurig Zeeuws-Vlaams stadje 
(Hulst, Axel, Sluis, Breskens 
of om het even) te gaan en 
daar eens speciaal te gaan 
letten op de urbanizatie, het 
beletten van lintbebouwing, 
de groenzone's, het verfraaien 
van de gemeente met beeld
houwwerk, enz. 

Dat is een kleine uitstap, 
te doen in een paar uurtjes. 
En die paar uurtjes volstaan 
om er zich rekenschap van te 
geven dat al die grootscheep
se propaganda over het bou
wen van slacht-, bad-, ge
meente-, zieken- en ontspan-
ningshuizen hier te onzent 
heel dikke humbug is. Dat 
onze steden en dorpen 
schreeuwlelijk geworden zijn 
en dat het verpolitizeerde 
bouwen daar weinig of niets 
aan verandert, wel integen
deel. 

Kempenaars en Limburgers 
kunnen trouwens in Noord-
Brabant en in Nederlands-
Limburg dezelfde ervaring 
opdoen. 

Wellicht stellen zij zich 
dan, evenals wijzelf, de vraag 
of onze gemeenten niet beter 
gediend zouden zijn met een 
burgemeester-ambtenaar, net 
zoals in Nederland. 

« Sire, er zijn geen Belgen ». Deze zin 
is de jongste jaren weer mondgemeen 
geworden, vooral door de brosjure van dr 
P.C. Paardekooper over de Vlaamse Bewe
ging. Oorspronkelijk stamt hij vit een der 
belangrijkste teksten die in verband met 
het federalisme in België ooit het licht 
zagen : de « lettre ouverte aa roi » die de 
Waalse socialist Jules Desirée in 1912 aan 
koning Albert richtte. 

De brief heeft niet alleen historisch 
belang : veel moge er sinds 1012 veranderd 

ZIJN 

zijn. andere grondsituaties zijn gebleven. 
Hel dokumenl van Jules Desirée is een 

treffende illustratie van de waalse « mino-
rizatievrees », die zodoende een konslanie 
van hel wallinganUsme blijkl Ie zijn. Het 
verschijnen ervan verwekte in Vlaanderen 
destijds de grootste onihulsing : de onl-
rechte, achtergestelde en onmondige Vla
mingen begrepen niet, hoe zi] de « ver
drukkers » waren en de anderen de 
« geminorizeerden ». 

Is de toestand vandaag anders ? 
Op verzoek van enkele lezers geren we 

hieronder het slot van de « brief aan de 
koning » ; 

Indien - zoals alles, helaas, laat voor
zien - onze regeerders de Waalse verlan
gens over het hoofd blijven kijken en ze 
verder de druk ondergaan van de 
Vlamingen, waarvan zij afhankelijk zijn, 
dan zullen radikaler oplossingen zich 
opdringen. 

In het slechtste geval, indien het de 
volledige scheiding zou zijn : waarom 
zou zulks niet kunnen geschieden In 
overeenstemming en harmonie ? Indien 
wij verenigde staten waren zoals Zwit

serland of AnieriUa, indien wij Ilomc 
rule hadden zoals Ierland 7oii net 
kwaad dan zo groot zim ? Zou een Bel
gië, dat gebouwd is op de eenheid van 
twee onafhankelijke en vnie soikcron 
(onafhankelijk en vrij juist omwille \a;i 
deze onderlinge onafhankeli,Uheid), z')U 
een dergelijk België niet een oneindig 
steviger staat zim dan een Bel'^ié waar 
de ene helft zirh door de andere ver
drukt zou voelen ? üp het ogenblik van 
internationale wrijvingen zouden Vla
mingen en Walen dezelfde harlekloi» 
voelen voor hun vaderland en hun vrij
heid ; doch indien men de ontstemming 

en de vervreemding Iaat toenemen, hoe 
zou men dan kunnen verwachten dat de 
Walen met eenzelfde hardnekkigheid bet 
vaderland en de vrijheid der Vlamingen 
zouden verdedigen ? 

Uw woorden te Antwerpen, Sire, heb
ben op een gelukkige wijze de aandacht 
op deze zaken gevestigd. U hebt vastge
steld dat uw koninkrijk samengesteld is 
uit « twee volkeren die even dapper en 
even begaafd zijn ». U hebt « met ont
roering » gepleit voor de macht door de 
eendracht, door een hartelijke en loyale 
verstandhouding. Men kan het niet juis
ter zeggen. De eendracht maakt de 
macht, beter dan de eenheid het ooit 
zou kunnen. Een leugenachtige, opge
legde en op de brute macht van het 
getal gegrond\este eenheid, een eenheid 
die men kan terugvinden in de officiële 
\erklaringen maar niet in de harten der 
burgers, een dergelijke eenheid zal nooit 
de waarde hebben van een vrijelijk aan
vaarde eendracht, van een loyale en har
telijke verstandhouding. Kan deze een
dracht verwezenlijkt worden binnen het 
huidig grondwettelijk kader ? Ziedaar 
heel het probleem. 

Ik heb ten o\erstaan van de oplossing 
van dil nijpend probleem slechts een 
bei.-erkt \ertrou\ven in onze politieke 
wereld. Alles is er hoogst ongelukkig 
gescheiden door de grenzen van het 
partijbelang. Deze scherpe afbakening 
van politieke soorten kan haar voor
delen hebben, maar zij heeft ook na
delen. De dagelijkse pers, die de mening 
vormt van zoveel mensen die niet in 
staat zijn om zelfstandig te denken, aan
vaardt of verwerpt aldus, volgens de 
belangen van de partij waaraan zij ver

bonden is, iedere nieuwe idee. En ik 
vrees ten zeerste dat het ontwerp vaii 
scheiding van de twee volkeren nergens 
steun zal genieten. De socialisten buigen 
zich met medevoelen over de verzuch
tingen van verafgelegen nationalismen, 
maar het waals regionalisme schijnt 
voor enkele van mijn vrienden een vraag 
reaktionair en betreurenswaardig decen-
tralistisch begrip te zijn. De liberalen op 
hun beurt blijven gehypnotizeerd door 
de hardnekkige hoop op een « réveil van 
Vlaanderen », gelijk zij het noemen ; 
maar Vlaanderen wordt slechts wakker 
om zich van hen te verwijderen. Wat 
de katolieken betreft, waartussen zovele 
overtuigde Walen zijn - want talloze en 
herhaalde diskrete aanmoedigingen heb» 
ben het me bewezen - : geen enkele 
onder hen zal zich durven aan de zijde 
scharen van een beweging die de rege
ring vijandig gezind is. De regering zal 
zich nooit durven onttrekken aan de 
voogdij van Vlaanderen, waar zii haar 
hechlste bazis heeft. Ik zie, sire, onder 
uw raadgevers niemand wiens gestalte 
hoog genoeg is om zich te verheffen 
boven de verkiezingsbussen en boven de 
kortlopende belangen van zijn partij, om 
de waarachtige belangen der natie te 
zien. Zodoende kunnen enkel vrije gees
ten zich bezighouden met de problemen 
die de gewone kaders te buiten gaan ; 
maar zij zijn, sire, het zout der aarde, 
het gist van de wereld, de wegbereiders 
van de toekomst. Door n onder hen te 
rekenen, stuur ik u de grootste lof toe 
die ik tot u kan richten. En deze hulde 
zal, zo hoop ik, gelden te mijner veronï 
schuldlging nu ik deze lange, veel ta 
lange brief heb laten geworden. 

file:///erklaringen
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OASIS fiyucophone 
KORTE GESCHIEDENIS 

I Charel Janssens, de P.V.V.-
burgemeester van Eisene die 
zijn kieskampanje voert on
der de slogan « Ixelles P.L.P., 
oasis francophone » (Eisene 

^P.V.V.-franstalige oazis) her
innert zijn medeburgers er 
aan dat « Eisene sinds meer 
dan 130 jaar schittert door 
vrijheid, hoffelijkheid en goe
de zeden ». 

Janssens is een konsekwen-
te liberale franskiljon : de 
geschiedenis van zijn ge
meente laat hij slechts be
ginnen met de intrede van 
het licht der Latijnse bescha
ving, de verfransing. Het 
« menapolische » Eisene was 
natuurlijk per definitie on-
yrij, grof en bandeloos. 

Zo althans is het oordeel 
van de franskiljonse P.V.V.-

er met de tipisch franse en 
weinig gebruikelijke naam 
Janssens. 

E.P. BRAUNS 

De franskiljons van allerlei 
pluimage in het Brusselse 
schijnen een regelrechte 
kampanje ingezet te hebben 
tegen pater Brauns. 

Verleden week hebben we 
meegedeeld, hoe met de hulp 
van de politie de pater van 
de spreekstoel geweerd werd 
te Schaarbeek. Een paar da
gen geleden werd E.P. Brauns 
opnieuw belet het woord te 
voeren, thans te Evere. 

De uitbater van de zaal te 
Evere, waar pater Brauns 
moest spreken, werd onder 
druk gezet door franskiljons 

w.o. een P.V.V.-gemeente-
raadslid uit Schaarbeek. 

De uitbater liet zich echter 
niet zomaar intimideren en 
verzocht de Everse politie, de 
vrijheid van vergaderen en 
spreken te komen waarbor
gen. 

De jongens met de knup
pel hadden daarvoor echter 
geen tijd; ze konden niet 
gemist worden bij de viering 
van wereldkampioen Eddy 
Merckx. 

Pater Brauns heeft zijn 
spreekbeurt tóch gehouden 
nl. te Schaarbeek. 

ROUTE DE WALLONIË 

Volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens heeft aan 4e 
minister van Openbare Wer
ken een aantal vragen ge
steld over de Route de Wal
lonië. We brengen ze hieron
der : 

Hoever was de studie van 
de Route de Wallonië in au
gustus 1962 gevorderd, 14 
jaar na de aanvang van die 
studie ? 

Waarom werd de studie van 
de Route de Wallonië toever
trouwd in augustus 1962 aan 
vijf privé studiekantoren 
(later nog aan een zesde) 
waarvan er enkele nooit 
voordien een wegenisontwerp 
zouden hebben gemaakt ? 

Waarom werd een derde 
van de studies toevertrouwd 
aan een buitenlands studie
kantoor, dat geen Belgisch 
personeel in dienst had en 
het achteraf diende aan te 
werven, terwijl de rijkstech-
nici als raadgevers optreden ? 

Hoeveel kosten nu de wer
ken van genoemde weg op 
verschillende plaatsen van 
het tracé ? 

Waarom zouden deze wer
ken nu circa 80 miljoen/km. 
kosten in de omgeving van 
Luik, daar waar de bevoegde 
rijksambtenaren die kosten 
van 25 tot 28 miljoen hadden 
geraamd op 12.7.62 ? 

Hoe zullen deze kosten 
worden gefinancierd, die 

geen 6,5 miljard zoals voor
zien, maar 20 miljard zouden 
bedragen ? 

Heeft een bekend ekono-
mist ongelijk te beweren van 
de Route de Wallonië : «c'est 
une route politique et roman-
tique, non seulement inutile, 
mais inusible, pour l'écono-
mie de la region »? 

Heeft de Conseil Economi-
que Wallon het bij het rechte 
eind waar hij mededeelde dat 
meerdere andere autosnel
wegen belangrijker zijn dan 
genoemde Route ? 

Werden' er onderhandse 
kontrakten afgesloten ? Zo 
ja, voor welke bedragen ? 
Hoeveel de werken die aldus 
werden afgesloten per km. 
kosten ? 

Welke was de basis van de 
kostenberekening die als 
maatstaf diende bij de beoor
deling der prijzenbiedingen ? 

KLEINE LANDEIGENDOM 

In ons blad van verleden 
week schreven we een paar 
«Pepernoten» over het 
woonkompleks van de Kleine 
Landeigendom te Stene-bij-
Oostende, waar de kopers 
sinds twee jaar lang vergeefs 
er op wachten hun woning — 
waarin ze reeds hun geld heb
ben gestoken — te mogen 
betrekken. 

Onze volksvertegenwoordi
ger dr. R. Van Leemputten 
heeft aansluitend hierop over 
deze zaak een parlementaire 
vraag aan de minister gesteld. 

ZEEWEZEN 

In ons blad van verleden 
week brachten wij een echo 
over de te lage lonen bij het 
personeel van de Scheeps-
bouwdienst van het Zeewe-
zen. 

Volksvertegenwoordiger en 
V.U. - partijvoorzitter Mr. 
F. Van der Eist heeft via het 
Bulletijn der parlementaire 
Vragen bij de minister aan

gedrongen op de herziening 
en aanpassing der loonscha
len. \ 

REMERSDAAL 
In verband m^t het on

wettelijk franstaUg onder
wijs in de Voergemeente Re-
mersdaal heeft onze volks
vertegenwoordiger dr R. Van 
Leemputten aan de betrok
ken minister met een parle-i 
mentaire vraag om ophelde-* 
ring gevraagd. Onze volks
vertegenwoordiger wenst van 
de minister te vernemen 
waarom hij in deze zaak 
niet optreedt en op welke, 
gronden hij het franstalig 
onderwijs te Remersdaal 
duldt. 

ZENUWACHTIG 

Hoe dichter de verkiezin
gen naderen, hoe zenuwach
tiger de Vlaamse CVP wordt. 
Men weet dat de Vlaamse 
CVP-ers, in een ultieme po
ging om hun blazoen nog 
wat te vergulden, op 26 de
zer een studiedag zullen 
houden. Oorspronkelijk was 
deze bijeenkomst aangekon
digd als een « kongres », 
maar dat mag blijkbaar niet 
van de Brusselse CVP-lei-
ding. Dus heet het ding nu 
toch maar « studiedag ». 

Over de studiedag schreef 
de nieuwbakken CVP-er prof. 
Derine in de « Gazet » van 
woensdag een artikel, waar
in hij zich akkoord ver
klaarde met een recente om
schrijving van senator 
Breyne van de grondwets
herziening : « een akkoord 
over een formule <üe Vla
mingen en Walen het gevoel 
geeft dat ze méér te zeggen 
hebben in eigen zaken »• 

Derine en Breyne zijn wel 
rap tevreden! 

Wij niet : het « gevoel » 
dat wij als Vlamingen meer 
te zeggen hebben interes
seert ons niet. 

Wel het feit zelf! En daar
over is zowel Derine als 
Breyne rijkelijk vaag. 

De nederlandstalige sportjoernalisten in 
dit land hebben nog steeds de vlaamse 
sportman niet ontdekt. Zij houden het 
bij « belgische » renners, « belgische 
ploegen » en «belgische overwinningen» 
•waar dat normaal overwinningen van 
Vlaamse renners of vlaamse voetbalklubs 
zouden kunnen heten. We zijn zo gewoon 
aan de « belgische » schrijftrant op de 
sportbladzijden van onze kranten, dat 
we er ons meestal zelfs geen rekenschap 
van geven hoe abnormaal die terminolo
gie is. Elders in de krant, op de kultuur-
bladzijde en ook bij de aktualiteit, 
spreekt men van vlaamse kunstenaars, 
vlaamse uitvinders, vlaamse politiekers, 
vlaamse geleerden en noem maar op : 
de bepaling « vlaams » is normaal en 
alledaags overal behalve in de sport. 

Dat houdt verband met een reeks niet 
onbelangrijke materiële faktoren. Een 
nationale ploeg in de Ronde van Frank
rijk is nu eenmaal een « belgische » 
ploeg en meteen zit men ook opgescheept 
met « belgische » renners. Een nationaal 
rekord in de een of andere tak van de 
atletiek is een « belgisch rekord » en de 
houder ervan wordt meteen officieel 
« belgische rekordhouder ». Tot op 
zekere hoogte kan het wel niet anders 
of men kan dus op de sportpagina de 
bepaling -s vlaams » minder gebruiken 
dan elders. 

Dat geldt echter toch maar tot op 
zekere hoogte. Men mag de grote meer
derheid der sportjoernalisten terecht 
verwijten dat zij te weinig oog hebben 
voor een bepaalde rustige vlaamse trots 
die overal elders toch wel aanwezig is. 
Het woord « vlaams » kennen zij meest
al slechts onder de franse vorm c flan-
drien », zijnde niet een vlaams, maar 

een oost- of een westvlaams renner. 
De oorzaken van dit opvallend gebrek 

aan vlaamse refleks bij een groot deel 
onzer sportjoernalisten gaan we niet 
uiteenzetten ; dat valt buiten het bestek 
van deze korte beschouwingen. We wil
len alleen even aanstippen dat zij, 
evenals de meeste sportlui, zich bezon
digen aan een overhoop zetten der 
waarden. « Sport staat buiten de poli
tiek s. is een van de slagzinnen, die men 
tot vervelens toe aan iedere tapkast 

moet zijn. Dat het bedrijfsleven dient 
vervlaamst te worden, mag niemand nog 
publiek bestrijden. Vervlaamsing wordt 
algemeen aanvaard als een noodzakelijke 
stap in de algemene demokratizering 
van het openbaar leven in Vlaanderen. 

