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Van nu tot nieuwjaar bedraagt de abonnementsprijs voor ons blad 60 tr Dit is
een uitzonderlijk lage prijs
Maak daa
ook van de gelegenheid gebruik om nieuwe lezers te werven Of doe net nog a n ders
van nu tot aan de parlementsverkiezingen kost een abonnement slechts
110 fr ! Dat wil zeggen dat ons blad gedurende 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 plaatsvindt van de driemaandeliikse abonnementen. Mogen wij vragen het geld klaar
te leg-^^n*! Hartelijk dank bij voorbaat.
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BLZ. 3 - HET DAViDSFONOSKONGRES
Merkwaardige besluiten
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en een verdiende

BLL 4 - HET STOND IN DE P.Y.Y.-KRANT
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Open Brief aan de bokkenschieters van « La
Dernière Heure».

i

BLZ. 5 - DE OPEN BRIEF AAN DE KONING
Van Jules Destrée tot op onze dagen
norizatievrees.

mi-

BLZ. 6 - DE SPORT EN WIJ
Enkele nota's in de rand van de dagelijkse
sportnibriek der kranten.

BLL 7 - II OKTOBER'64: DE VOLKSUNIE!
Waarom Vlaams-nationale
steden ?

lijsten

in

onze

BLZ. 8 - MEOHELEN MAAKT ZICH KLAAR
De verkiezingsstrijd in de stad van De Saeger en Spinoy

BLZ. 10 - HET EUBOPA DER VOLKEREN
Bij een studie van Guy Héraud : « L'Europe
des Ethnies»

BLZ. 1 1 - KULTURELE AKTUALITEIT
VAN HIER EN ELDERS
Filmfestival, toneel en televisie

BLL 16 - ONZE BUITENLANDSE POLITIEK
Mr Van der Eist over Benelux, naar a a n leiding van de ondertekening van het Benelux-akkoord 20 jaar geleden.

NATISNAAl OF MIEI?
V e r l e d e n z o n d a g heeft d e C . V . P . in de Brusselse M a g dalenazaal h a a r k a m p a n j e voor de g e m e e n t e v e r k i e z i n g e n ingezet. E e n p a a r d a g e n t e v o r e n h a d d e n S p a a k en
F a y a t reeds h e t startsein g e g e v e n a a n de B . S . P . W a a r
deze beide l a a t s t g e n o e m d e n

hoofdzakelijk

t e m a ' s b e h a n d e l d e n , w e r d o p de

nationale

C.V.P.-vergadering

n a d r u k k e l i j k b e k l e m t o o n d dat de g e m e e n t e v e r k i e z i n g e n van louter plaatselijk belang zijn en dat de uit^siag
etvan

in g e n e n dele de n a t i o n a l e

C . V . P . zal beïnvloeden.
Dat is een nogal goedkope bewering 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 bevatten voor de nationale po'itiel
Zelfs indien de nationale tema s bij
de gemeenteverkiezingen slechts in
absoluut
ondergeschikte
volgorde
door de partijen zouden worden gesteld, IS het toch duidelijk dat alleen
reeds het feit dat zoveel cumulards

politiek

van

de
illiiyiiiliiiiiililliillliiiliIiiliNiiiilliik '

uit de grote partijen — mannen met
een nationaal én een gemeenteliik
mandaat — deelnemen aan dp aemeenteverkiezingen in de grotere
centra, een beperking van problematiek tot de grenzen van deze centra
onmogelijk maakt Trouwens is het
toch zo dat het nationaal en het
stedelijk beleid zeer sterke raakpunten hebben en dat de verantwoordelijkheid van dezelfde partijen in do
Wetstraat en in de stadhuizen één en
onverdeelbaar is Hoe kan men bijvoorbeeld in de Antwerpse verkie-

zingsstrijd spreken over het probleem
universiteit of het probleem vliegveld
of het probleem tunnel, zonder daarbij onmiddellijk herinnera te worden
aan de « nationale > politiek inzake
universitair onderwijs, inzake infrastruktuur, 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 t o e n ! )
«zetelaanpassing»,
in de giotere centra zal men de
dag na de gemeenteverkiezingen wel
degelijk de uitslag interpreteren mede in het licht van de nationale pohtiek Ook daarom mag geen enkele
Vlaamsbewuste kiezer op 11 oktober
aan de grote partijen een voorlopige
volmacht geven voor een nefaste n a tionale politiek, inbegrepen de grondwetsherziening,

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
straatnaamborden blijven netjes met pek bestreken. De frankofonen voelen zich
nog altijd de heersers en spreiden
nog immer hun « l ^ Lutte Continue» - banderollen tergend voor
de vensterramen. Men voelt het
aan dat Limburg hier de Vlamingen aan hun lot overlaat. Het was
zondag en het enige teken van
leven in de streek, was een luidruchtig «Bal des Belges et francophones» 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 aanwezigheidspolitiek moet planmatig uitgewerkt
worden : er zou geen zondag mogen 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-provinciebestuur dient bestendig publiek aangeklaagd, naast een sabotage van een Derriks. De rijlrswacht dient met Vlaamse rijkswacht versterkt opdat de Waalse
teerkladders op heterdaad zouden
worden betrapt. Zolang dit niet gebeurt, duurt de uitdaging van
Luik Tfoort. Ook het V.E.V. moet
iets doen, om de Vowatreek te betrekken in de Vlaamse irrvloedssfeer.
Er moet een groots Vlaams Komitee vo<» de Voerstreek komen,
bijv. onder leiding van. de Vlaamse
Volksbeweging.
De V.T.B, gaf een korte Drochiire uit over de Voerstreek. Deze
brochure zou overal in de Voerstreek moeten te koop worden gesteld voor de bezoekers, in de eerste plaats irL Vlaamse lokalen zo*is «Hof de Voer». Maar daarnaast
moet een lijst kimnen worden aangeboden van de verschillende

Vlaamse lokalen, waar de bezoekers kunnen terecht komen, opdat ze hun centjes niet zouden
dragen bij onze bestrijders.
P.B.Gent.

HET VADERLAND
Mijnheren,
Na de eerste wereldoorlog, waaraan ik aJs vrijwilliger deelnam,
k r ^ e n 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 omstreeks 700fr. per jaar modderleven.
Op vermeld boekje konden wij
maar een zesde per jaar afnemen
maar het dankbare vaderland raadde ons uitdrukke ijk aan. dit geld
niet aan te raken gezien het na x
jaren a 5% zou verdubbelen, verdriedubbelen, 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 overweldigende verspillingen en het wanbebeör onzer opeenvolgende regeringen 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 armzalige slachtoffers -'iin van hun
wanbeheer.
Om deze redenen en omdat ze
ons dan nog gedurig Vlaajns
srondgsbied stelen om aan de ^erfrans'ng prijs te geven, kunnen
wij Vlamingen, nog bezwaarlijk
Brabangonnes zingen.
M. D.

BROSJURES :
v e r k r i j g b a a r a l s e m e e n "s^kretariaat
der V L M l . e m o n n i e r l a a n 82 Brussel i
p o s t r e k e n i n g 1476 97

H e t s t a n d p u n t van de Volksunie
F e d e r a l i s m e DE oplossing
K u l t u u r a u t o Q o m l e voor V l a a n d e r e n
en Wallonië
De politieke o a r t l j e n en de
Vlaamse Beweging
Lessen uit net verleden
40 Jaar Vlaams N a t i o n a l i s m e
Zo d a c n t net Vlaams N a t i o n a l i s m e
zo d e n k t het
Balans van een jaar
De V ü m tiet P a r l e m e n t
H e t tweede aktlvlsme
De Z u l d n e d e r l a n d s e t a a l g r e n s in Het
Belelsch o a r l e m e n t

PENMAATS
Mijnheren,
Het Algemeen Nederlands SuidAfrlkaans Vlaams Verbond (ANSAV), dat zich vooral toelegt om
de banden tussen onze stamlanden nauwer t»e te halen, startte
verleden jaar met een grootscheepse
penmaataktie
tussen
Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen.
Deze aktie kent een enorm succes; 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 zuidafrikaanse radio-oraroep) en verscheidene 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 Marais 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 penmaat. Eventuele aanvragen voor
penmaats in Nederland kunnen
via onze bemiddeling verkregen
worden.
Bruno Bruynlnckx, ANSAV-penraaataktie, Postbus 11, Antwerpen
2».

s fr.
5fr.
5 fr.
10 rr.