Alleen blijkbaar niet in de sport, ook 
niet in de zogenaamde « bij uitstek 
demokratische » sporten. Voetbalbond, 
atletiekbond, boksbond, wielerbond, 
olympisch komitee : allemaal organis
men met een overwegende vlaamse 

WIJ EN DE SPORT 

duizendmaal kan horen en waarnaar 
steevast geleefd wordt op de sportredak-
ties. 

Dit gebrek aan vlaamse refleks bij de 
sportjournalisten en bij de « waarde 
sportliefhebbers » heeft echter zeer 
schadelijke gevolgen voor de vlaamse 
gemeenschap. Het is niet overdreven te 
beweren, dat juist in sportmiddens het 
franstalig overwicht en de franstalige 
voogdij zich nog het sterkst laten geld
den. Geen zinnig mens in Vlaanderen 
durft nog betwisten dat het kulturele en 
het sociale leven door en door vlaams 

bazis en een overwegend franstalige 
tox). Enkele van de meest uitgedroogde 
franskiljonse mummie's in dit land kun
nen nog steeds, dank zij de sport, hun 
rolletje in het publiek leven spelen. 

Af en toe wordt het de een of andere 
sportjoernalist toch wel wat machtig en 
verschijnt er een - doorgaans diploma-
tisch-bedecsd - « vlaams » proteststukje 
in een krant. Het blijft bij een korte 
oprisping van persoonlijke goede wil en 
de volgende dag is er altijd wel een 
kollega te vinden om het voorzichtig 
flanüngantisch proza nog wat af te 

zwakken door bijvoorbeeld te beweren 
« dat het geval Blavier uniek is en 
eigenlijk niets met de taalkwestie heeft 
te zien ». 

En boven aan de top van de bonden 
blijft alles nu al jaren zoals het was. 
En met de centen, die goeddeels uit de 
zakken van de belastingbetaler komen 
en voor de rest hoofdzakelijk worden 
neergeteld door vlaamse sportlui en 
klubs, wordt dachtig goede sier gemaakt. 

Het jongste voorbeeld van de gevol
gen dezer asociale en ondemokratische 
franskiljonse houding in de sport is het 
afvaardigen naar de Olympische Spelen 
te Tokio van de uit franskiljonse snobs 
samengestelde hockey-ploeg. De rijke-
luizoontjes van deze ploeg die in Tokio 
niets verloren en niets te verwach
ten heeft, nemen de plaats in van ver
dienstelijke vlaamse (en eventueel ook 
waalse) sportlui uit ondankbare sport-
discipiline's, waar een beloning in de 
zin van een reiskaartje naar Tokio meer 
dan verdiend zou zijn. --

Maar met een tipisch franskiljons en 
asociaal wezen als de blaaskaak Victor 
Boin aan het hoofd, kan het Olympisch 
Komitee niets anders voeren dan een 
asociaal en ondemokratisch sportbeleid. 

« Sport staat boven de politiek >. Goed! 
Maar staat de sport ook boven het demo-
kratisch en sociaal leven in ons land, 
in Vlaanderen ? 

Dat de sportjoernalisten toch einde
lijk eens een volgehouden inspanning 
doen om de toestanden ten goede te doen 
veranderen. En dat de vlaamse sportlui 
en klubs toch eindelijk eens voldoende 
vlaamse refleks aankweken om de fos
sielen er uit te .stemmen ! 

Toon van üverstraeten. 
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Zoals we het op de prachtig geslaagde kaderdag van de provincie Antwerpen 

hebben gedaan, willen we ook in ons partijblad een vijftal ernstige redenen 

onderzoeken die de deelname van de Vlaams-nationalisten aan de verkie

zingen van 11 oktober rechtvaardigen. 

Laat ons evenwel vooraf klaar en duidelijk het grondbeginsel erkennen dat 

de nationale politiek en de parlementsverkiezingen absolute voorrang hebben 

op de politiek en de verkiezingen op h e t gemeentelijk vlak. Deze laatste mo

gen in geen enkel opzicht nadelig zijn voor de eerste. Dit geldt zowel vanuit 

partijpolitiek oogpunt, als vanuit het s tandpunt der Vlaamse Beweging 

waarvan onze partij de spits vormt. In dit verband kan verwezen worden 

naar de beginselen vastgelegd door he t Hoofdbestuur, die strikt dienen na

gevolgd. 

GRONDSLAG VAN DE 

NATIONALE POLITIEK 

De gemeente vormt de bazis van de 
staat. De nationale politiek speelt in 
op de plaatselijke en omgekeerd, 

Zoals het in een C.V.P -brosjuur 
wordt uitgedrukt : < De gemeente is 
een testgebied voor nationale proble
men ». 

Het doel van onze Vlaams-nationale 
strijd is, in dienst te staan van het 
volk. Deze dienst moet begmnen in 
onze onmiddellijke omgeving ; het is 
de eerste grondvorm van een Vlaam
se en volksnationale politiek-

Ten slotte moeten de nationalisten 
een aanwezigheidspolitiek voeren 
overal waar ze het kunnen De af
wezigen hebben altijd ongelijk ! 

EIGEN VISIE 

Het is niet de bedoeling van dit 
artikel lang uit te weiden. We ver
wijzen dan ook naar onze brosjuur 
< Een Vlaams-nationale gemeente
lijke politiek » waar op biz. 4 en 5 het 
algemeen Vlaams belang wordt toe
gepast op een gezond beleid. 

Wij moeten oprecht dne zaken 
nastreven : 

a) een open demokratie in de ware 
zin van dit veelmistaruikte woord : 
de bevolking der gemeente, als klein
ste politiek georganiseerd deel van de 
Vlaamse volksgemeenschap, dient bij 
het beleid effektief betrokken. Dit 
kan bv. gebeuren door werkgroepen 
als een jeugd- en gezinsraad, een 
kultuurraad, een middenstandsraad 
een landbouwraad, e.d 

b) het einde der verzuiling op ideo-
gisch gebied ; van de kindertuin tot 
de bonden der gepensionneerden 
worden onze mensen kunstmatig ge
scheiden in gelovigen en vrijzinnigen. 
Hier kan de V.U. baanbrekend werk 
leveren door haar voorbeeld 

e) de strijd zonder genade tegen de 
korruptie, die zo welig tiert in som
mige gemeenten. Onze mandataris
sen hebben tot ereplicht nauwgezet 
toezicht uit te oefenen op de gemeen
telijke dossiers, begrotingen en jaar
rekeningen. In het bijzonder het 
grondbeleid dient van nabij gevolgd. 

KADERSCHOLING _ 

De scholing van onze kaders ligt 
ons, als voorzitter van de studie
dienst, nauw aan het hart . Reeds 

werden schema's ontworpen voor de 
uitbouw hiervan na de parlements
verkiezingen. 

Onze toekomstige gemeentemanda
tarissen zullen tot mannen en vrou
wen met ervarmg worden gevormd. 
Ook de traditionele partijen zien dit 
feit in. Zo zegt men in de C.V.P.-
school : «De gemeentepolitiek Is de 
beste kweekschool voor demokratie en 
voor de grote politiek. Onze flinkste 
ministers en parlementairen zijn ge
schoold in de gemeentelijke politiek », 

Hoe zouden wij, die nog alles te 
doen hebben op gebied van scholing, 
dit middel versmaden ? 

En niet alleen de mandatarissen 
zelf, maar ook de betrokken afde
lingsbesturen en kaderleden worden 
mede gevormd Wellicht ware het 
interessant, moesten in de afdelingen 
kernen opgericht worden van specia
listen (accountants, architekten, 
enz.), die de mandatarissen zouden 
bijstaan. 

Ten slotte meen ik dat het past 
hulde te brengen aan de Vlaams-na
tionalisten die tijdens de moeilijke 
oorlogsjaren een bestuurstaak hebben 
opgenomen in tal van gemeenten In 
overgrote meerderheid hebben zij 
zeer verdienstelijk werk geleverd. Een 
citaat uit onverdachte bron bewijst 
zulks : « Tijdens de duitse bezetting 
werden de V.N.V -mandatarissen po
litiek geschoold en onderwezen in be
stuurlijk recht. Spijts het een ge-
kompromitteerd voorbeeld betreft, 
zou het kunnen gevolgd worden door 
vele van onze vertegenwoordigers, die 
beweren onze belangen met alle mo
gelijke middelen te zullen verdedi
gen ». (Links, 18-4-64 ) 

1^' 

1 

\ 

.{ * n 

TAKTISCHE REDENEN 
Daar zijn vooreerst onze eigen 

mensen, militanten, leden, simpati-
santen, kiezers, die niet zullen be
grijpen waarom de V.U. door haar 
onthouding hen verplicht te stemmen 
voor een kleurpartij 

Het spreekt vanzelf dat, waar geen 
gekende kandidaten op de lijst kun
nen komen of waar geeri aktie werd 
gevoerd, geen lichtzinnige risiko's 
mogen genomen worden en dat elke 
situatie steeds met inachtname van 
alle omstandigheden dient beoordeeld. 
Zo kunnen sommige lijsten zonder 
«kleur *, met louter plaatselijk be
lang, onze steun verdienen 

Daar zijn verder de waardevolle 
aanduidingen die kunnen gehaald 
worden uit de verkiezingsuitslagen, 
vooral dan te Aalst, Antwerpen en 
randgemeenten. Gent, Mechelen, enz. 

Ten slotte kunnen bekwame en 
trouwe partijmensen zich meer en 
beter inwerken in het politieke leven 
en door dienstbetoon en akties aan 
de Volksunie meer wervingskracht 
bezorgen. 

VOLWAARDIGE PARTIJ 

Indien waar is voor de C.V.P. dat 
« de politieke en sociale aktie op ge

meentelijk vlak tot doel heeft van 
die gemeente een gemeenschap te 
maken en deze te richten naai een 
vooropgezette toekomstige maat
schappij * (Lessenreeks politieke 
scholing C V.P.-jongeren 1964, blz. 34 
laatste lid), dan is dat ook waar voor 
de Vlaams-nationalisten ! 

Ook wij willen toch ons eigen toe
komstig maatschappijbeeld uitbou
wen; ook wij moeten dat doen van 
de gemeente af. 

Voor veel Vlamingen is het een 
waarheid als een koe dat ze behept 
zijn met een minderwaardigheids-
kompleks Laat ons dit kompleks niet 
overdragen op en in de Volksunie ! 
Wij moeten weten wat we willen : 
zelfbestuur voor Vlainde.en de macht 
in dat vrije Vlaanderen ! 

Wij moeten een groots toekomst
perspectief bezitten, waarin de ge
meente een eerste doel is het fede
ralisme een tweede en uiteindelijk 
de verbondenheid der Nederlanden 
in Europees verschiet! Dat is onze 
eigen specifieke taak. 

Wanneer men daarmede akkoord 
is, kunnen geen vragen meer oprijzen 
of de VU. dient beschouwd als kon-
junktuurverschijnse' of als druk-
kingsgroep en of de V.U links is dan 
wel rechts en of de V.U. wel een rol 
heeft te spelen in de gemeenten 

Wij moeten onze eigen weg gaan : 
de Vlaams-nationale en sociaal-voor
uitstrevende weg. 

De aanval wordt ingezet op de 
Vlaamse gemeentehuizen ! 

£. Slosse. 

Interessante dokumentatie voor de 
belangstellenden : 
1) De Gemeentewet, uitgegeven door 

de Vereniging van Belgische Ste
den en Gemeenten, Wolstraat 30, 
Brussel I (80 fr.). 

2) De Gemeentekieswet, uitgegeven 
door de Uitgeverij voor Gemeente
administratie te Heule (60 fr > 

3) Gemeentebeleid Handleiding vaor 
Gemeentemandatarissen, uitgege-
door D.A.P. Sociale Uitgaven, Ar
beiderspers, Brussel (90 fr. op 
postrekening 837.01 van Arbeiders
pers, Brussel). 
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I l i iCHËLËN 
Toen In 1961, de parlementsverkiezingen de inzet kenden van een 
staan of vallen van de Vlaamse Beweging met een overwinning of 
een nederlaag van de Volksunie, was de Volksunie in het arrondisse
ment Mechelen een praktisch onbestaande organisatie. Een korte, 
maar zeer aktieve kiesstrijd verdubbelde praktisch het aantal kie
zers voor de Vlaams nationale part i j ; van 6000 tot 11672, 
De Volksunie nu heeft zich in alle gemeenten van het arrondissement 
gevestigd en ingewerkt. Met bloeiende afdelingen, met aktieve ker
nen In de steden en belangrijkste gemeenten moest dan ook niet 
gewacht worden tot het voorjaar van volgend jaar om de traditionele 
partijen de afrekening aan te bieden Sterke lijsten werden samen
gesteld geruggesteund door een verzekerde macht van een golf van 
leden en simpatisanten van de Volksunie In Bornem, WiUebroek, 
Sint-Katehjne-Waver, Kessel, Lier en Mechelen : Volksunie-lijsten. 
In Duffel. Nijlen, Berlaar, Koningshooikt, St-Amands, Puurs : hjsten 
van Vlaamse Volksbelangen met aktieve steun van Volksuniekandi
daten Drie jaar werk zal op 11 oktober worden omgezet in sukses, 
met bijkomende interesten voor de toekomst. De bevolking mag ge
rust zijn De toekomstige gemeentelijke mandatarissen zijn gereed 
voor hun taak. Zij beschikken over een bestudeerd gemeentelijk pro
gramma en zullen zich volledig geven in hun strijd voor sociaal 
dienstbetoon het Vlaamse volk ten bate. 
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Nog gister spiaken wii met een 
vooraanstaand Mechels zakenman : 
zi] steken de pluimen van anderen 
op hun hoed, zo zei hij Hebt ge ge
zien dat de sociahsten beweren dat 
zi] Mechelen sinds 45 hebben groot 
gemaakt Hebt gij gezien dat de 
C V P . jammerlijk mede uitroept in 
de kiesbladen dat zlj toch evenveel 
en op gelijke voet heeft medegewerkt 
toet de socialisten Zij verzwijgen 
natuurlijk het belangrijkste Indien 
Mechelen, op industrieel gebied ge
worden IS wat het nu is, dan komen 
de verdiensten niet toe aan de kleur-
politiekers die in de voetstappen van 
de koniunktuur meegelopen zijn En 
dè.t hebben zij gedaan en niets an
ders. 

• Een werkzame bevolk 'ng . 
Niets was ei mogelijk geweest zon

der het initiatief en de durf van de 
zakenmensen uit industriële en fi
nanciële kringen En totaal niets was 
er mogelijk geweest indien hier in de 
stad niet gerekend mocht worden op 
een dynamische en aktieve bevol
king, met haar duizenden vlijtige 
arbeiders en bedienden met de al
oude geest van korrekt werk, traditie 
uit de ambachten Een stad met een 
koidate ondeibouw voor de handel, 

1 

gevestigd op de schouders van de 
middenstanders Deze laatsten we
ten reeds hoe zij op het stadsbestuur 
kunnen rekenen Daarvoor zien zij 
best naai de reuze COOP, het B S P 
groot warenhuis dat op de Boter-
markt werd opgericht, 

• Scheur u w parti j l idkaart s tuk. 

De nieuwe wind die de Volksunie 
door de stad doet waaien, is er een 

• Een j eugdprogramma. 

Op zichzelf omvat de slogan reeds 
een belangrijk jeugdprogramma. Er 
is meer. Wanneer het stadsbestuur 
dan toch transaktles afsluit met de 
nijverheid, en hen daarbij helpt met 
het verkrijgen van bouwterreinen, 
industriegronden aan voordelige pri j 
zen, dat het dan tevens haar eisen 
stelt Rekrutering van het volledige 
kader uit Vlamingen en niet uit ge
ïmporteerde Brusselaars, zoals dat nu 
gebeurt. 

St-Katelijne-Waver bewijzen. De 
lamlendigheid van het stadsbestuur 
laat toe dat elk gemeenteverkie
zingsprogramma wordt opgenomen. 
En dat er daarna 6 jaar lang niets 
meer gebeurt of verandert. En dit 
reeds 18 jaar lang. 

Deze losse gedachten werden op
genomen om te antwoorden op een 
bewering van grote partijen, dat hen 
niets te verwijten valt op het bestuur 
op gemeentelijk vlak. 

Wij kunnen verder gaan. 

Y.U. RUKT OP NAAR HET STADHUIS 
r 

van samenwerking op basis van be
kwaamheid WIJ roepen het uit : 
scheur ze stuk, ze is waardeloos. 
Geen rode, blauwe of gele kleur mag 
tellen bij de benoemingen • enkel 
bekwaamheid op grond van diploma 
En bevordering op grond van werk
zaamheid en talent. 

• Dat hebben zij ook gedaan 

voor Mechelen. 

Mechelen was het groentencen-
trum, met haar nijvere handelsmarkt. 
Deze vrije markt is ter plaatse blij
ven trappelen, terwijl de feiten het 
sukses van de tuinbouwveilingen van 

ludustiie ve^U„iaj, dduk îj de wcikkidcht van Mechelse nijve 

• Droevig bilan. 