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 zestigste verjaardag.
Bijdragen van vooraanstaande
medewwkers uit Noord- en ZuidNederland en uit Zuid-Afrika, illustraties, 80 Wz.
De verkoopprijs bedraagt 50 F.
Laat heden door uw vowintekening uw nummer reserveren : stort
hiervoor 40 P ate voorintekenprijs
<^ postrekening nr. 14.71.97 van
A. Cuypers, A. Van Dijckstraat 5,
Antwerpen.

H.W. - Ekeren.

FOUES-BERGERE
VOLG DE STANDAARD !
Mi.ine neren.
De laatste tijd valt « De Standaard » steeds de heer Coppieters
aan omdat hij de Vlamingen aanzet voor de V'aams-Nationale partij te stemmen. En toch doet de
heer Cïoppieters hiermee niets anders dan « De Standaard » volgen met de daad.

H.S. Mariaburg.

TE BRUSSEL
Mijnheren,
De redakHe draaet geen verantwoordelijUieid voor de inhoud der
gepubliceerde leiersbrieven. Ze behoudt sich het recht van keuze
en inkorting voor Over de leiersrabriek wordt Reea briefwisselini
gevoerd.

De eerste gastvoorstellingen van
het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch
Toneel zullen in de bekende Volksschouwburg
der
Kruisvaartenstraat nabij het Rogierplein, doorgaan van 16 tot en met 27 oktober a.s.

GRONDEN

GroU l < t i :
GLAZEN tr, MONTUIIEU,
Grat'x voor ventUrdert.
HtilUllingin in «Ig»" wcrVliull.

Walter ROLAND
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BEERSË
SCHOTEN
MORTSEL
OPOETEREN
KALMTHOUT
EDEGEM ( M o l e n v e l d )
DILZEN
ZGNDEREIUEN

UKLIIKOUE
NbEKOLABBEKK
HEI CHTEREN
OOSTMALLE
WEELDfc
aiJKEVURSEL
ST rOZEF RIJKEVORSEL

5fr.
•i tr

Twaalf opvoeringen zullen wor.
dea. gegeven van « De Molenaar
van Sanssouci », operette in 3 bedrijven naar het blijspel van Otto
Harting en waarvan de muziek
werd geschreven door Benaat Veremans, de Nestor onzer Vlaamse toondichters.
Het HVLT, de enige Vlaamse
lyrische beroeps - toneeelinstelling
van Brussel en Brabant, verwierf
bekendheid en algemene waardering door zijn artistiek verzorgde
opvoeringen van klassieke operetten te Brussel tussen 1951 en 1962.
Het zal de Vlaamse liefhebbers
van het lichtere genre der zangspelen voorzeker verheugen, dat zlJ
vertoningen van dergelijke toneelstukken opnieuw ia eigen taal te
Brussel zullen kunnen bijwonen
en alles laat voorzien dat het
HVLT met zijn eerste vertoningen van de bekoorlijke romantische <HJ€rette « De Molenaar van
Sanssouci » een suksesvol toneelseizoen tegemoet gaat.

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 uitwerken. 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 ondertekenen, moet ze die weg maar opgaan en de ministers goedkeuren.
Het is een zeer gevaarlijke politiek voor het land. Zowel langs
de taalgrens als te Brussel wordt
«Heen rekening gehouden met de
wil van de Pranstaligen. Wanneer dat de politiek van België
blijft, dan zien wij niet in waarom wij dat België niet de rug zouden keren. De tijd van de vernederingen is voorbij. België heeft
Vlaanderen nodig om te kunnen
bestaan, maar het omgekeerde is
niet waar.
De regering moge daarover nadenken, alvorens zij in haar verblindheid de nefaste Brusselse
politiek van haar Vermeylens bevestigt. »
En wat hebben we nu gezien?
Veel « geruys » maar aan daden:
zero!

Rechtstreeks van eigenaar

10 fr.

ROLUS&VANDERPAAL

10 fr.
40 fr

a E R M E S

Jan v a n R i i s w i j k i a a n 6 2

50 fr

Er blijven nog enRele o r o s j u r e s Descmicbaar m e t de rede
oltKesproien door a l g e m e e n voorzitter mr F r a n s Van der
Eist op h e t kon gres v.d Volksunie te Mechelen 15 12-1963
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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 W E R D E N .