Na jaren talmen bouwde het s tads
bestuur een nieuw slachthuis Wl] 
zouden er mee lachen, indien het zo 
droevig niet ware, omdat het met ons 
aller centen is gebeurd. De officiële 
opening ervan zal plaats hebben over 
een drietal weken en reeds is, door 
alle insiders het SLACHTHUIS TO
TAAL ONBRUIKBAAR verklaard. Op 
dit tema zullen we In de toekomsf 
nog verder terugkomen. 

• H e t s tadsbes tuur de r 
laats te 6 w e k e n . 

Zo dient het stadsbestuur van Me
chelen (C.VP.-BSP.) genoemd. Plots 
wordt op alle mogelijke hoeken en 
kanten van de stad gegraven en ge
werkt Zij maken van Mechelen het 
nieuwe clochemerle, waar de bur
gemeester de nieuwe waterplaats 
moest inhuldigen. 

Op een tiental plaatsen in de stad 
werd een wachthuisje geplaatst voor 
de autobussen. Burgemeester en 
schepenen, volksvertegenwoordigers 
en senatoren, afgevaardigden van de 
minister van verkeerswezen en d i -
rekteurs van de maatschappij van 
buurtspoorwegen waren aanwezig om 
met veel bombast en tralala, een of-
ficieel lint door te knippen, van hef 
wachthuisje met een waarde van 
22 000 F! De verzameling van het 
gehele kapittel renegaten kostte veel 
moor-

Op 11 oktober zal de Volksunie de 
reKeuing vooHeggen, 
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Onze aloude hoofdstad der Nederlanden, nu een bloeiend nijverheidscen- ' 

t rum dank zij de werkkracht van haar bewoners, is altijd een oord geweest 

waar het toneel, en door het aantal maatschappijen, en door het aantal 

akteurs en de belangstelling, een volkse ontspanning is geweest. En nog is. 

En meer en meer, na de opgang van de televisie is er de terugkeer naar dat 

toneel, omdat het kontakt met de akteur, met de mens zelf, op het kulturele 

terrein niet weggecijferd kan worden door de andere media. 

MECHELEN: STAD 

MET TONEELTRADITIE 

[M Kon tak t in een barak . 

In de 16de eeuw heeft Keizer Ka-
rel, zijn opvoeding genoten in het 
paleis van Margareta van York. Het
geen daar nu van overblijft doet te 
Mechelen dienst als stadsschouwburg. 
Om die reden is het waarschijnlijk, 
dat de opeenvolgende stadsbesturen, 
BSP-LIB; BSP-CVP het nodig en 
voldoende hebben geoordeeld dat de 
Mechelaars tot en met in 1964, zegge 
en schrijve, plaats moesten nemen 
op dezelfde houten banken om naar 
het toneel te kijken Het aanbrengen 
van enkele rijen zetels, uit de nu af
gedankte kinemazalen kan aan deze 
karikatuur niets veranderen 

De onverschilligheid van het stads
bestuur is tekenend voor mensen 
met oogkleppen. 

JÊ D e grootheid van een stad. 

De grootheid van een stad, inte
gendeel, is afhankelijk van de har 
monische bouw van haar ontwikke
ling en de glans die uitgaat vanuit 

de verschillende aspekten van de 
mense ijke verwezenlijkingen : het 
sociale, het industriële en zeker 
eveneens het kulturele. Het geheel 
is een waarborg voor een toekomst 
In een betere en fijne wereld. 

B Een gesprek me t mensen 
die het we ten k u n n e n . 

Wij ontmoetten de toneelschrijver 
de heer Dries Bogaert, de dynami
sche direkteur van de Erasmus-
school. Toen zijn jongste werk in de 
schouwburg werd opgevoerd waren er 
honderden aanwezigen. Ook hij 
klaagde znn nood : Het zou in de 
toekomst niet meer mogen gebeuren, 
zo zegde hij, zoals nu gebeurd is on
der het CVP-BSP bestuur dat een 
bepaalde vereniging, die door het lot 
werd aangewezen om de kermisver-
toning op de planken te brengen, 
geweigerd werd omdat zij niet tot de 
politieke vriendjes behoorde. Het 
zou niet meer mogen gebeuren dat 
de ene vereniging voor haar jubel-
viering minder subsidies ontvangt 

Een sterke scene op de planken van Het Mechels M in ia tuu r 
Teater : De akteurs Chris Verhavert , Frans Di jck , Mandus 
De Vos en )an Van Vaerenberg maken ruzie in "Een handje
vol sneeuw" van Gazzo. 
Sterker nog echter, t re f t de schande ons, wanneer w i j weten 
dat voor deze ku l tuurp ion iers het stadsbestuur slechts met 
moei te 10.000 F subsidie over heeft per jaar. 

•L, .iinoeting in een barak ! Dit oude gebouw - misschien fraai aan de buitenzijde • 
doet te Mechelen dienst als stadsschouwburg : een gebouw vol klappende of slecht-
sluitende deuren, tochtige vertrekken, slechte verwarming, povere zitplaatsen enz... 

dan de andere omwille van het ont
breken van de nodige partij referen
ties. « Wij moeten verlost geraken 
van die ellendige schouwburg met 
zijn hinderlijke geluiden van klap
pende deuren, verwarmings-appara-
ten, een onmogelijk geplaatste Ucht-
kabme, de ongezellige atmosfeer en 
rookhalle.. 

• P lu imen op de hoed 
me t het werk van een ander . 

In de OLV straat ontmoetten wij 
de heren Frans Dijck en Jan Van 
Vaerenberg, direkteur en public-re-
lations-verzorger van het Mechels 
Miniatuurteater. Wij brachten hen 
onmiddellijk wederom onze geluk
wensen over voor het vele werk dat 
zij reeds gepresteerd hebben. Wan
neer Mechelen een naam heeft ge
kregen op kultureel gebied, dan is 
het grotendeels te danken aan het 
voortreffelijke pionierswerk dat naar 
voor gebracht werd door direktie, 
spelers en technici van het iv^'^'^ -^"^ 

dagelijks in pers en radio geciteerd 
wordt. 

Van elk stuk 25 voorstellingen, en 
5 reeksen per jaar. Toneelwerken 
van uitzonderlijke kwaliteit, met ak
teurs op een niveau het beroepsto
neel waardig. 

Elke reeks voorstellingen wordt 
bijgewoond door minstens 1 000 per
sonen Een goed publiek, een grote 
vriendenkring. 

Eii desondanks kunnen de heren 
Dijck en Van Vaerenberg hun ont
goocheling niet verbergen om rede 
van de onwil en gebrek aan aanmoe
diging van het stadsbestuur. Amper 
10.000 luttele franken subsidie van 
wege de stad per jaar 

En dat wijl de heren In hun pro
paganda de mond vol hebben van 
Vlaamse slogans en verwezenlijkin
gen op kultureel vlak. 

Wij zeggen u dit, vrienden van het 
MMT, wij komen nog terug op dit 
intervieuw, maar verzekeren u. D« 
Volksunie springt voor u en voor ganj 
Mechelen op de bres. Mechelen za) 
*«»k een kultureel centrum worden. 

5(nOU\/bUD« 

Zo ziet de V.ü. een nieuwe schouwburg waarin allerlei kulturele maïiitestaties 
kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor een overdekt sportcentrum v^or 
raalsporten : een noodwendigheid die te Mechelen volledig ontbreekt. De oprichting 
ervan zal de plaatselijke klubs e.a. ten goede komen en bijdragen tot de volledige 

ontplooiing van de jeugd. 
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Herhaaldelijk horen wij onze « grote » politici verklaren, dat de tijd 

y a n het nat ional isme voorbij is, dat wij Europees moeten denken en 

da t heel die bekommernis om het behoud van het nat ionale maar 

kleingeestig provincial isme is en begrenzing van de geestelijke einder 

en een beperking van de politieke horizont . 

Deze argumenta t ie is gewoonlijk niet ingegeven door een bekommer

nis om de verruiming van onze geestelijke einder (die geestelijke ein

der houdt bij i emand als Spaak bv. op bij de kennis van één enkele 

taal) maar wel om een schijn van rechtvaardiging te geven aar. «en 

honderddert igjarig staatsnationalist isch uni tar isme. 

historische, ekonomische, godsdiensti
ge en morele tegenstellingen Is het 
mettertijd goed mogelijk dat Vlaan
deren en Nederland zich met elkaar 
associëren of zich verenigen. Volgens 
de logika der nationaliteitsontwikke
ling hoort de toekomst aan Groot-
Nederland... •». 

De behandeling van het probleem 
Brussel en Frans-Vlaanderen vraagt 
echter onze reserves. Voor ons is 
Brussel etnisch Nederlands en bevindt 
zich in Nederlands gebied, weze het 
ook met een franstalige of verfranste 
minderheid. Wij kunnen een taalver
andering onder ekonomische, politie
ke of morele druk niet als etnisch-
bepalend noch als definitief beschou
wen. De verfranste Vlamingen in 
Brussel zowel als in Zuid-Vlaanderen 

HET EUROPA DER VOLKEREN 

In een encycliek « Pacem in Terris » 
stelt Johannes XXIII vast d a t sinds 
de 19e eeuw overal de neiging ont
staan en gegroeid is om iedere na
tionale gemeenschap samen te bren
gen in één autonome, politieke ge
meenschap Het zijn alleen de profi
teurs van het centralisme, de ver
drukkers der kleinere etnische ge
meenschappen, die zich tegen deze 
historische ontwikkeling en tegen de 
doorbraak der natuurwet op het po
litieke vlak, tegen de logika van de 
organische opbouw zelf hebben ver
zet en die voor geen enkele misdaad, 
geen enkel onrecht, geen enkele ver
valsing en zelfs voor geen oorlogen 
teruggeschrikt zijn om deze ontwik
keling op te houden. 

Vroeger beriep men zich op de 
« staatsraison » om de volkeren te 
onderdrukken. Nu beroept men zich 
op een Europese konceptie, die niet 
op de werkelijke Europese situaties, 
maar op een verouderde indeling in 
staatsstrukturen is gebouwd, om de 
reaktionnaire en antivolkse centra
lismen recht te houden. 

Bij de «Presses d'Europe» verscheen 
in de reeks « Réalités du Présent » 
een boek van Guy Heraud : « L'Europe 
des Ethnies ». in dezelfde reeks ver
scheen eveneens « Dialectique du dé-
chainement : fondements philoso-
phiques du federalisme » van Alexan
dre Marc, dezelfde die voor « L'Europe 
des Ethnies ?• de mleiding schreef. 
Alleen deze inleiding al is de moeite 
waard om dit boek te lezen : Mare 
omlijnt er de voorwaarden in, die 
voor een werkelijke «zelfbeschikking» 
der volkeren vereist zijn. Een der 
premissen is de mogehjkheid tot 
kennis van wezen en grenzen der et
nische gemeenschap door deze ge
meenschap zelf. Deze kennis is slechts 
mogelijk wanneer elke fysische, mo
rele of andere drukking is opgeheven. 

Het boek omvat een tiental delen, 
waarin achtereenvolgens worden be
handeld ten eerste etnie en nationa
liteit, ten tweede het etnisch pro
bleem, ten derde de nationale en 
taalkundige minderheden van Euro
pa en ten vierde het etnisch federa
lisme 

Een lijst met de belangrijkste et
nische groeperingen en publikaties 
sluit dit boek af. B'j de Nederlandse 
etnie (Vlaanderen) staan als de vijf 
representatieve Vlaamse organizaties 
vermeld : Volksbeweging, Verbond der 
VI. Academici, Vlaams Komité Brus
sel en taalgrens, VI, Ek, Verbond. 
Stichting Lodewijk De Raet en de 
Volksunie. 

In het eerste gedeelte worden de 
criteria voor de bepaling der etnie 
omschreven : ras en karakter, taal en 
godsdienst, geschiedenis, geografie en 
ekonomie. Niet al deze faktoren zijn 
van even groot belang en niet altijd 
zijn zij allen aanwezig. Bij sommige 
etnische groepen vallen een of meer 
dezer criteria weg. Daarna wordt de 
weg van etnie naar nationaliteit aan
geduid : het worden tot natie door 
het bewustzijn der eigen persoonlijk
heid. 

Vervolgens behandelt de auteur het 
etnisch probleem dat geschapen 
wordt door de onderdrukking der et
nische minderheden en brengt ons 
een overzicht van de verscheidene 
middelen tot bescherming, middelen 
die in de meeste gevallen ontoerei
kend zijn, In het derde deel van het 
boek worden de Europese etnische 
minderheden onder de loep genomen. 
Het overzicht is volledig en voor een 
leek zelfs vaak verrassend : men 
staat verstomd over het aantal et
nische groepen en minderheden In 
een Europa dat na Wilson en de 
eerste wereldoorlog toch op basis van 
het « zelfbeschikkingsrecht der kleine 
volkeren» zou gereorganiseerd geweest 
zijn. Uit dit overzicht blijkt, dat de 
geallieerde mogendheden die voor dit 
« zelfbeschikkingsrecht» vochten, dit 
recht aan hun eigen minderheden 
weigerden en dat hetzelfde gebeurde 
in de nieuwe staten die door hen op
gericht werden. In Polen, Zuid-Slavië 
en Tsjeko-Slowakije werd tegenover 
Oekrainers en Wit-Russen, tegenover 
Slovenen en Kr oaten, tegenover Slo-
vaken, in Frankrijk tegenover Bre
toenen, Basken, Duitsers en Vlamin
gen, in Italië tegenover Duitsers, in 
Roemenie tegenover Hongaren en 
Duitsers een staatsnationalisme ge
huldigd, een centralisme, dat het 
zelfbeschikkingsrecht tot een parodie 
maakte. Over België zelf hoeven wij 
geen verdere uitleg te geven; het 
unitaire, centralistische staatsnatio
nalisme heeft zowel tegenover de Ne
derlandse als tegenover de Duitse et
nische groepen nooit anders dan een 
denationahsatie-politiek gevoerd. 

Guy Hérauds uiteenzetting over de 
Nederlandse etnie (Vlaanderen) is 
opmerkelijk objektief en de Belgische 
argumentatie tegen het federalisme 
wordt weerlegd vanuit een Europees 
standpunt, Héraud zegt o.m. : « Met 
zijn schitterend kultureel patrimo
nium, zijn ekonomie in volle opgang 
en zijn vijf miljoen inwoners, zou 
Vlaanderen op zichzelf reeds een 
zeer belangrijk lid zijn van de Euro
pese federatie. Bij een afnemen van 

blijven etnisch tot het Nederlandse 
volk behoren : in veranderde politie
ke omstandigheden zou dit trouwens 
spoedig blijken. In 1940 hebben drie
kwart der Brusselaars hun Vlaamse 
afstamming en hun Vlaming-zijn 
ontdekt, in de krijgsgevangenkam-
pen... 

Bij de behandeling van de etnische 
minderheden in Oost-Europa wordt 
een speciale inleiding gevoegd, om de 
houding van het marxisme tegenover 
het nationaliteitsprobleem en de et
nische minderheden te verklaren. 
«Het marxisme heeft geen enkele 
werkelijke belangstelling voor het 
nationaliteitsprobleem. Dit is ver
staanbaar vanwege een materialisti
sche ideologie met ekonomisch-socia-
le inhoud...». De belangstelling voor 
nationaliteitsproblemen is van zulver-
taktische aard en wordt slechts gezien 
in funktie van de kommunistische 
ideologie. 

De massifikatie welke het marxis
me beoogt, en de beveiliging en het 

behoud der natuurlijke etnische In
delingen, zijn wijsgerig gezien onver
enigbaar. 

Het laatste gedeelte van dit boek 
behandelt dan het etnisch federalis
me. De Europese revolutie moet inte
graal zijn : de staatsstrukturen zoals 
zij nu opgevat zijn, houden elkaar 
recht omdat zij een ketting-reaktie 
vrezen bij de ineenstorting van een 
van hen. Wij moeten de uit de zeven
tiende eeuw stammende opvatting 
van de s taat herzien en tot een her
verdeling der bevoegdheden overgaan. 

'Vanu i t een drietal principes vertrek
kend, worden dan de drie opvattingen 
over de Europese federatie beoordeeld. 
Een federalisme van de etnische 
groepen en streken wordt afgewezen, 
omdat daardoor poly-etnische kon-
stellaties zouden ontstaan, die de ou
de tegenstellingen niet zouden doen 
verdrijven. Terloops wordt de draak 
gestoken met de «oplossing» der 
Belgische centralisten die een «ge
mengde » streekindeling voorstelden. 
Daartegenover s taat de enige realis
tische en aan de werkelijke situatie 
beantwoordende oplossing : volkeren 
van eenzelfde taal en kuituur moeten 
gemachtigd worden zich in eenzelfde 
politieke gemeenschap te verenigen. 
Zo zou Europa een federatie van et-
nieën worden, waarbij de grotere et
nische groepen een interne federale 
struktuur zouden krijgen teneinde 
een evenwichtige strukturatie te be
komen. Een hoofdstuk wordt gewijd 
aan de uitvoeringsmodaliteiten, aan 
de bevoegdheden en de begrenzing 
der federatie. 

Het boek van Guy Héraud is be
langrijk én om de logische en duide
lijke aflijning van de principes, waar
op de eindoplossing (het etnisch fe
deralisme) wordt opgebouwd, én om 
het overzicht dat van de etnische si
tuatie in Europa gegeven wordt. 

Tegenover alle t immeraars aan po-
temkinse Europa-strukturen zonder 
geestelijke inhoud en zonder natuur
lijke basis, stelt dit boek de idee van 
een Europa gebouwd op de werkelijk-
bestaande en niet meer weg te den
ken fundamenten van zijn etnische 
konstellatie, van zijn organische ge
ledingen. Een Europa dat zich tégen 
deze organische verscheidenheid 
keert, dat alleen de huidige wankele 
staatsstrukturen als basis neemt voor 
zijn federale organisatie, is een 
schijn-Europa en is én naar buiten 
én naar binnen boerenbedrog. Tegen 
de reaktionnaire pogingen om de 
staatsnationalismen nog in laatste 
instantie te redden met wat Europese 
instellingen zonder geestelijke Inhoud, 

(vervolg op blz. 11) 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR " KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

iVooreerst een rechtzet t ing nxet be t rekk ing tot ons artikel over het 

'Filmfestival van Venet ië . Daar in w e r d verkeerdelijk de n a a m van de 

ak t eu r Mastroianni ver.rneld in p laa t s v a n de kineast A n t o n i o n o . W i j 

n o p e n tevens dat de vers tandige lez^r — en de V . U . lezer is dat a pr i -

iori — op het e inde van het art ikel in plaats van « kwali tei t der deel

n e m i n g » (( kwant i te i t » zal gelezen hebben. Intussen heeft de dagblad

pers reeds de bekron ing van A n t o n i o n i ' s film « 11 Deser to R o s s o » 

gemeld. 

KULTURELE 

AKTUALITEIT 

VAN HIER EN ELDERS 

De tweeën vijf tig jarige Italiaan, 
vriend van de bekende auteur Cesare 
Pavese — die een tiental jaren ge
leden zelfmoord pleegde — en vriend 
ook, maar dan in een andere beteke
nis, van de hoofdvertolkster Monica 
Vitti, leerde de « stiel » bij Carné, 
Rosselini en Fellini, en maakte zich 
van 1950 af «zelfstandig». Hij brak 
met het Italiaanse neo-realisme dat 
vooral met de Sica triomfen vierde. 
De film is bij Antonioni niet alleen 
technisch een spel van licht en scha
duw, een ars lucis et umbrae : ook 
de menselijke situatie, de roerselen 
der menselijke ziel, licht en schaduw 
van het menselijke ha r t en de geest 
grijpen hem aan : de film is ook een 
innerlijke beweging. Niet de sociale 
problematiek, zo sterk bij de Sica en 
de neo-realisten filmisch gestalte ge
geven, maar de problematiek van de 
individuele mens is zijn hoofdbe
kommernis. De verhouding tussen zijn 
films en die van het neo-realisme is 
ongeveer dezelfde als die van de mo
derne psychologische en psychoana
lytische roman en het sociaal-kri-
.tisch realisme. 

Sedert «Il Grido » (1953) bevestig
de hij met elke film zijn artistieke 
opvatting; zowel in «L'Avventura » 
(1959) als in «La Notte» (1960) en 
« L'Ecclisse ». 

De bekroonde film «De Rode 
.Woestijn » speelt in Ravenna. Moni
ca Vitti vertolkt er de rol in van de 
vrouw van een scheikundig ingenieur. 
Zowel door de omstandigheden (een 
auto-ongeval) als door het milieu (de 
desolate industrie-woestijn rond de 
stad) en het geestelijk klimaat (de 
verveling van de klein-burgerlijke, 
provinciaalse, en de angst voor de 
eenzaamheid en het niet-bemind 
zijn) wordt zij gedreven van nerveu
ze depressie tot waanzin. Zelfs de 
radeloze vlucht in een verhouding 
met een vriend van haar man zal 
niet vermogen haar uit de eenzaam
heid en de liefdeloosheid te redden. 

Deze film is tevens Antonioni's 
eerste film in kleuren. Zij krijgen, in 
het kader van Antonioni's psycholo
gische opvatting, eveneens een bete
kenis en een taak. Zij zijn niet be
doeld als middel tot realistischer 
weergave der dingen, of als zuiver 
artistiek-pikturaal element. Kleur, 
t int en schakering moeten mede psy
chologische situaties onderstrepen of 
suggereren. 

TONEEL 

Het degelijke — «tijdschrift voor 
de zakenman » « Industrief lash » 
brengt in zijn augustusnummer een 
artikel over het « Theatre National ». 
Daarin wordt over een initiatief van 
het « Theatre National » gesproken, 
dat er in bestaat in de Brusselse en 
Brabantse bedrijven afgevaardigden 
aan te stellen onder het personeel. 
Deze afgevaardigden boeken de re-
servaties voor toneelvoorstellingen 
tegen gunstprijzen Tijdens het vorig 
speeljaar werden door een tweehon
derdvijftigtal afgevaardigden zodoen
de meer dan elfduizend plaatsen ver
kocht. 

Het tijdschrift voegt er aan toe : 
« Het is te betreuren dat de bedrijven 
uit het Vlaamse land dergelijke fa
ciliteiten niet aangeboden krijgen 
vanwege Vlaamse schouwburgen, die 
aldus een mooie gelegenheid laten 
ontglippen om hun actieradius uit te 
breiden en hun auditorium te doen 
groeien...». Wij voegen hier geen 
koromentaar aan toe, maar hopen 
dat de «bevoegde instanties» hier 
eens ernstig over zullen nadenken, 

TELEVISIE 

Hetzelfde tijdschrift steekt de 
draak met de vloedgolf van herden
kingen van oorlogsfeiten, waarmee 
de televisie ons de jongste tijd over
spoelt. Er gaat haast geen dag voor
bij of een of ander wapenfeit van 

werkelijke of dubieuse betekenis 
wordt met de nodige vaderlandse 
tremolo's aan het TV-kijkende pu
bliek voorgesteld. De Vlaamse televi
sie heeft het zelfs nodig geoordeeld 
ook de Noord-Nederlandse uitzending 
over de tweede wereldoorlog te pro
grammeren. 

Buiten het feit dat deze voorstel
lingen vaak van een twijfelachtige 
historische juistheid zijn, vragen wij 
ons af welke opvoedende of andere 
waarde dergelijke programma's heb
ben. — Tenzij men er bedoelingen 
mee heeft, die niet van opvoedende 
maar van kleine, politieke aard zijn. 

Wij stellen aan onze progranuna-
makers voor, en dit teneinde een zo 
juist en getrouw mogelijk historisch 
beeld te brengen, ook eens wat te to
nen over de gruwelen der bevrijding... 

De Vlaamse televisie, die zo sekuur 
is inzake moraliteit wanneer het 
films betreft met min of meer ont
bloot vrouwelijk schoon, heeft blijk
baar deze morele skrupules niet 
wanneer het er om gaat, de besten
diging en de aanwakkering van de 
haa t tegen te gaan. 

Het is de taak van de Vlaamse te
levisie niet, de reeds zo grote ver
spreiding van oorlogsfilms, waarin 
haa t en moord schering en inslag 
zijn, nog in de hand te werken door 
ze ook in de Vlaamse huiskamer te 
brengen. 

De meeste oorlogs- of verzetfilms 
scheppen een klimaat dat allesbehal
ve bevorderlijk is voor een verbetermg 
der menselijke verhoudingen, voor 
een beter begrip en een verstandhou
ding tussen de volkeren. De legeraal
moezenier die onlangs op een vader
landse plechtigheid meende te moeten 
uitroepen dat « wij wel kunnen ver
geven, maar niet vergeten» — ver
geet, dat men hetzelfde zou kunnen 
zeggen «on the other side of the hill». 

Wie zo sekuur waakt op de moraal, 
waar het de deugd der kuisheid be
treft, zou moeten weten dat de eerste 
kristelijke — en algemeen-menselij
ke — deugd die der liefde is, en dat 
elke aanleiding tot het aanwakkeren 
of instandhouden van de haat dus 
even immoreel — en zelfs veel im
moreler is — dan het al te lichtzinnig 
omspringen met huwelijksmoraal of 
kuisheid. 

HET EUROPA DER VOLKEREN 
(vervolg van blz 10) 

tegen alle pogingen om de wankele 
gebouwen nog wat op te frissen met 
een laagje Europese verf, moet de 
werkelijke Europese revolutie — de 
revolutie der nationalismen die tevens 
de revolutie van het etnisch Europees 
federalisme is — over alle grenzen 
heen de Europese solidariteit der 
volkeren smeden. In deze strijd staan 
alle verdrukte volkeren naast elkaar. 
In deze strijd is het onrecht zoals 
steeds aan de zijde van de verdrukker 
en het recht aan de zijde van de ver
drukte. 

Guy Héraud's boek is een belang
rijke bijdrage tot bezinning op en 
uitdieping van de nationale én de 
Europese gedachte. Het is vooral een 
praktisch boek : er wordt van kon-

krete situaties uitgegaan, van be
staande werkelijkheden. Wijsgerige 
fundering van het nationalisme en 
van zijn organische opvattingen kan 
men elders vinden : Héraud neeft 
ook geen filosofisch werk willen 
schrijven. Voor de filosofische fun
dering verwijzen wij trouwens naar 
het hoger genoemde boek van 
Alexandre Marc. 

Het boek van Héraud verdient de 
belangstelling van iedereen, die be
gaan is met de problematiek zowel 
van het nationalisme als van het 
Europees federalisme : een proble-
tiek die tenslotte één geheel vormt. 

J D . 

Guy IIERAVD « L'Europe des EUinies », 
Presses d'Europe • Parijs. Ccbioeh. èJo blz. 
15 Franse frank. 
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En daarmee zitten we volop 
in het poütieke hoogseizoen. Spaak 
heeft op het vlak van de Europese 
politiek een ballon opgelaten : een 
verdachte ballon met stikgas voor 
de Vlamingen. Op het binnenlands 
vlak is met de terugkomst van ^ • t 
regenseizoen, de verkiezingskoorts 
begonnen. 

Geen van de twee zal de brie
venbestellers erg geestdriftig ma
ken. 

De bondgenoten CVP-BSP stor
men los tegen alles wat ze ergens 
in een gemeente a's een « dui-
vclspakt » beschouwen in de tal
loze kombinaties die in deze pe
riode op het verkiezingsvlak wor
den gemaakt. 

Een andere duivel werd ontdekt 
door de Libre Belg-que die op Pa-
ter Brauns alle bezweringen los-
braakt die van die kant op een 
Vlaamsgezind priester kunnen 
verwacht worden. 

NIEUWE ROTTERDAMSE 

COURANT 
Dit vooraanstaande Nederland

se blad is alles beha've geestdrif
tig over het plan Spaak voor de 
(( Europese re ance ». 

Het ruikt te erg verdacht naar 
het « Europa des patries », van 
De GauUe. Ais het reg nt in Pa
rijs... drupt het in Brussel. 

« De franje waarmee de Belgi
sche minister Spaak zijn nieuw 
plan voor politieke samenwerking 
in Europa heeft omgeven Kan 
niet verbloemen, dat het een vol
ledige ommezwaai van zijn koers 
betekent, die komt als een don
ders ag bij he'.dere hem.el. 

Men wist wel, dat Sp.iak se
dert jaar en dag bezig is naa r 
« tussen-oplossingen » te zoeken. 
Maar tot nu toe heeft hij z;ch 
nog niet zo ver in de openbaar
heid gewaagd met een voorstel 
dat zo onverhuld neerkwam op 
een capitulatie voor de denkbeel
den van de Gauile inzake een 
continentaal Europia der vader
landen. In zijn vroegere plannen 
stak altijd nc« een rest van de 
oude denkbeelden van g^meen-
schapsvonning — welke laatste de 
enige reden en reclitvaardiging 
zijn om de Europese samenwer
king te beperken tot de Zes die 
bereid waren dit expeiiment te 
wagen. 

De ommezwaai van Spaak is 
voor de Nederlandse dip'omatie 
een weinig prettige zaak. 

Maar hij kan geen reden zijn 
de icoers vaon het Nederlandse be
leid te wijzigen. » 

Die Neder anders zijn nog ver
wonderd over het omz-vvaaien van 
luchtballon Spaak? Wij zijn van 
hem meer gewoon. D e omzwaai 
past trouwens reuzewei in de op
vattingen van onze franskiljons 
die geen « Europa der Volkeren » 
maar der aftandse staten werk 
van de diplomaten van 1830 en 
vroeger willen doen tct stand ko
men. 

D B G A25E T 
Oud van jaren, maar met een 

jonge geest van aanpassii-g b l j f t 
het Davidsfonds Op zijn Kongres 
werden dit jaar weer beha; lens-

Wij zoeken handelszaak 
omgeving Gent, liefst bul
ten gemeente, voor verkoop 
van onze wenskaarten voor 
alle gelegenheden. Geen 
onkosten, alleen betalen 
wat verkocht is. Goede 
kommissie. Inlichtingen 
redaktie blad. 

w a a r d g e dingen gezegd. Nu men
sen als een Coppi ters menen dat 
het ogenb'ik is aangebroken om 
uit het slop te geraken door front 
te vormen in een Vlaams-natio
naal verkiezingsb'ok zullen steeds 
meer mensen uit (( niet-ekstrc-
mistische » kringen tot de bevrij
dende waarheid van de federalis
tische filosofie komen. 

« Het Davidsfonds heeft nooit 
behoord tot wat tegenstrevers ex
tremistische groepen plegen te 
noemen en trouwe leden van de 
Christelijke Volkspartij plegen 
er vanouds samen te werken met 
V-aamse nationalisten. 

Des te markanter is het ver
schijnsel dat in de allerjongste 
jaren ook het Davidsfonds zich 
konkreter en scherper is gaan 
uitspreken voor eisen en program
mapunten, die voor velen in 
Vlaanderen nog als gevaarlijk 
worden beschouwd. 

Verleden jaar was er zelfs eni
ge deining rond een rede waarbij 
federalisme werd gepreoonizeerd. 
Dit jaar op zijn kongres te Leu
ven, heeft het Davidsfonds er aan 
gehecht duidelijk te maken dat 
het in beginsel niet te kiezen 
heeft tussen een unitaire en een 
federale staatsstruktuiu-, maar 
dat de V'aamse Beweging het fe
deralisme « praktisch als e n g e 
uitweg » zal hebben indien door 
een grende'.wet de demokratische 
gelijkheid geschonden wordt. » 

L i LIBHE B£l&IOiU£ 
Was er sinds vorig jaar al niet 

mter over te spreken. Het Davids
fonds is noch min noch met r een 
mantelorganisatie van de Volks
unie. 

Ze mogen dan al een IVIons' l-
gneur als voo.zitter hebben. Ze 
sist vonijnig over het Davids-
fondskongres. 

« Deze zogezegde katolieke en 
kultureie vereniging vaar t steeds 
meer en meer m Volk&uniewate-
ren. Dat mijnheer De Ridder 
mijntieer Amter heeft opgevolgd 
heeft niets veranderd. Bij ieder 
Kongres, steeds zeggend dat ze 
niet aan polt iek do:n, 'aten ze 
de kultureie beiangen van V.aan-
deren steeds meer wijken voor 
hun federalistische inzichten. 

Als het Davidsfonds « overal » 
kuitmele belangen ziet in plaals 
van zich op z.jn terrein te hou
den, dan IS het omdat zij het spel 
van de Volksunie wil spelen, de 
enige van de part. jen die zich 
voor federa isme uitspreekt. En 
hoe dichter men de verkiezingen 
nadert hoe sterker zich die open
baart. » 

Pater Brauns is volgens de Li
bre <i Schwarz-braun » geworden 
lijk de gekende haze^nco'. Ze wü 
hem kr:v^;en in een hoofdartikel 
van de smerigste konstrvatieve 
stijl. Zo moet men indertijd in de 
bladen van Woeste te Aalst tegen 
priester Daens zijn uitgevaren. 
Smaak de stijl van de in purper 
geklede faiizeers. 

« Men spreekt er niet graag 
over en toch het moet. Het moet, 
want sinds hij gedurende jaren 
het fanatisme aanhitst in de vier 
hoeken van V'aanderen is Pater 
Brauns om het zo te zeggen de 
meest valse van de profeten van 
het Vlaams ekstremisme. Een 
valse profeet in elk geval, maar 
wiens banv oeken op een valse 
manier kracht verwerven uit een 
hogere orde en heilige wijdingen. 

Men moet er dan ook over spre
ken, vooral daar hij het zaad van 
de tweedracht t racht te zaaien 
steeds meer en meer tot in het 
har t van de tempe s, vanop de 
hoogte van de predikstoel die 
slechts bij de mensen het Wco, d 
Gods en het leergezag van de 
Kerk zou mogen verspreiden. » 

'tVJlLtkL 
Geeft een andere echo, die van 

de weerklank dis het verbod van 
een franskiljons pastoor uit 
Schaarbeek heeft, toen hij Pater 
Brauns een toegelaten aei-moen 
voor het Da^vidsfonds met politie-
hulp belette. 