GUNSTIGE STREKKING

VORIG JAAR MR. ROOSENS EN DRS, COPPIETERS, DIT JAAR MR.
MICHIEL VAN DEKERCKHOVE EN DR. M. VAN HAEGENDOREN.

tegenover hen die een grondwetsherziening of een regeling van de
parlementaire arbeid zouden aanvaarden bij dewelke de Vlaamse
meerderheid zou « afgegrendeld »
•BV
worden, en het verder bekomen
van ons Vlaams recht zou kunnen
afhangen van de welwillendheid
van een deel van de andere taalgroep.
De
unitaire
staatsstruktuur
wordt in ieder geval onaanvaardbaar, 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 konjunktuur betekent dit een kordate stellingname voor het federalisme.
verdedigd, zoals dit reeds in het
Feitelijk kunnen we dus vastverleden vanwege erkende Vlaam^ stellen dat alle vrije Vlaamsgezinse voormannen geschiedde, daar den, die niet rechtstreeks afhankezij verwachtten, en ons ook in het lijk zijn van de kleurpartijen, thans
vooruitzicht stelden, ik denk aan voor het federalisme gewonnen
Frans van Cauwelaert, dat wij zijn. En het gevaar van de grendelweldra de meerderheid in de Staat grondwet terdege inzien. Aan de
zouden zijn en zodoende het vooravond van de verkiezingen
Vlaamse rechtsherstel grotendeels over de grondwetsherziening is dit
in onze eigen handen hebben.
een feit van enorm belang.
Voorwaarde hierbij blijft dan
Deze radikale strijdbare achternog dat de struktuur en de kon- grond was ideaal om iemand als
junktuur van de partijen deze Amter op het voorplan te brengen
Vlaamse meerderheid niet zou en een oververdiende hulde te
verhinderen zich te uiten !
brengen.
De heer Amter is een
Federalisme of unitarisme ?
vertegenwoordiger van het eerlijEr dient echter uitdrukkelijk ge- ke en strijdbare type van flaminsteld dat het totaal uitgesloten is gant in zijn beste gedaante.

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 weerspiegelt 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 enkele belangrijke passages letterlijk
w^eer te geven :
« De kernenergie is het produkt
van het universele menselijk genie.
De inspanningen die ervoor gedaan 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-kulturele levensomstandigheden van
gans de gemeenschap. Meer in het
bijzonder de invloed die uitgaat
van de instellingen te Mol gevestigd, hebben een enorme invloed
op de socio-kulturele situaties in
deze streek. Gelet op deze omstandigheden kunnen het onderzoek en
de exploitatie van de kernenergie
niet worden toevertrouwd aan het
particulier initiatief, In een demokratisch België dienen zij onder de
rechtstreekse verantwoordelij kheid
van het staatsgezag te staan, als
vertegenwoordiger van de gemeenschap ».
Onder de rubriek Vlaamse politiek lezen v/e :
« Het Davidsfonds staat sceptisch tegenover de verdiensten van
de zgn. gedeeltelijke of geleidelijke
yerbeteringen.
Het verwerpt het zgn. « Compromis van Hertoginnedal », dat
geen rekening hield met herhaalde
waarschuwingen door het Davidsfonds en door alle Vlaamse organisaties gegeven. Oplossingen bekend als decentralisatie of deconcentratie zullen het kwaad verbergen, het Brusselse centralisme in

feite versterken en de Vlatningen

verdelen. De vroegere eis tof oprichting van Kultuurraden dient,
in het licht van de huidige ervaringen, beschouwd als voorbijgestreefd. Uit waakzaamheid tegenover de belangen van onze kuituur,
verzet het D.F. zich in het bijzonder tegen Kultuurraden, waarvan
de leden door de centrale regering
of door het Parlement zouden worden benoemd. Het Davidsfonds
vreest dat door zulke Kultuurraden
onze kuituur terecht komt in partijpolitiek en verzuiling. De Vlamingen dienen ervoor gewaarschuwd dat zulke Kultuurraden
door de centralisten bedoeld worden als een middel om regering en
Parlement toe te laten hun verantwoordelijkheid te ontgaan en de
zaken op de lange baan te schuiven ».
Over unitarisme en federalisme
luidt het :
(( Het Davidsfonds wil er zich
van onthouden een voorkeur uit
te spreken voor deze of gene partij. Het is echter van oordeel dat
het ogenblik aanbreekt dat ieder
stemgerechtigd Vlaming in geweten een keus zal moeten doen tussen eerlijk federalisme of eerlijk
unitarisme.
De toekomst van Vlaanderen
en van België hangt af van de oplossing van dit dilemma.
Federalisme houdt in dat Vlamingen en Walen de baas zijn,
ieder in eigen huis, en te samen
in België, iedere deelstaat is soeverein, 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 achterstand in te halen, het openbaar leven gezonder te maken, de Belgische samenhorigheid met Wallonië te beveiligen en de algemeenNederlandse kulturele integratie te
bevorderen.
Het unitarisme kan op goede
gronden en in goede trouw worden

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 nadelen van beide stelsels aan de Vlamingen,
Het Davidsfonds richt daarom
een dringende oproep tot zijn afdelingen, tot zijn leden en tot alle
Vlamingen, ter beveiliging van onze kuituur, wantrouwend te staan

Tegenover een tientallen Jaren
lange inzet van al zijn krachten
voor de Vlaamse Beweging klinken 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 nodig.
Wim Jorissen
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Jos Van Eynde
schijnt
buitengewoon in zijn nopjes : bijna dag a a n 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 o n dervoorzitter van de BSP,
n e t als de andere partijleiders, zware zorgen.
De betoging ter gelegenheid van de 100ste verjaring
van de Eerste I n t e r n a t i o n a le heeft namelijk juist h e t
tegenovergestelde
rezuitaat
gehad van wat de p a r t i j leiding ervan verwachtte. In
plaats van
op indrukwekkende wijze de eenheid van
de BSP te demonstreren,
heeft zij integendeel scherp
de innerlijke verdeeldheid
ervan aangetoond.
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aan de vangers
van « La Dernière Heure »
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, bitskoeiumers, 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 aankondiging 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 VanPeperbosch ».
Dat is de tekst die - we herhalen het - we ongewijzigd
overnemen van het facsimile in uw blad van 15 dezer. Volledigheidshalve zouden we ook uw begeleidend proza moeten overnemen, 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 dadelijk 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 huiswerk 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 \ a n 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 snappen 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.

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

WILHELMUS
De bijeenkomst ter gelegenheid van de 60ste verjaardag 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.

JONG-SOCIALISTEN
BUITEN ?
Zo heeft het partijbureau
van de BSP verleden m a a n dag getracht, een standpunt
te bepalen t.o.v. de Jong Socialisten Onze lezers h e r inneren zich dat Jong - Socialisten, die in de betoging
te Brussel met hun eigen
spandoeken
opstapten,
op
aanstichten van BSP - verantwoorde'ijken
ongenadig
afgeranseld werden door de
politie.
Het partijbureau heeft n u
onderzocht, of men de Jongsocialisten 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 a a n de
andere k a n t — wordt een
verbeten polemiek gevoerd,
waarbij de officiële bladen
niet in grote stijl van leer
trekken « omdat de verkiezingen vlakbij zijn ».
Het kombattief
en zogezegd « zegezeker » proza van
Jos Van Eynde doet alleen
m a a r potsierlijk a a n !

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

HETZE
In de rubriek « Bewegingsleven » brengen wij deze
week bij h e t nieuws uit Borgerhout de tekst van de
overeenkomst die daar werd
gesloten met het oog op h e t
indienen van een gemeenschappelijke lijst.
Deze tekst is de duidelijkste weerlegging van
het
hetzeproza van Jos Van Eynde in de « Volksgazet » van
verleden woensdag.
We bevestigen hierbij n a drukkelijk
dat nergens in
het Vlaamse land de Volksunie h a a r absolute vrijheid
van prograrnma en van k a n didaten ingeruild heeft voor
een of ander akkoord.
Hetzelfde kan van
geen
enkele de drie grote p a r t i j en gezegd worden.
Wellicht is het
daarom,
dat Jos Van Eynde er nog
m a a r eens de SS en de fa-

^ ,

k

... een vierde wagen, van waariiit de kopmannen onzer lijst propagandamateriaal 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 DE