« Vrees voor politieke inciden
ten? Belachelijk! Tot zondag was 

er nog geen politiek in het spel. 
Met het verbod begint pas de po
litiek! 

Wij, Vlamingen, hebben in he t 
verleden al te zeer geleden onder 
politieke pastoors en dito kanun
niken om resoluut de verwijdering 
van de partijpolitiek, van welke 
richtlgn ook, uit de kerken voor 
te staan. Maar wat te Schaarbeek 
gebeurde is iets anders. De situa
tie in de parochie van St. There-
sia en het verbod tegen pater 
Brauns lopen te zeer paraleel met 
de toestanden in de gemeente 
Schaarbeek en in de Brusselse ge
meenten in het algemeen. Al'een 
een blinde kan weigeren in he t 
ene een verlengstuk te zien van 
het andere. De Brusselse burge
meesters en gemeentebestiu-en 
saboteren de tweetaligheid en de 
dagelijkse handelingen van som
migen onder hen zijn zovele ge
raffineerde en berekende sabota-
getnics tegen de Vlamingen en 
tegen alles wat naar Nederlandse 
kuituur ruikt. Staat de kerkfabriek 
van Schaarbeek, s taat de geeste
lijkheid van de parochie buiten 
en boven die politieke kleinzielig
heid? Men zou het wensen, maar 
zou het niet altijd zeggen. 

Zondag heeft een geestelijke 
een andere geestelijke het woord 
ontnomen, het woord dat wellicht 
van Vlaamse overtuiging had ge
tuigd maar ongetwijfeld evange
lisch van inspiratie zou zijn ge
weest. » 

Het Volk 
Opent de lange reeks van jam-

meik 'a4hten over de Volksunie 
die ten strijd trekt in de gemeen
teverkiezingen. Waarom toch? 
Waar heeft de CVP dat verdiend? 
De huiche 'aars slepen er- bJj da t 
(( de sossjalisten » misschen iets 
meer te zeggen krijgen, iVToeten 
ze best te rade gaan bij het hu
welijk Spaak-Lefèvre. 

« Indien de gemeentelijke kie
zers door de propaganda van de 
PVV of van de Volksunie nun 
aandacht mochten laten afleiden 

D O R I M U N D E R 

Thie rb rauhof 1 
Ic Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper iJeieren orkes t . 
Stemniing plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds t)este keuken, 
niet duu r 
Vanaf s morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz. . . 
Pa rk ing voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaa t s 33 te An twerpen 

pr ima koud buflet . 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu at t lernian Sogers, 
oude baas van Monopol 
Gent aan de t a p k r a a n . 

l) O R T - B l E R R E L D E R 

Oude Markt 22 Leuven 
Schoons te b ie rke lder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men in 
de d r ie lokalen de echte 
Dor tnu inde r Thierbrau 
d r ink t met Ie Hertjes. 

Niet vergeten . weldra 
DORT THIERBRAUHOF III 
te Brussel . 

van de gemeentelijke belangen, 
dan zouden zij hun eigenbelang 
gevaarlijk veronachtzamen. 

In dit opzicht is het indienen 
van Volkstmie-lijsten in Vlaamse 
steden als Antwerpen of Meche-
len, waar de CVP en socialisten 
in een broos evenwicht samen 
besturen, een daad die toch van 
weinig verantv/ioordelijkheidsbesef 
getuigt. Wat is er op Vlaams ge
bied te verwijten aan de gemeen
tebestuurders van Antwerpen of 
Mechelen? Beide steden hebben 
niet enkel hun pücht gedaan wat 
betreft de werkverschaffing, de 
industrialisering van h u n stede
lijk gebied en de economische op
bloei van hun stad, maar ze heb
ben bovendien beide steeds de 
toon aangegeven in Vlaanderen, 
als culturele centra. 

Het kan de leiders van de Volks
unie niet onbeKend zijn, dat het 
juist de CVP-vertegenwoordigers 
in het stadsbestuur van Antwer
pen en Mechelen geweest zijn, 
die op Vlaams gebied het grootste 
dynamisme hebben aan de dag 
gelegd en die het zcrgvu'digst 
waken over het zuiver Vlaams 
karaikter van hun stad. 

Hoe is het dan mogelijk dat de 
Volksunie juist deze twee, door en 
door Vlaamse steden, uitkiest om 
de C'VP in de rug aan te vallen 
op gevaar af de socialisten alleen 
aan het bewind te brengen? 

IVIoeten we herinneren aan het 
schaamteloos CVP-bedrog in 1958 
te Gent waar de CVP, dank zij 
Vlaamsegezinde katoliekcn, de vol
strekte meerderheid haa 'de. iVIaar 
toch verschillende schepenzctels 
gaf aan de liberalen omwille van 
een afspraak van voor de verkie
zingen. 

Standaard 
Laat dezelfde jammerklacht 

horen, maar wat geraffineerder. 
In haar zogezegd « Vrije Tribune» 
Volksvertegenwoo.dlger Van Dam
me, indertijd in Leuven nog eer
lijk Vlaamsgezlnd, durft daar de 
scha.amteloze leugen vei teilen van 
De Saeger, dat de grendelgrond
wet de Vlamingen moet bescher
men. 

« Vele Vlamingen hebben tegen
over de grondwetsherziening een 
spontane afkeer. Het zijn noch
tans deze fde Vlamingen die de 
s taat willen liervormen. Hoe kan 
het anders dan door de grondsla
gen ervan te veranderen? 

Een gi-ondwetsh^rziening met de 
vastlegging van een reeks punten 
— zoals de taalgrens — die 
slechts met 2-3 of mits een bie-

DEZE WEEK 
ZONDAG 
15 00 : Voor boer en tuinder — 
15 30 • Tekenfilms voor jong en 
oud ; 'De Pllntstones (wederuitzen-
dmg van de 47e afl.) — 15.55 : De 
berg der vogels ; documentaire film 
van Lasse Thorseth over het Noorse 
eiland Runde — 16.25 : Pre-Olym
pisch turnen. Reportage van de 
ontmoeting Frankrijk-Rusland te 
Parijs en Duitsland-Japan te Mün-
cheh — 18.25 : Sportuitslagen — 
18.30 : Klein, klein, kleutertje — 
18.50 : De witte poedel : tilm voor 
de Jeugd — 19.55 ; Weerbericht en 
mededelingen - 20.00 ; TV-nieuws 
— 20.15 ; Sportweekend — 20.45 : 
Jlomercarrousel In het Casino te 
Knokke treden voor u op : Georges 
Holme.'i, Les Prediani Brothers, 
Vinicio en Partner, Dany Gurdall, 
Gerard Séty, The Delta Rhytm 
Boys, Helen Shapiro en het Orkest 
van Henri Seghers met solistische 
medewerking van Sadi, vibrafoon 
— 21.45 : Galgcriaas, eenakter van 
Georges Peydeau — 22.25 : TV-
nieuws 

MAANDAG 
11.20 : Rechtstreekse reportage van 
üc aankomst van Z M. Koning Olaf 
van Noorwegen in het Centraal 
Station te Brussel voor een drie
daags staatsiebezoek aan ons land 
— 15.00 ; Rechtstreekse reportage 
van de plechtige ontvangst van de 
Noorse vorst op het Brusselse stad
huis " 19.00 Zandmannetje — 
19.05 : Filmmuseum van de scha
terlach : Hoboken te Hollywood, 
filmklucht met Billy Bevan — 
19.25 : Tienerklanken — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Openbaar kunstbezit ; 
« Brazilea » door Luc Peire (1916) 
— 20.40 : Speelfilm : Hoe harder 
ze vallen, met Humphrey Bogart 
en Rod Steiger — 22.20 : Pianocon
cert in a van Edvard Grieg — 
22.50 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
18.45 : Teletaalles : Engels. 21e les, 
Walter and Connie selling cars — 
19.00 : Zandmannptje — 19.05 : 
Tijd voor U — 19 30 : Tekenfilms 
voor long en oud : De Flintstones 
480 afl. : Naar de wintersport — 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Voor 
geld en recht, een nieuw avontu-
renfeullleton met Richard Boone. 
Ie afl. : Het St.-SebastiaanbeeldJe 
•— 20.50 : Panorama — 21.35 : 
Penelope — 22.00 : Gastprogramma. 
De socialistische gedachte en actie 

— 22.30 : TV-nleuws. 

zondere meerderheid kunnen ge-
wjizigd, is onontbeerlijk. Zonder 
deze bescherming moeten wij er 
ons aan verwachten dat de t aa l . 
grens rondom Brussel, en wellicht 
nog op andere plaatsen, wordt 
verlegd. 

Door de steeds belangi'ijker rol 
van de Brusse'se agglomeratie 
moeten zowel de Vlaamse als de 
Waalse gemeenschap beschermd 
worden tegen toeva'lige meerder
heden, die van België een groot 
Brussel wülen maken. 

De Vlaamsgezinden kunnen 
zich natuurli jk opnieuw verdelen; 
zij mogen dan achteraf aan een 
verzwakte CVP het verwijt niet 
sturen, dat een linkse koalltie hen 
opnieuw in de rug schiet. De les
sen uit het ver'ede.n zijn talrijk. » 

Het is droevig Iemand op zo 
korte tijd zo te zien ontaarden tot 
een volledige slaaf van partijbon
zen. 

VOLKSGAZE^ 

Zegt dan weer wat anders. De 
Volksunie bestendigt alleen maar 
de diepe duisternissen voor de 
CVP over het klerikale Vlaande
ren gehangen. 

« In het Antwerpse is thans 
ook het masker gevallen. 

Te Borgerhout, op Deurne n a 
de grootste randgemeenten van de 
Scheldestad, werd beslist dat de 
CVP en de Volksunie gemeen-
schappe ijk ten strijde trekken. 

,Wint deze lijst (zoals het reeds in 
1958 gebeurde) dan zal na de ver
kiezingen een Volksunieman zijn 
intrede doen in het CoUege van 
Burgemeester en Schepenen. Ook 
zal er voor gezorgd worden dat de 
Volksunie minstens drie manda
ten van raadsl 'd bekomt! 

Zelfs voor wat de benoemingen 
in gemeentedienst betreft, werd 
reeds een akkoord gesloten : op 
elke negen te begeven plaatsen 
zullen er zeven naar CVP-ers gaan 
en twee naar Volksuniemannen. 
Het kan dus een schone tijd wor
den, te Borgerhout, voor gewezen 

~ SS-mannen, Oostfrontstrijders, fa-
bri(».'.wachters, enz. 

Zo dan klerikale zwartheid en 
zwarte zwartheid dat gaa* nogal, 
he Jos. 

Waiter Luyten. 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb. Leo 'Vreese 

Feestzaal voor groepen 

WOENSDAG 
10.00 : Rechtstreekse reportage van 
de plechtige ontvangst van Z.M. 
Koning Olaf van Noorwegen op het 
Stadhuis van Antwerpen — 17.00 I 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : Het gouden afgodsbeeld. 
Een hinderlijke schat, 2e afl. — 
19.30 : De wereld is klein : Walvis-
jacht In de Noordelijke IJszee — 
19.55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20.25 : Soubrette ; blij
spel van Jacques Deval — 22.05 : 
Zoeklicht — 22 35 : TV-nleuws. 

DONDERDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De rovers van de stroom ; Het 
geheim van de kelder : 2e afl. — 
19.25 : Tienerklanken — 19.55 ; 
Hier spreekt men Nederlands •— 
19.59 : Weerbericht -• 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Melodie emer 
Naclit : liedjtsprogramma van de 
Norddeutscher Rundfunk met het 
zangers-echtpaar Ester en .i^brahara 
Oiarim - 20 50 . De Schelde-Rijn-
vcrbmding : een reportage van 
Omer Grawet — 21.40 ; Première 
— 22.05 : Honderdmaal «De Witte», 
een lierdenkingsprograrnma n.a.v. 
het verschil nen van de honderdste 
druk van het populaire iougdboek 
van Erntst Claes — 22 35 : TV-
nicuws, 

VRIJDAG 
18.43 : Teletaalles : Engels 22e lea» 
Walter and Connie at the races — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Bonanza — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 ; Ant-
werpen-Tokio Omnibus : sportult-
zending gcwlid aan de Olympische 
Spelen — i21.10 : Ten huize van 
•Willem De Meyer — 22.00 : TV-
nieuws — 22.10 : Close-up vati 
Joseph Losey. 

ZATERDAG 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 ï 
Dierenwereld : Het paard — 19.30 : 
Autorama — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weer
bericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De wii kagen ten : Kamera
den voor het leven : TV-feuilleton 
(2e all ) — 20.50 ; Will Ferdy'» 
recital '64 — 21.20 : Echo — 21.50 : 
Suspens : De man met de sleutel 
(The key man), politiefilm van 
Monty TuUy met Lee Patterson — 
22.50 : TV-nleuws. 

OP uw SCHERM 
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•Gemeenteverkiezingeiii 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Gemeenteverkiezingen. 
Oproep aan al onze leden en 
simpatisanten! 
Wie helpt onze militanten aan 
bet nodige materiaal voor de 
komende g:«meenteraadsverkie-
zingen ojn. borstels, emmers, 
koudlijm, kalk, benzine, enz. 
Giften worden in dank aan
vaard op het arrondissemen
teel sekretarlaat te Berchem, 
grote steenweg 165, of bij n 
thuis afgehaald. 
Geldelijke i teun op postreke
ning 86.89.97, Bert Baets, St. 
Matheusstraat , 45, te Borger
hout met vermelding, gemeen 
teverkiezingen. 
V.ÜJVL Nieuws (Volksunie 
Mili tanten). 
Nieuwe propagandisten en mi
litanten die zich hondt id ten 
honderd willen Inzetten, mel
den zich onverwijld persoon
lijk, schriftelijk of telefonisch 
op de volgende adressen : 
V.D. sekretarlaat, grote 
steenweg 165. Berchem. TeL 
39.92.06. 
Militanten - lokaal « Tijl n. 
Antwerpsestraat 59 Mortsel. 
FPL 49.81.64. 
Tweede grootscheepse autoka
ravaan op zaterdag 28 septem
ber 1964. 
Samenkomst Van Hombeeck-
plein te Berchem vanaf 14 
uur. 
Vertrek 15 uur stipt. 
Versier uw wagens met de no
dige slogans en leeuwenvaan
dels. 
Volgende gemeenten worden 
doorkruist : Berchem — Wil
rijk — Hoboken — Edegem — 
Mortsel. 
Allen op post! 
Voer propaganda van Man tot 
Man; Inlichtingen op het te
lefoon nummer 39.92.06. 

ANTWEBPEN-STAD 
Ledenvergadering elke week. 

Tot de gemeenteverkiezingen 
hebben wij elke woensdagavond 
om 20 uur 30 in de bovenzaal van 
lokaal « Peter Benoit » kontakt
en werkvergadering voor alle le
den in verband met de verkie-
zin^skampagne. 

Woendag 7 oktober. 
Slotmeeting in het beursgebouw, 

waar Mr. Van der Eist en Mr. 
Schiitz het woord zullen voeren. 

BERCHEM 
Autokaravaan. 

Op zaterdag 26 september, richt 
de Volksunie een grote autokara
vaan in. Deze karavaan zal ook 
door Berchem trekken. 

Wij vragen hiervoor de bijzon
dere aandacht van onze leden en 
eympatisanten autobezitters. Het 
is van groot belang dat deze ka
ravaan werkelijk massaal zou 
Zijn. Neem tijdig uw voorzorgen. 

Samenkomst te Berchem, Van 
Hombeeckpleln te 14 uur, vertrek 
15 uur. 
Kolportage. 

Kolportage voor de afdeling 
Berchem op zondag 4 oktober. 

Samenkomst Van Hombeeck
pleln te 10 uur. Iedereen is wel
kom. 

BOOM 
Zoals blijkt uit een slordige, 

van fouten krioelende brosjure, 
gedrukt en huis aan huis besteld 
op kosten van de Boomse belas
tingbetalers en van een aanta l 
doorbrave adverteerders, gaan on
ze rode, voor de gelegenheid ex
treem-patriottische doende ge
meentebestuurders, de twintigste 
verjaardag van hetgeen m de 
wandeling « bevrijding » genoemd 
wordt, « vieren » vanaf 29 augus
tus to t . . 3 oktober! Jawel, jawel, 
ge leest goed : tot 3 oktober! 

En waarom to t 3 oktober? — 
Toch duidelijk : acht dagen la
ter zijn er immers gemeentever
kiezingen! Wat een prachtgele-
genheid om, bij middel van zul. 
ke « heuglijke » herdenking, de 
BSP-propagandamachine op volle 
toeren te doen draaien op kosten 
van de gemeentekas, d.w.z. van 
al le Boomenaars! 

Dus, krijgen onze roodjes : le
ve de « bevrijding »! 