OPTOCHT

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 lekkertjes 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 arbeiders mee op te stappen en
liever voor hun T V. n a a r de
kuiten van Rik Van Looy
blijven zien ».
Partijgenoot Spaak keek
wel niet naar de kuiten van
Rik Van Looy, maar nog véél
minder n a a r de proletarische
kuiten van de rode marsjeerders 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 landspolitiek door de bril van een
hoofdstedeling,
voor
wie
franstalig Brussel het middenpunt van de wereld is. En
de strijd in franstalig Brussel zal inderdaad hoofdzakelijk tussen P.V.V. en C.V.P.
gaan.
En ten tweede is het opmerkelijk dat Spaak een paar
dagen te voren, op de vergadering waar de B S.P. haar
kiesstrijd inzette, overvloedig
met wierook heeft gezwaaid
in de richting van de regeringspartner.

Zo overvloedig, dat het een
stellingname leek voor de
toekomstige regeringsformule...'
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 auditorium.
Want het is natuurlijk totaal 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 « Volksmacht ».
CHRISTELIJKE
NAASTENLIEFDE

Een A.C-V.-gemeenteraadslid van St Amandsberg verklaarde 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 ! ».
BROODHEREN

De Landsbond der Christetelijke Mutualiteiten heeft bij
omschrijven aan al zijn kaderleden onderrichtingen gegeven betreffende de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.
De Landsbond verbiedt alle
vrijgestelden, enige andere
kandidatuur dan die op een
C.V.P.-lijst in overweging te
nemen.
Waarmee eens te meer bewezen is, dat de Landsbond

« 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 Beweging. 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

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 overige christelijke sociale werken, niets anders dan verkapte partij-organen zijn.
VOLKSTUMFANATIKER

«Die Pille» is een duits
blaadje, uitgegeven door een
duitse pillenfabriek en toegestuurd aan alle duitse geneesheren. Men kent het
genre : veel reklame en daartussen wat proza om «Die
Pille » te vergulden, geschreven door een vrijetijds-joernalist.
« Die Pille » heeft zich eens
beziggehouden met een belgisch probleem, namelijk met
het atoomcentrum te Mol.
De Volksgenossen van over
de Rijn vinden dat de flamingantische
fanatiekers
(« die Volkstumf anatiker »)
het daar wat al te bont maken en dat hun optreden een
belediging is voor de zuivere
wetenschap. In die t r a n t gaat
het een heel stuk door, idioot
en totaal neven de kwestie.
Daarenboven getuigend van
een absoluut gemis aan informatie 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-

Indien - zoals alles, helaas, laat voorzien - onze regeerders de Waalse verlangens 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-

ZIJN
zijn. andere grondsituaties zijn gebleven.
Hel dokumenl van Jules Desirée is een
treffende illustratie van de waalse « minorizatievrees », die zodoende een konslanie
van hel wallinganUsme blijkl Ie zijn. Het
verschijnen ervan verwekte in Vlaanderen
destijds de grootste onihulsing : de onlrechte, achtergestelde en onmondige Vlamingen begrepen niet, hoe zi] de « verdrukkers » 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 » ;

serland of AnieriUa, indien wij Ilomc
rule hadden zoals Ierland
7oii net
kwaad dan zo groot zim ? Zou een België, 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 verdrukt zou voelen ? ü p het ogenblik van
internationale wrijvingen zouden Vlamingen en Walen dezelfde harlekloi»
voelen voor hun vaderland en hun vrijheid ; doch indien men de ontstemming

wekkende propaganda der
« grote » partijen vinden, raden wij sterk aan, eens even
over de grens naar een willekeurig 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 beeldhouwwerk, enz.
BOER S C H I L D W A C H T
Dat is een kleine uitstap,
In
«Het
Volk»
heeft te doen in een paar uurtjes.
Schildwacht verkondigd dat En die paar uurtjes volstaan
hier te lande nooit iets voor om er zich rekenschap van te
de boeren werd gedaan, ten- geven dat al die grootscheepse propaganda over het bouzij door de C.V.P.
Gelukkig dierf de schild- wen van slacht-, bad-, gewachtende senator het niet meente-, zieken- en ontspanaan te beweren, dat de C.V.P. ningshuizen hier te onzent
woord hield inzake haar be- heel dikke humbug is. Dat
steden
en
dorpen
loofd jaarlijks miljard. Want onze
de boeren weten maar al te schreeuwlelijk geworden zijn
goed dat zulks een dikke en dat het verpolitizeerde
bouwen daar weinig of niets
blaas is.
Als alleen de C.V.P iets aan verandert, wel integenvoor de boeren heeft gedaan deel.
en gelet op het feit dat het
Kempenaars en Limburgers
de boeren zo slecht gaat, dan kunnen trouwens in Noordkunnen we besluiten dat de Brabant en in NederlandsC.V.P. de boeren veel kwaad Limburg dezelfde ervaring
heeft gedaan.
opdoen.
Wellicht stellen zij zich
dan, evenals wijzelf, de vraag
EVEN VERGELIJKEN
of onze gemeenten niet beter
Aan de Oost- en West- gediend zouden zijn met een
Vlamingen, die dezer dagen burgemeester-ambtenaar, net
in hun bussen de duizeling- zoals in Nederland.

tarbefehlshaber
hier
tee
drinken met de franskiljonse
ouwejuffrouwen te Brussel.
Laat dat genoeg zijn. Houdt
u in afwachting van de volgende keer bezig met uw eigen zaken.
En wat « Die Pille » betreft:
een héél klein pillichtje met
een héél flauw straaltje.

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, hebben op een gelukkige wijze de aandacht
op deze zaken gevestigd. U hebt vastgesteld dat uw koninkrijk samengesteld is
uit « twee volkeren die even dapper en
even begaafd zijn ». U hebt « met ontroering » gepleit voor de macht door de
eendracht, door een hartelijke en loyale
verstandhouding. Men kan het niet juister zeggen. De eendracht maakt de
macht, beter dan de eenheid het ooit
zou kunnen. Een leugenachtige, opgelegde 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 aanvaarde eendracht, van een loyale en hartelijke verstandhouding. Kan deze eendracht 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 voordelen hebben, maar zij heeft ook nadelen. De dagelijkse pers, die de mening
vormt van zoveel mensen die niet in
staat zijn om zelfstandig te denken, aanvaardt 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 verzuchtingen van verafgelegen nationalismen,
maar het waals regionalisme schijnt
voor enkele van mijn vrienden een vraag
reaktionair en betreurenswaardig decentralistisch 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 regering 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 geesten 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.
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OASIS fiyucophone
KORTE GESCHIEDENIS
I Charel Janssens, de P.V.V.burgemeester van Eisene die
zijn kieskampanje voert onder de slogan « Ixelles P.L.P.,
oasis francophone » (Eisene
^P.V.V.-franstalige oazis) herinnert zijn medeburgers er
aan dat « Eisene sinds meer
dan 130 jaar schittert door
vrijheid, hoffelijkheid en goede zeden ».
Janssens is een konsekwente liberale franskiljon : de
geschiedenis van zijn gemeente laat hij slechts beginnen met de intrede van
het licht der Latijnse beschaving, de verfransing. Het
« menapolische » Eisene was
natuurlijk per definitie onyrij, 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 dagen 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

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 terminologie is. Elders in de krant, op de kultuurbladzijde 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 Frankrijk 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 meerderheid 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 meestal slechts onder de franse vorm c flandrien », zijnde niet een vlaams, maar

w.o. een P.V.V.-gemeenteraadslid uit Schaarbeek.
De uitbater liet zich echter
niet zomaar intimideren en
verzocht de Everse politie, de
vrijheid van vergaderen en
spreken te komen waarborgen.
De jongens met de knuppel 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 Werken een aantal vragen gesteld over de Route de Wallonië. We brengen ze hieronder :
Hoever was de studie van
de Route de Wallonië in augustus 1962 gevorderd, 14
jaar na de aanvang van die
studie ?
Waarom werd de studie van
de Route de Wallonië toevertrouwd in augustus 1962 aan
vijf
privé
studiekantoren
(later nog a a n een zesde)
waarvan er enkele nooit
voordien een wegenisontwerp
zouden hebben gemaakt ?
Waarom werd een derde
van de studies toevertrouwd
aan een buitenlands studiekantoor, dat geen Belgisch
personeel in dienst had en
het achteraf diende aan te
werven, terwijl de rijkstechnici als raadgevers optreden ?
Hoeveel kosten nu de werken van genoemde weg op
verschillende plaatsen van
het tracé ?
Waarom zouden deze werken 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