Van de rest weten ze niets. 
O p 11 oktober zullen wij het hen 
in, ieder geval diets maken! 

BELANGRIJK 
Ingevolge de nieuwe van kracht zijnde wettelijke beschik

kingen, wordt het bijzonder tarief van 10 et. per 50 gr. dat van 
toepassing is op verkiezingsdrukwerken en nieuwsbladen zonder 
adres noch frankering,, toegepast gedurende een periode van 
40 dagen die de gemeenteverkiezingen voorafgaan, dus vanaf 
1 september jongstleden. 

BORGERHOUT 
In een geest van wederzijds be

trachten om aan de Borgerhoutse 
gemeenschap de continuïteit te 
bezorgen van een gemeentelijk 
beleid, gebaseerd op een stevige 
grondslag van christelijk sociale 
en bewuste Vlaamse doelstellin
gen, hebben de verantwoordelijke 
leidingen van de plaatselijke 
C.V.P. en de V.U. een akkoord 
getroffen om één gezamenlijke 
lijst in te dienen voor de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. 

Beide partners behouden hun 
volstrekte vrijheid van opinie en 
van actie wat de algemene natio
nale politiek betreft, en verklaren 
uitdrukkelijk da t het getroffen 
akkoord zich beperkt tot de wei-
afgetekende specifieke gemeente
lijke belangen. 

HOBOKEN 
Kolportage. 

Zondag 13 sept. had een kol
portage plaats te Hoboken. Met 
enkele mensen werden op een uur 
tijds 52 bladen verkocht, ondanks 
het feit dat geen geluidsinstallatie 
werd benut. Alleszins een goed 
rezultaat. 

Zaterdag 19 sept. zal de volgen
de ko'portage plaats hebben, dit
maal met geluidsinstallatie, van
af 14 tot n uur. Medewerkers ver
zamelen op de gewone plaats, 13 
uur 45. 

Verkiezingen. 
Financiële mobilisatie. 

Wij geloven niet dat we u. le
zer, moeten paaien om wat geld, 
ge weet het zo goed als wij, pro
paganda kost veel. Wij verwach
ten uw bijdrage aan een der vol
gende adressen : 

Van Dorst H., St. Bernardse 
stwg. 482. 

Pichal Ciiretlen, Heidestraat 
293. 

Peeters Jan , Lage Weg 158. 
Crick Alfons, Meerlenhoflaan 

49. 
Bracks Alfons, Berkenrodelei 6. 
Mevrouw Maes, J . Pauwels-

s t raa t 150. 
Doe uw plicht, wij doen de 

rest! 
Sociaal dienstbetoon : kiesplich-

tigen, die wegens ouderdom of 
ziekte, moeilijk het kiesbureel 
kunnen bereiken, verwittigen ti j
dig Mevrouw Maes, Jules Pau-
welsstraat 150 (telefoon 37.54.89). 
Zij worden dan op 11 oktober 
I>er auto thuis afgehaald en te
ruggebracht. 

MECHELEN 
« Drie Zetels-bal », 
met het orkest The Sky Club 
van André Coucke 
Op zaterdag 26 september te 
21 uur, 
In de salons Van Dijk, Merode-
straat , Mechelen. 
Laatste gelegenheid tot feesten 
voor de gemeenteverkiezingen. 
Allen daarheen. Toegang 40 F . 

MERKSEM 

Het leven in onze afdeling 
draai t thans op volle toeren en 
het werk loopt gesmeerd omdat er 
zovele handen zijn die willen hel
pen. 

Onze lijst voor de verkiezingen 
ligt klaar en hier volgen de na
men van de eerste negen kandi-
ds^ten : 
1. Kalingart Lieven, expert-boek-

houder. 
2. Van Bockel Karel, bediende. 
3. Poels Jan, autobegeleider. 
4. Geens Frans, trambediende. 
5. Droogmans Luc, werktoezichter. 
6. Segers Yvonne, huisvrouw, echt. 

Kloeck R. 
7. Mu lenian Theo, automekanie-

ker. 
8. Brabants Leo, expert boekhou

der. 
9. Saeys Louisa, schoonmaakster, 

echt. Heirman Piet. 
Wie onze gemeente kent, zal 

met genoegen vaststellen dat onze 
lijst getrokken wordt door man
nen met een onberispelijk Vlaams 
en politiek verleden en bekwaam 
hun man te s taan tegenover de 
beroepspoUtiekers van de oude 
kleurpartijen. 

E.P. Brauns komt. 
Om te voldoen aan de wens van 

talrijke Vlaamse Merksemnaren, 
heeft Groeninghe Eerw. Pater 
Marcel Brauns s.J. uitgenodigd 
nogmaals naa r Merksem te ko
men. Deze voordracht zal plaats 
hebben op zaterdag 19 september 
a.s. te 20 uur in de feestzaal 
Maantjessteenweg 128. 

Zij die Pater Brauns reeds hoor
den over een ander onderwerp 
zullen ook deze voordracht niet 
willen missen. Het onderwerp dat 
zal behandeld worden is Radica
lisme in de Vlaamse strijd! 

De avond zal opgeluisterd wor
den door de gekende Merksemse 
zangkring der gepensioneerden 
« De Nachtegalen » onder de 
kundige leiding van Mevrouw 
Eyckmans. 

WILRIJK 

Kiesfonds. 
Help onze strijd door materiaal 

(papier, briefomslagen, emmers, 
borstels, koudlijn, kalk enz.) te 
verschaffen; 

Door een bijdrage te storten oi 
over te schrijven op postrekening 
7899 van de Kredietbank Ooster-
veld Wilrijk met vermelding « Re
kening 1339 van Volksunie Wil
rijk »; 

Door bij onze propagandisten 
een steunkaart te kopen voor be
dragen die schommelen van 10 P 
tot 1000 P. 

LIMBURG 

Kaderdag. 
We willen de kaderleden — 

vooral diegenen die nu voor de 
gemeenteverkiezingen aktief zijn 
— er nog even aan herinneren dat 
in verband hiermee op zaterdag
avond 26 september te 19 uur in 
he t hotel Warson te Hasselt een 
provinciale bijeenkomst is belegd 
waarop tevens Wim Jorissen zal 
aanwezig zijn. 

Het is in ieders belang om daar 
aanwezig te zijn, daar hier even
tueel de praktische aktiviteiten 
voor de gemeenteverkiezingen 
gekoordineerd worden daar er 
alleszins een samenwerking in 
ieders voordeel op da t vlak mo
gelijk is. 

Tevens kunnen hier allerlei 
moeilijkheden ter sprake worden 
gebracht. 

NEERPELT 

Tijdens de afgelopen week 
werd hier een ordewoord van on
ze algemene sekretaris dat hij t i j
dens de laatste kaderdag gaf tot 
uitvoer gebracht : de plaatselijke 
plakploeg heeft de handen uit de 
mouwen gestoken en laa t elke 
voorbijganger zeer duidelijk mer
ken wie hier aan het werk is ge
weest. 

BERINGEN 

Hier werden een aanta l huisbe
zoeken afgelegd in verband met 
de verspreiding van de brochure 
aldaar. De rondgang mag sukses-
vol geheten worden, want wan
neer elke Limburgse gemeente 
zich zo zou weren, zou deze ak-
tie niet veel moeilijkheden met 
zich mee brengen. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Alle leden en sympatisanten 
worden verzocht aktief mede te 
werken aan de verkiezingsstrijd 
en een aktieve mondelinge propa
ganda te voeren voor onze lijst, 
die wordt aangevoerd door Leo 
Wouters en Guido Deroo. 

Ziehier het programma van de 
aktiviteiten waarvoor wij uwe me
dewerking vragen : 

Gedurende de verkiezingsstrijd 
ledere vrijdag kontaktvergade-
ring. 

Zaterdag 19 september 15 utir 
kolportage in Gent - Centrimi, 
vertrek aan de Roeland. 

Zondag 20 september 9 uur uit
deling van pamfletten. 

Zaterdag 26 september 15 uur 
idem p'us massale verspreiding 
van een speciaal nummer voor 
Gent. 

Zondag 27 september 9 uur 
idem. 

Maandag 28, dinsdag 29 en 
woensdag 30 september bussen van 
propagandamateriaal in de stad. 
verzamelen aan de Roeland. 

Dinsdag 29 oktober radio-uitzen
ding van de Volksunie (om 19 uur 
50). 

Vrijdag 2 oktober 20 uur klaar
maken voor verzending in alle bus
sen van Gent van de verkiezings
uitgave van « Hier Gent ». 

Zaterdag 3 oktober 15 uur kol
portage in Gent, vertrek aan de 
Roeland. 

Zondag 4 oktober 10 uur reuze-
propagandakaravaan in de stad 
Gent, vertrek aan de Roeland. 

Woensdag 7oktober radio uitzen
ding van de Volksunie (om 19 uur 
50). 

Donderdag 8 oktober televisie-
uitzending van de Volksunie (om 
19 uur 45). 

Vrijdag 9 oktober grote meeting 
om 20 uur in de KNS. 

Sprekers o a . onze lijst-aanvoer-
ders dr. Leo Wouters en ir. Gui
do Deroo. 

Kleinkunstgedeelte met de chan
sonnier Kor Vander Goten en Hu
go Raspoet, alsook de choreagra-
fische groep Nele uit Grembergen. 

Presentatie en voordracht van 
mevr. Kris Deroo. 

Zondag 11 oktober v.m. vervoer 
van zieken. 

n.m. getuigen in de telburelen. 
Zaterdag 17 oktober vieren van 

onze overwinning met een feeste
lijke auto-karavaan. 

De kandidaten voor de verkle-
zlngs-lijsten gelieven aanwezig te 
zijn vrijdag l i september om 20 
uur 30 in Roeland om hun hand
tekening te plaatsen. 

Dringende oproep om zich als 
getuige voor de telbiu-elen op te 
geven. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 

Autoliaravaan « Volksbelangen ». 
Automobilisten en mede-inzit

tenden worden uitgenodigd deel 
te nemen aan de autokaravaan 
die op zaterdag 19 september As-
sebroek en Brugse-Zeebrugge zal 
doorkruisen. Samenkomst te Asse-
broek op het einde van de Bos-
suytlaan (nabij Vossesteert) te 
13 uur 30; de eerste autokaravaan 
van zaterdag 12 september U. was 
een kleine aanloop — wanneer ie
dereen meehelpt maken wij van 
de karavaan op 19 september een 
klinkende aankondiging voor de 
« Vlaamse Volksbelangen ». 

BRUGGE-ZEEBRUGGE 

Het blijkt dat de gioep « Volks, 
belangen » te Brugge een volledi

ge lijst van 27 personen neerlegt; 
kontakt en steun geve men best 
langs dhr R. van de Voorde, Wol-
lestraat 45, Biiigge. Met Uw hu lp . 
gaan we te Bruggo aeker naar een 
verrassing. 

V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring en grondige vakkennis... 

WIM MAES 
Grote Steenweg, 165, Berchem - Antwerpen 
Telefoon : (03) 39.92.06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 

IK KOM OP U W EERSTE VERZOEK 
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
- ANTWÉRPEN 

Alle, kwajitëitsspeelgoed 
Spel lenVoor groot- en klein 

Alles voor modelbouw 
— • -

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego - Sioliet - Matador 
Jumbo 'Airfix - Schildpad 

enz. enz. enz. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreve teerdb 

bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 

(Brevet - 529768) 
met 
Gebreve te rde ka rkassen 
(Brevet - 512767) 

AUIT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAR: 
T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien U geen ve rkoper 
in u w omtrek kent s tuur 
ons een kaa r t e en we 
zenden U het adres van 
de d ich ts bijgelegen ver
koper Star Zele, 

1 ^ ^ 

;Ó^ 

NATIONALE LOTERIJ 
TREKKING OP 5 OKTOBER I 

50.000.000^ loten | 
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ANTWERPEN 
Op woensdag 7 oktober in de Beurs te Antwerpen 

G R O T E S L O T M E E T I N G 
Als bekroning van oi?ize strijd voor de gemeente
verkiezingen 
Sprekers : Mr Hugo Schiltz. 

lijstaanvoerder te Antwerpen 
Mr F. van der Eist, 
volksvertegenwoordiger 

Voorzitter : Rudl van der Paal, 
voorzitter V.U. prov. Antwerpen 

ledere afdeling maakt van nu af een massale 
propaganda voor deze meeting ! 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN L.O. 
De Volksimie van Antwerpen 

Unkeroever, doet een oproep aan 
iille Volksunieleden, abonnemen
ten en simpatisanten uit het Ant
werpse om het bijwonen van hun 
eerste : 

« St. Annexes groots MosseiOal » 
dat plaats vindt op zaterdag 26 
september a.s. te 19 uur m Café 
« De Zeester » op St. Annasttand 
Antwerpen Linkeroever. 
Deze oproep is in het biezonder ,ge. 
richt tot de bewoners van het St 
Annastrand, wonlngeneigenaars en 
neringdoeners, daar deze avond 
ingericht wordt ni hun belang, 
ten einde hun belangen te steimen; 
de strijd aan te binden voor het 
behoud der woningen of volledige 
vergoeding! 

Een toespraak zal genouden 
worden aangaande dii zo belang
rijk probleem. 

BERCHEM 
V.N.J. nieuws. 

Het Vlaams Nationaal Jeugd-
verbond nodigt U allen vriendelijk 

A A N D A C H T I 

Binnen enkele dagen 
komt van de persen een 
prachtige affiche in veel
kleurendruk, groot formaat 
,70 op 50 cm. Deze affiche 
is te gebruiken in alle ge
meenten, waar Volksunie-
lijsten worden ingediend. 
De kostprijs ervan zal on
geveer 4 fr per exemplaar 
bedragen. Ze is dat ruim 
waard; de bedoeling is, de 
verkiezingskampanje door 
oordeelkundig gebruik van 
enkele honderden dezer 
affiche's een échte Volks
unie-noot te geven. 

Minimum-afname : 250 
exemplaren. 

Wie geïnteresseerd is in 
deze affiche, kan alle na
dere inlichtingen betref
fende het onderwerp er
van en de eventuele be
stelling bekomen op de 
redaktie. p /a Rotatyp, Syl-
vain Dupuislaan 110. Brus
sel 7 (tel. 02.23.11.98). 

uit op de Vlaamse kermis die 
plaats vindt in de genie-kazerne 
te Berchem, op 16-17-18 oktober 
1964. Wij hopen alle Vaams na
tionalisten tijdens deze dagen te 
mogen begroeten. Iedereen is wel
kom 
Zaterdag 17 oktober 1964. 

13 uur : opening. 
20 uur 30 : gezellig samenzijn 

onder het motto : « Dans, lach 
en leute! ». 

Inkom vrij. 
Zondag 18 oktober 1964. 

11 uur : opening 
20 uur : gezellig samenzijn. 
21 uur 30 : trekking tombola. 
23 uur : slot. 

BORGERHOUT 
Het Vlaams Nationaal Jeugdver-

bond, aldelmg Borgerhout, Schaar: 
Herman van den Reeck, rjiht op 
21 september a.s. te 20 uur een 
kleurdia-avond in in lokaal «Nieu
we Carnot», Carnotstraat, Antwer
pen, onder het motto « Het V.N.J. 
door de jaren heen », 

Tevens auHen enkele foto's ten-
toongeste'd worden en enige films 
afgerold. 

De leiding van deze eenheid ver
wacht daar al de Vaams - natio
naal voelende mensen uit de om
geving, en zal hen daar graag te 
woord staan. 

HEIST - BEERZEL 
De kolportagepioeg van deze af

deling trok er ondanks de dreigen
de regen weer opuit Op korte tijd 
werden bijna 100 nummers aan de 
man gebracht in de k eine gemeen, 
te Koningshooikt ondanks het ho
ge aantal abonnenten m deze ge
meente De plaatselijke helper Wil-
fned Van, Bouwe' sloeg natuurlijk 
alle rekords, 

Deze ge ukte Kolportage zal ho
pelijk het goede vuur verbreiden 
in deze gemeente waar e°n ploeg 
Vlaamsgezinden bes'oot een lijst 
Vlaamse Volksbe angen voor te 
stellen op 11 oktober. Verschillen
de van onze mensen zullen op de
ze liist staan. 

BRABANT 

LIEDEKERKE 
Verleden zondag werd te Liede

kerke net arr. rekord gebroken in
zake verkoop van ons b'ad de 
Vo'ksunle. 

Remain Van den Horre samen 
met een tlentai jonge krachten 
verkochten m een minimum van 
tijd 500 bladen Wif doet beter. 

Overal werden ze geestdriftig 
onthaald wat zeker en vast een 
gunstig voorteken is voor de ge
meenteraadsverkiezingen. 

ROTStLAAK 
Pater Brauns komt. 

Voorlichtingsvergadering te Rot-
selaar op 25 september a.s. om 20 
uur in de zaal Hacienda, als spre. 
ker E P. M. Brauns s j . 

Thema : Vlaamse en Sociale 
beweging Bijbels belicht. 

L IMBURG 

GENK 
Zondagmiddag vond te Water

schei m café Oberbayern een be
langrijke bestuursvergadering 
plaats van de afdeling. 

Aanwezig waren o.m. de pro
vinciale voorzitter Degraeve, de 
provinciale sekretaris Colemont 
en de vrijgestelde Begas. 

De besprekingen die werden ge
voerd handelden hoofdzakelijk 
over de komende gemeenteraads
verkiezingen alhier en werd de 
lijn die de afdeling hierin dient 
te volgen uitgestippeld. 

Te Genk is men klaar voor de 
strijd 

Naast Hasselt, St. Truiden, 
Maaseik en Bilzen zal er ook *e 
Genk een Vlaamse lijst zijn. Ook 
in tal Van andere gemeenten m 
Limburg zullen Volksunieaanhan
gers en -medewerkers deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezin
gen. 

HASSELT 
Ook hier gaan de laatste dagen 

voor het indienen der lijsten met 
grote aktiviteiten gepaard. 

Het is momenteel echter nog te 
vroeg om hierrond verder kom-
mentaar te geven daar de grote 
beslissingen vandaag en morgen 
feitelijk pas zu'len vallen. 
MECHELEN AAN DE MAAS 

We herinneren nogmaais aan 
het grote feest dat op zondag 25 
oktober te Mechelen-Maas zal 
plaats hebben, en waaraan o.m. 
Jef Burm zal meewerken. 

Ondertussen nc^ een nieuwtje 
omtrent de grote tombola die dan 
van start zal gaan : de eerste 
prijs hiervoor is een wagen, merk 
« Tra bant ». 

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

DIKSMUIDE 
Werf toch ten. 

Zaterdag 19 september 1964 : 
Oostende. 

Verzamelen aan de H. Hartkerk 
om 2 uur 30. 

Zondag 20 september Mer-
kem : verzamelen om 9 uur aan 
de kerk te Merkem. 
Herfstbal. 

Zaterdag 24 oktober wordt in de 
feestzaal Vlaams Huis te Dikpmui-
de een herfstbal mgericht ten 
voordele van de Volksunie propa
gandisten. 

Nu de verkiezingen met rasse 
schreden naderen, za. van onze 
propagandisten heei veel gevraagd 
worden het is dar ook niet meer 
dan billijk dat ook eens iets voor 
deze mensen gedaan wordt. Dus 
houd de datum 24 oktober van nu 
af vrij. 
Pater Brauns. 

Voor de mensen die niet in de 
gelegenhe d zijn geweest op de 
namiddag van ae IJzerbedevaart 
de prachtige rede van Pater 
Bi"auns te beluisteren, wordt op 
zaterdag 19 september om 20 üur 
de bandopname van deze spreek-
beiu't afgedraaid in het Vlaams 
huls Diksmuide. 

BEI GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN K.ANTE i U MOEI VEUZEKERU ZUN , 

• Voor ait leven. 

• aw auto, 

• aw huU. 

• aw meubelen. 

Raadpleeg ons. ü ruit er baat blJ vinden. 

Daarom slechts èéo adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL. VOORBR&FCK & CO P V B A. 
J a n Van RiJswlJckUan 62. Antwerpen. Telefoon «S/SLSi-SS P.c.ft. 16S.6Z9 
Beheer i Van dar Paal Voorbrasck Diraktia • Lie Rik Da Vea. 

AALST 
Op Vrijdag 18 sep t ember te 20 u u r 
in de zaal « Made ion », Gro te M a r k t 

G R O T E M E E T I N G 
met voorstelling van het V.U.-programma 
en de V U.-lijsten in het arrondissement. 
Strijdrede door dr B Van Leemputten. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Op het V.ü. sekretarlaat, M bemonnlerlaan 82, Brussel 1. 

zijn de volgende uitgaven van de Studiedienst tvjn. de ge
meenteverkiezingen te verkrijgen tegen 20 P per stuk : 

1) Technische aspekten. 
2) Verkiezingsprogramma. 
De officiële formulieren nmi. fprmuUer G (voordracht van 

de kandidaten) en formulier P (aanwijzing der getuigen) rijn 
eveneens bescliikba.ar op het algemeen sekretarlaat te BrusseL 

Tegen betaling van onderscheidelijk 6 F en 1 F worden se 
op aanvraag toegezonden, 
TE NOTEREN DATA 

In verband met de Komende gemeenteraadsverkiezingen 
herinneren wl] de belanghebbendden eraan dat volgende data 
tn het oog dienen gehouden : 

15 september : Voor deze datum moet net gemeentebestuur 
een bericht aanplakken waarin plaats en datum van indienen 
der Kandidaten- en getuigenlijsten worden medegedeeld. 

19 en 20 september : Indienen van de kandidatenlijsten 
(met peterslijsten) modei G. telkens tussen 13 en 16 uur. 

21 september : Vergadering van hoofdbureel (met getuige I] 
dat mtspraak doet over de kandidatenlijsten, te 16 uur. 

24 september : Vergadermg van üoofdbureel (met gettU. 
ge) voOT defmitieve afs^uitmg dezer lijsten, te 16 uur, 

6 oktober : Indienen der getuigenlijsten model P, Voor 
de getuigen der stembureien. 

H oktober : Kiesverrlchtmgen. 
W A A R EN W E L K E G E T U I G E N ? 

Wij hebben vastgesteld, o.m. op de kaderdag der provincie 
Antwerpen van 29 aug^tus. dat nog verwarring bestaat no
pens de aard van de getuigen. 

Er zijn twee soorten getuigen : 
1) de getuigen op de stemburelen (aan te duiden met mo

del P op 6 oktober). Het aantal van deze getuigen mag niet 
hoger zijn (wel lager 1) dan het aantal stemburelen. Boven
dien mag voor elke getuige een plaatsvervanger worden aan. 
geduid. 

2) de getuige (één) voor de verrichtingen van het hoofd-
bureel (één per gemeente) Deze wordt (met zijn plaatsver
vanger) aangeduid op model G door de kandidaten. 

Het stembureel (of opnenur^soureau) dient enkel tot de 
eigenlijke stemming. Per drie stemburelen wordt een telbureau 
ingericht, waar de tellmg gebeurt. De uitslagen van die tellln. 
gen worden gecentraliseerd in het hoofdbureel, waar de alge-
mene optellmg, de zetelverdeling, en de aanduiding van de 
verkozen kandidaten gebeurt. 

Het is dus minder belangrijk in elk stembureel een ge. 
tuige te hebben, dan wej één der drie, die dan als getuige 
optreedt ook voor het telbureau. 

Nog een praktische opmerkmg : wanneer een getuige 
wordt opgeroepen om te zetelen in een stembureau (als voor
zitter of bijzitter), dan moet hl] net afdelingsbestuur verwit
tigen dat dan zijn plaatsvervanger mlicht. Zoals bekend, kun
nen Kandidaten niet worden opgeroepei om te zetelen. 
BERICHT VAN DE STUDIEDIENST 

Ten slotte nog een oeiangrijk bericht aan de afdelings
voorzitters ; geef opdracht aan de getuigen in de telburelen, 
om de gedeeltelijke uitslagen van elke partij op te nemen en 

door te geven aan net afdelingsbestuur. 
In het bijzonder voor de grotere gemeenten is net zeer 

Interessant de uitslagen niet enkel per totaal, maar ook per 
wijk te Kennen Later kunnen hieruit belangrijke besluiten 
worden getrokken i 

De afdelingsvoorzitters gelieven deze uitslagen per tellm-
reel over te maken aan de Volksunie - Studiedienst, Elsbout-
baan 25 Schoten, zo snel mogelijk oa 11 oktober. 

De cijfers zullen door specialisten worden oestudeerd en 
getnterpr^teerd, mede met het oog op de komende oarlements-
verkiezingen. 

E. Slosse 
Voorzitter Vü-Studiedlenst. 

De meest precieze en 
volledige taalsrenslnformatle 
vindt D In 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARLEMENl » 

128 bis. - 19 gedetailleerde kaarten. 
Frljs : 50 fr. 
Bestellen door storting 
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 ot 
op PCR. 5371.46 van P Martens. Ledeberg 



DE VOLKSUNIE 

SPREEKT UW TAAL TE BRUSSEL ! 
Onze mandatarissen en onze voormannen spreken NEDER
LANDS in alle restaurants en winkels waar zij komen ! 
Wij hopen dat onze m e d e s t a n d e r s hetzelfde doen ! 

ANTWERPEN 

BERCHEM 
Financiële mobilisatie. 

Wij doen een dringende oproep 
tot al onze leden om een vrijwil
lige bijdrage van min. 100 P te 
s torten op onze rekening nr. 4185 
(bij de Kredietbank, Berchem 
p.c.r. 17.11). Deze bijdrage zal on
ze zware financiële lasten in ver
band niet de verkiezingen wat ver. 
l ichten. 
Medewerking. 

Iedereen die in de mogelijkheid 
verkeert mede te werken aan de 
verkoop van steimkaarten, bussen 
van strooibiljetten, deelname aan 
autokaravanen enz., enz., wordt 
vriendelijk verzocht zich kenbaar 
te maken. 

Aut«karavaan van 26 september. 
Wij doen een dringende oproep 

om deel te nemen aan de autoka
ravaan van 26 september. 
Dienstbetoon. 

Adv. E. Ehlinger, Grote Steen
weg 289 te Berchem, iedere vri j
dagavond van 19 tot 20 uur of n a 
teiefpnische afspraak, 

BORGERHOUT 
Na een goede verlofperiode is 

onze afdeling weer terug honderd 
Iffocent aktief geworden. VooraJ 
kwam dit to t uiting in de alge
mene vergadering van maandag, 
7 september, in ons lokaal de 
c Nieuwe Carnot », waar dhr . Ka-
rel Dillen, hoofdbestuvirslid van 
de V(rfksunie, kwam sjweken over 
he t belang van de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Spreker 
belichtte de verschillende moge-
lijkheden van deelneming a a n de
ze verkiezingen, wees op de voor-
en nadelen van alleen-opkom.en 
of kartelvorming, dit naargelang 
de lokale belangen. Spreker on
derstreepte het feit da t de ge
meenteraadsverkiezingen een eer
ste grijpen naa r de m a c h t inhou
den, een grijpen naa r de mach t 
aan de basis, wat in iedere ge
meente, s tad of dorp geschiedt 
op de voor haa r taktisch beste 
wijze. Wat we steeds voor ogen 
dienen te houden aldus spreker is 
he t streven n a a r onze gemeen
schappelijke VU-doeleinden, met 
als eindresultaat he t zelfbestuur 
door federalisme. 

Na deze klare taa l van ons 
hoofdbestuurslid hoorden we een 
verklaring van onze afdelingsse-
kretaris , gemeenteraadslid Juul 
Dillen, betreffende de te volgen 
gemeentelijke politiek. 

Vervolgens deden organisatie
leider F rans Dirks en propagan
daleider Bik Van Camp elk h u n 
oproep voor medewerking a a n de 
propaganda met he t oog op de 
verkiezingen van 11 oktober. 

Tot slot feliciteerde voorzitter 
CSeerts de 85 aanwezigen voor 
h u n opkomst en vroeg da t allen in 
dezelfde ma te deel zouden nemen 
aan de propaganda en werking in 
de afdeling, om alzo de Volksunie 
Borgierhout tot een overwinning te 
voeren. 

DEURNE 

Vwgadering. 
Da volgende vergadering zal 

doorgaan in het lokeial « Plaza », 
hoek Gallifortiei en De Monterij-
s t r aa t te Deurne (C) op 21 sep-
teml^er 1964 om 20 uur 30. 

Iedereen die zich opgegeven 
heeft als medewerker of getuige 
dient tegenwoordig te zijn. 

Belangrijk bericht a a n alle mede
werkers. 

Ja ren lang hebben we gewerkt 
om de afdeling uit te bouwen. 
Duizenden huisbezoeken werden 
afgelegd. Tienduizenden pamflet
ten werden versjareid. Onze afde
ling is een der best georganiseer
de van het ganse land. w i j eisen 
een zeer grote tucht van onze pro
pagandisten. 

I emand die zijn taak niet of 
onvoldoende uitvoert wordt ge-
sclirapt als onbetrouwbare mede
werker. Het gevolg van deze har
de maatregel is nochtans da t 
Deurne kan rekenen op een elite 
van betrouwbare medewerkers. De 
gevolgen daarvan zijn dan ook 
duidelijk zichtbaar. 

Tijdens de laatste jaren zijn 
wij in een verrassend snel tempo 
bezig ons op te werken tot een der 
sterkste afdelingen in Vlaanderen. 

Honderden abonnementen en 
leden werden aangeworven. Tien
duizenden frank steim werden 
rondgehaald. De volgende ge
meenteverkiezing zal he t bewijs 
leveren da t onze aktie zeer vrucht
baar geweest is. 

Wij vragen nu aan alle mede
werkers een uiterste krachtinspan
ning te doen tijdens de kiesstrijd. 

De volgende weken dienen er 
80.000 pamfletten gebust, 10.000 
strooibiljetten verspreid en 5.000 
brieven verzonden. 

Dagelijks zal er rondgereden 
worden met de microwagen Er 
dient rondgegaan met peterslijs-
ten, steimlijsten enz. 

Er dienen getuigen gevonden te 
worden voor de telburelen. 

Er zal op 2 oktober 1964 een 
meeting gehouden worden in he t 
lokaal « Concordia » waarop onze 
nationale sekretaris Wim Jorissen 
he t woord zal voeren. Er zullen 
ook nog andere aktles gevoerd 
worden. 

Personen die wensen mede te 
werken of die ons nog een gelde
lijke steun willen verschaffen Kun
nen dit doen op het sekretariaat : 
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne (C). 

Tel. : 36.60.38 (iedere dag tus
sen 18 uur 30 en 19 uur ) . 
Zeer belangrijke vergadering. 

Op maandag 21 september 1964 
om 20 uur 30 vindt er in het lo
kaal « Plaza », hoek Gallifortiei 
en De Montereystraat te Deurne 
(C) een zeer belangrijke verga
dering plaats. 

Alle personen die zich opgege
ven hebben als medewerker of als 
getuige dienen tegenwoordig te 
zijn. 

Meeting. 
Op vrijdag 2 oktober 1964 om 

20 uur vindt er m het lokaal «Con
cordia», Turnhoutsebaan 28, Deur
ne (C) een meeting plaats waar
op onze algemene sekretaris Wim 
Jorissen het woord zal voeren. 

Wij doen een oproep tot al on
ze s impatisanten om hierop te
genwoordig te zijn. 

Bekendmaken der verkiezingsuit
slagen. 

De Volksunie Deurne zal de uit
slagen der gemeenteverkiezing be
kendmaken in he t lokaal « Con
cordia », Turnhoutsebaan 28, 
Deiu-ne ( O . 

De zaal is toegankelijk vanaf 17 
uur op 11 oktober 1964. 

MECHELEN 

De arrondissementsvoorzitter Os. 
Kar Renard, doet een dringende op. 
roep tot al de sympatisanten, hem 
aktief bij te s taan in zijn strijd 
tegen de unitaire partijen. Met de 
daad. met de raad 'net de steun 

van uw spaarcenten. Een storting 
op P.R. 6019.72 van A. Van de 
Werf, Caputsteenstraat 138 Meche-
len, maakt onmiddellijk een grote 
steun uit voor de kampanje. 

Geef ons munitie, de Volksunie 
verovert voor U 3 zetels. 

SCHOTEIN 
Steun ook gli ons verkiezings

fonds : stort op postrekenmg 
607196 van Pol Venken. Scho tea 

Voor een Vlaams nationale 
vertegenwoordigmg eg) het ge
meentehuls : ten aanval 1 

BRABANT 

BRUSSEL 
We nodigen iedereen hartelijk 

uit op onze klank en kleurlicht-
beeldenvertonmg over onze jeugd
beweging op zondag 20 september 
te 16 uur 30 in de « Graaf van 
Egmont », Van Prae ts t raa t 28, 
Brussel-Beurs. 

Dit wordt een echte kennisma
king met de Vlaams nationale 
jeugd! 

Breng vrienden en kennissen 
mee! 

KOBTENBERG-ERPS-KWERPS 
Op zaterdag, 3 oktober te 19 uiu" 

spreekt Dokter Richard Van Leem-
' putten, VU-volksvertegenwoordi-

ger, in de zaai Teugels, Leuven-
baan 224, Kortenberg onder het 
motto : Volksunie! Nu! 

Het probleem der randgemeen
ten — franskiljonse grondroof — 
wordt uiteengezet door middel van 
lichtbeelden door Dhr W. Kuypers, 
leraar te Leuven. 

LIMBURG 

Propagandafonds Limburg. 

Nog Steeds wordt goed gevolg 
gegeven a a n onze steunaktie en 
We hebben de indruk dat onze le
zers en sympathisanten een zware 
inspanning willen leveren opdat 
Limburg niet met lege handen de 
verkiezingspropaganda hoeft aan 
te vangen. Oprecht dank voor al 
de giften. 

Bijdragen kimnen gestort wor
den op PR van Clem Co'emont, 
Diestweg 452, Nieuwerkerken of op 
de Kredietbank St. Truiden voor 
rekening Colemont. 

De bijdragen van vorige weejc 
waren : 
vu-afdel ing Halen 3de bij
drage 500 P 
CP. Nieuwerkerken 100 F 
Naamloos Mechelen bove-
linge 100 F 
Dokter Ballet Antwerpen 500 P 
Frederix J a n Stevoort 500 F 
M. Gelders Zelem 50 F 
F. Baar Tongeren 50 P 
Prijs Nieuwerkerken 100 F 
Herman Luyckx Lommei 40 F 
Naamloos voor Stevoort 100 F 
Naamloos voor Rekem 20 F 
Naamloos voor Eisden 100 F 
Naamloos voor Eisden 200 F 
C voor Mechelen aan Maas 40 F 
J W Hasselt 100 F 
KA vr St. Truiden 50 F 
AN vr Veldwezelt 100 F 
Familie Vanhorenbeek Op-
glabb, 80 P 
DD voor Hasselt 80 F 
Naamloos vr Lanklaar 100 F 
Naamloos voor Bree 100 F 
Naamloos vr Lanaken 200 F 
Naamloos vr St. Truiden 100 F 
Naamloos Eisden vuor 
Smeermaas 100 P 
Naamloos Lanaken 200 F 
J a n Dusar vr St. Truiden 100 F 
Naamloos uit St. Truiden 100 F 
Thieu Braims vr Maaseik 100 P 
Van de Loo Mare. Genk 100 P 
Plorens J a n Lanaken 100 F 
Dokter GL St. Truiden 200 P 
Jacobs Bermgen, vr markt 100 F 

Jacobs Beringen vr Ho<^str. 50 F 
Vandevenne M. Lauw 100 F 
Piet Bortels Hasselt 100 F 
Juu l Vandenbroeck Hasselt 100 F 
Vorig totaal 34.496 F 
Huidig totaai 39.266 F 

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

AALST 

Kolportage, 
Prachtige uitslag in Erembode-

gem geboekt : 560 VU nrs aan de 
m a n gebracht. 

Op nauwelijks 6 maand tijds, is 
he t verkoopcijfer er met minstens 
10 % gestegen, 11 oktober wordt 
beslist een VU dag. 

Reeds raken de tegenstrevers 
de kluts kwijt. Onze grote propa-
ganda-panelen moesten het ont
gelden. Maar niets zal de pletrol 
VU Erembodegem tegen houden. 

Bij de entoesiaste kolportage -
deelnemers onderscheidden zich 
heel bijzonder de afdelingen uit 
Aalst en Erembodegem. Petrus 
Van Drogenbroek van Erembode
gem Ter Joden verkocht bij zijn 
eerste werftocht, 45 nrs . 

Dank aan alle andere nieuwe 
medewerkers en heel bijzonder 
onze jonge universlteits-student 
Baudewijn, vanuit Brussel per 
fiets overgekomen. Een schoon 
voorbeeld van « geen woorden 
maar daden ». 

Zaterdag 19.9.64, tweede auto
karavaan van Aalst naa r Zotte-
gem. 

Samenkomst, 14 uur 30, lokaal 
De Vriendschap, Aalst. 

Alle deelnemers van de eerste 
karavaan weer op post. Zo moge
lijk nog meer. 

Zondag 20.9.64, werftooht te 
Denderleeuw. Hier ook, komt de 
VU zich in de plaatselijke ge
meentepolitiek mengen. Een vol
ledige kolportage-ploeg moet hier 
minstens de daverende verkoop 
van voor enkele maanden beves
tigen. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, Aalst, 8 uur 30. 

Of lokaal De Klok, Dorp, Den
derleeuw, 9 uur 15. 

GENT 
Zielemis. 

De jaarlijkse zielemis voor wij
len Leo Vindevogel en echtgenote 
zal plaats vinden in de kerk van 
de E.P. Dominikanen, Holstraat te 
Gent op zondag 27 september e.k., 
om 11 uur 30. 

DENDERLEEUW 
Kolportage. 

Zondag 20 september grote kol-
portage in de gemeente. 

We rekenen op al de bestuurs
leden en de jonge kandidaten. 

Verzameling in he t Vlaams Huis 
« De Klok » op^het Dorp te 9 uur 
15. 
Verkiezingen. 

Hier volgt de lijst der kandida
ten zoals hij heden zal worden 
voorgedragen ; 
1) Van Der Weeën J a n . 
2) D'Hoe Julien. 
3) Goessens André. 
4) De Metsenaere WUfried. 
5) Wynant Petrus. 
6) Witterzeel Louisa. 
7) Asse-man Maiurits. 
8) Pieremans Emiel. 
9) 
10) De Bisschop Victor, 
11) Lanckman Jan. 

Er werd reeds een « aardig duit-
je » ingezameld. En we hopen op 
nog een paar « centjes ». 

Wij zullen de verkiezingsstrijd 
voeren waardig en fier. 

Alle inwoners der gemeente 
ontvangen deze week ons speciaal 
verkiezingsblad : Strijd! 

Nog drie weken Strijd en we 
vieren Victorie! 

SINT NIKLAAS 
Steunfonds. 

De Heer Braeckman werd aan
geduid als penningmeester voor 
het verkiezingsfonds. Huisbezoekea 
zu'len worden afgelegd. 

Kleine giften worden ook In 
dank aanvaard. Stortingen kun
nen worden gedaan op p.c. n r 
325.33 van de Kredietbank te St. 
Niklaas voor nr. 4713 van de Volks, 
unie, met vermelding gemeente
verkiezingen. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant» 
in het Vlaams Huis 

((PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

« DE VRIENDSCHAP » 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers V.U. 
Huish. App. Radio-T.V.-

Bandopnemers... 
37.92.57. ELAGBO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23, Ant. 

B O U W E N - W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J . L E E M A N S D e u m e Z . 
Van Havrelei 70. T. 356317 
Agent De Co^ne Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne T. 36.13 12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

' Bouw- veranderings
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

BOEKEN - TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
« DE KROON » 

O.L.V.-Lombeek (054)32381 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol. pension -

gezellige sfeer 
Verminder ing v groepen 
Elisabethl 105 T 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyer laan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11 Oudergera 
T. 72.45.43 terminus tr. 35 
10 % korting leden V.ü. 

DE VOLKSUNIE 
aitgave ran de r.x.« VULK.SUNIB 

WEEKBLAD 

KEDAKXlfi Mr r r Viw der tOn HoofOredaKteui. 
t . van üver t t rae teo aedaJcUesekret&rls. 
8. 0« Ue. «tr U« Coninck. (Vim Jorissen. ilo W 
Laytcn. B. MaUheyssena. fV Cobbant M. Babyloa 
B. Slosse. dr L. Wouter* L. Dlercks 
All« orletWisseling wot redakti« aa s t 
BotatTp. STI« OnpuUl 11(1 Brussel 1 TcL 23.11.9& 

Beheer t Maunce LemonmeriaKD aa. Bnusei L r e i ll.83.IB. 
Alle Uacbten TOOT olet ontraogeD m n blad op dit adrea 

Jaarabonnement « 200 F HalfJaarlUks t IIO P Orlemaand» 
U]ks ! 60 F 
Stennabonnemem > 600 F (minimum). Losae Bonuners i 6 F-
Abonnement buitenland i SOO F 

Aiie itortuagen TOOI bet blad op poatrekenlnt U7SJ>1 
Volksunie BrameS l 

Vénatw. ultc. : Mr F. Van der Bat. Belaegenistraat 30. Bnusei IX 

OU pTBCQUs leeuweo-
•child irordt Ü cbuisbe-
tteiQ door anze diensten 
indien o sas f t ion op 
posirelceninR 1410.8^ r a s 
de f . 0 te BruMei Se
cretariaat ' M Lemon-
nlerlaan 82 

O cunt OOK oetaien als 
rolgt : blJ aflevering 
135 F -1- a maandeiiiicse 
stortingen ran elk 100 P. 

Afmetingen : 40 X ^*' 

cm. rerraardlgd alt 

duurzame grondstot (Ce-

rafix). 

r i „ i— met bladgoudl 

http://ll.83.IB


[\6 DE VOLKSUNIE 

B EGIN dezer maand was 

het twintig jaar ge'eden dat de 

grondslag gelegd werd van Benelux 

door het ondertekenen van het be

ginsel-akkoord. 

Gezien de zeer grote betekenis die 
Benelux gekregen heeft en nog heeft 
voor de drie betrokken staten was 
het normaal geweest deze verjaar
dag op passende wijze te herdenken. 
Evenwel is iedere officiële herden
king achterwege gebleven, daar waar 
nochtans iedere gelegenheid aange
grepen wordt om officiële plechtig
heden te houden. Wij menen ons 
niet te vergissen wanneer wij de ver
klaring voor deze vrij onbegrijpelijke 
houding zoeken in de vrees de Walen 
te ontstemmen. Want de Walen, al-

A LLESZINS is bij die ge
legenheid de animositeit, de vijan
dige gezindheid van de Walen tegen 
Benelux, meer bepaald tegen een 
samengaan met Nederland duidelijk 
tot uiting gekomen. 

Wij betreuren dat iedere officiële 
herdenking achterwege gebleven is 
en wij waarschuwen tegen onder-
duimse pogingen om de samenwer
king in Beneluxverband met Neder
land, om de ekonomische eenwording 
van het Beneluxgebied te ondermij
nen en tegen te werken. Wij hechten 
het grootste belang aan de ekonomi
sche integratie van Nederland en 
België met het oog op de toekomst 
en wensen dat onze buitenlandse 
politiek samen met Nederland be-

V OORAL onze minister 
van buitenlandse zaken, de heer 
Spaak, veroordeelde in scherpe be
woordingen de politiek van generaal 
De Gaulle en trok tegen hem ten 
strijde. Dit werd node gezien in 
frankofiele Waalse en Brusselse 
krmgen en de heer Spaak bleek toen 
reeds, gevoelig, YJQOT aaavallen op zijn 
persoon en zijn politiek komende uit 
deze kringen. 

Thans heeft de heer Spaak, t i j 
dens het parlementair verlof, zonder 
de kommissies voor buitenlandse za
ken te raadplegen, zonder overleg met 
onze Beneluxpartners, eigenmachtig, 
in een geruchtmakende rede zijn 
houding gewijzigd e.n een koerswij
ziging in zijn politiek aangekondigd. 
Dit is een zeer ernstige zaak van 

ONZE BUITENLANDSE POLITIEK 

hoewel zij grotelijks ^profi teerd 
hebben op commercieel gebied van 
Benelux, zijn om sentimentele rede
nen tegen Nederland, tegen Bene
lux. Dit kwam de jongste tijd meer 
en meer tot uiting. De herdenking 
van de 500ste verjaring van de eer
ste vergadering van de Staten-Gene
raal der Lage Landen te Brussel op 
29 mei U. werd door Waalse en som
mige franstalige Brusselse kringen 
openlijk tegengewerkt en geboycot. 
Het feest op de historische Grote 
Markt te Brussel werd ontsierd door 
incidenten, waarover de pers weinig 
of niets geschreven heeft Van ver
volging of bestraffing van de da
ders hebben wij nooit iets gelezen of 
gehoord : de gestrengheid van het 
Belgisch Gerecht bUjft eenzijdig 

' voorbehouden voor de Vlamingen. 

door 'm.7''^<^B^ 

paald wordt in een geest van soli
dariteit. 

Een gelukkig gevolg van Benelux 
is immers geweest dat de buiten
landse politiek van Nederland en 
£5elgie meer en meer geiiiKiopena 
gevoerd werd in een geest van goede 
verstandhouding Dit gemeenschap-
pe'ijk standpunt trad nog duidelijk 
naar voren ter gelegenheid van het 
verzet van Frankrijk tegen de toe
treding van Engeland tot de Euro-
markt : zowel Nederland als België 
beklemtoonden dat in hun opvatting 
Engeland bij Europa hoorde en een 
Europese eenmaking zonder Enge
land niet bizonder aanlokkelijk was 
voor kleine landen wegens de bedrei
ging van een Frans-Duitse hegemo
nie. Andere aspekten nog zijn hier
aan verbonden. 

verreikende draagwijdte Is deze ge
wijzigde houding, die vooral onbe
grijpelijk moet voorkomen aan hen 
die enkele maanden geleden de heer 
Spaak aan het woord hoorden in de 
kommissie voor buiten'andse zaken, 
een gevolg van Waalse en Franse 
invloeden? 

Is dit een brutale zwenking in on
ze buitenlandse politiek en gaan wij 
ons verwijderen van Nederland om 
ons door Frankrijk op sleeptouw te 
laten nemen? Laten wij onmiddellijk 
klaar stellen dat wij dergelijke poli
tieke koerswijziging ten scherpste 
zouden moeten bestrijden. 

neluxverband is het akkoord over de 
Schelde-Rijn-verbinding. Het betreft 
hier een oud geschil, een pijnlijk 
geschil omdat de belangrijkste be-
langhebbeffde Antwerpen was en is. 
Voor Antwerpen is dit een verheu
gende zaak en een spoedige bekrach
tiging van het akkoord door het par
lement was normaal geweest. Hier
van is niets terecht gekomen en in
tegendeel moeten wij rekening hou
den met een toenemende tegenkan
ting van Waalse zijde. Deze tegen
kanting kwam reeds duidelijk tot 
uiting o.m. in de kommissie voor bui
tenlandse zaken van de Kamer. Deze 
tegenkanting wordt ingekleed in 
drogredenen (de waterkwestie), doch 
is in werkelijkheid ingegeven door 
sentimentele, anti-Vlaamse en an t i -
Nederlandse Waalse reakties. Alhoe
wel Wallonië geen enkel nadeel te 
vrezen heeft en reeds op voorhand 
als tegenprestatie de opheffing van 
het stop van Ternaaien bekwam, 
staan wij thans voor Waalse tegen
werking uit afgunst en nijd. Deze 
kwestie zal zich nog toespitsen de 
eerstvolgende weken en maanden, 
wanneer het parlement terug samen
komt. 

LI O zijn er een aantal 
simptomen die er op wijzen dat de 
Vlaams-Waalse tegenstelling weldra 
ook op het gebied van de buitenland
se politiek tot uiting zou kunnen ko
men en een rol gaan spelen. 

Wij wensen daarom nu reeds dui
delijk te zeggen welk groot belang 
wij hechten aan de samenwerking 
met Nederland in Beneluxverband, 
een samenwerking die zou dienen 
uitgebreid tot het kultureel terrein 
waar op institutionele wijze de inte
gratie van de Nederlandse kuituur in 
Vlaanderen en Nederland moet be
vorderd worden. Het groot belang 
ook dat wij hechten aan een buiten
landse politiek die in gemeenschap
pelijk overleg met Nederland gevoerd 
wordt Het groot belang ten slotte 
van het Schelde-Rijn-akkoord voor 
Antwerpen in deze levensbelangrijke 
aangelegenheid. 

E 
W 

EN ander gelukkig gevolg 
van de toenadering tot Nederland 
en de goede verstandhouding in Be-

IJ wensen alleszins dat de 
regering klare wijn zou schenken en 
de politieke partijen duidelijk hun 
standpunt bepalen en toelichten. 

K O O P B I J O N Z E 

A D V E R T E E R D E R S 

Ik 
ben 

uitgeslaper 
N v a n K . . 

KREDIET- EN RNANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( t O F . ) 

l \ N VAN KlJSWIJl'KLAAiS 62. ANIWEKHE> TELEKUUN t 37.&4.38 

t''INAMLlh.l{liN(i rao al aw aankopen, auto'a. I V oiarhinea 
Lrfc.iMNCjbN »oor alle doeleinden 

U Y P U m K Ë M Ie en Zdc rans 
KISKALH KN SOCIALF rasHpIeelneen 

Steeds fot uw dienst 

Haadplegingen Kosteloos. 

M A T T H I E U ' S B E D D E N B E D R I J F 
TLRNHOt ISEBAAN 102 BURUtKHUUl fEI. i5.i7 83 
Bljhulzen . Antwerpen Dlepesti 84-86 Tel : 31.01.18; 

Begljnenstr 39-41 Tel 33 47 24 
Deurne CalUfortlel 60 Tel. 36 25 22 

Beheei rv lao uei Paai 
U ViK)rbraerl! 
M Oemol 

DlrekMf U r Hik De Vos 

Interfonïe 
(ieluldsveritterkios in d« oerlektU voor 
<alen. reklamewaeen» <<eiken haia 
kamers en^. 

VVeodI U in vei lruuwen lot i 
KLEC I Ku AKUl is I IKh 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leem^tiaal < t 
\NTWKRI'KN lel 33 04 95 

Kadio I V Iraagbart radiotoestellen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merken va^ rie hoogste hoedanig
heid - Bandonnemer» »anal 2 250 P 
tot 117 000 K 
Op vertoon ran iteit aankoniiiglng oentet 
U tpeetalt voorwaarden. 