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 willen alleen even aanstippen dat zij,
evenals de meeste sportlui, zich bezondigen aan een overhoop zetten der
waarden. « Sport staat buiten de politiek s. is een van de slagzinnen, die men
tot vervelens toe aan iedere tapkast

geen 6,5 miljard zoals voorzien, maar 20 miljard zouden
bedragen ?
Heeft een bekend ekonomist ongelijk te beweren van
de Route de Wallonië : «c'est
une route politique et r o m a n tique, non seulement inutile,
mais inusible, pour l'économie de la region »?
Heeft de Conseil Economique Wallon h e t bij h e t rechte
eind waar hij mededeelde d a t
meerdere andere autosnelwegen belangrijker zijn d a n
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 beoordeling der prijzenbiedingen ?

KLEINE LANDEIGENDOM
In ons blad van verleden
week schreven we een paar
«Pepernoten»
over
het
woonkompleks van de Kleine
Landeigendom te Stene-bijOostende, waar de kopers
sinds twee jaar lang vergeefs
er op wachten hun woning —
waarin ze reeds hun geld hebben gestoken — te mogen
betrekken.
Onze volksvertegenwoordiger 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 Scheepsbouwdienst van het Zeewezen.
Volksvertegenwoordiger en
V.U. - partijvoorzitter Mr.
F. Van der Eist heeft via h e t
Bulletijn der parlementaire
Vragen bij de minister a a n -

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 organismen met een overwegende vlaamse

WIJ EN DE SPORT
duizendmaal kan horen en waarnaar
steevast geleefd wordt op de sportredakties.
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 geldden. 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 kunnen 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 diplomatisch-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

gedrongen op de herziening
en aanpassing der loonschalen.
\

REMERSDAAL
In verband m^t h e t onwettelijk franstaUg
onderwijs in de Voergemeente R e mersdaal heeft onze volksvertegenwoordiger dr R. Van
Leemputten aan de betrokken minister m e t een parle-i
mentaire vraag om ophelde-*
ring gevraagd. Onze volksvertegenwoordiger wenst van
de minister te vernemen
waarom hij in deze zaak
niet optreedt en op welke,
gronden hij h e t franstalig
onderwijs te
Remersdaal
duldt.

ZENUWACHTIG
Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe zenuwachtiger de Vlaamse CVP wordt.
Men weet dat de Vlaamse
CVP-ers, in een ultieme p o ging om h u n blazoen nog
wat te vergulden, op 26 dezer een studiedag zullen
houden. Oorspronkelijk was
deze bijeenkomst aangekondigd als een « kongres »,
maar dat mag blijkbaar niet
van de Brusselse CVP-leiding. Dus heet h e t ding nu
toch maar « studiedag ».
Over de studiedag schreef
de nieuwbakken CVP-er prof.
Derine in de « Gazet » van
woensdag een artikel, waarin hij zich akkoord verklaarde met een recente omschrijving
van
senator
Breyne van de grondwetsherziening : « een akkoord
over een formule <üe Vlamingen en Walen het gevoel
geeft dat ze méér te zeggen
hebben in eigen zaken »•
Derine en Breyne zijn wel
rap tevreden!
Wij niet : h e t « gevoel »
dat wij als Vlamingen meer
te zeggen hebben interesseert ons niet.
Wel het feit zelf! En daarover is zowel Derine als
Breyne rijkelijk vaag.

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 gevolgen 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 rijkeluizoontjes van deze ploeg die in Tokio
niets verloren en niets te verwachten heeft, nemen de plaats in van verdienstelijke vlaamse (en eventueel ook
waalse) sportlui uit ondankbare sportdiscipiline'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 demokratisch en sociaal leven in ons land,
in Vlaanderen ?
Dat de sportjoernalisten toch eindelijk 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 fossielen 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-

.{ * n

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 mogen in geen enkel opzicht nadelig zijn voor de eerste. Dit geldt zowel vanuit
partijpolitiek oogpunt, als vanuit het

standpunt

der

Vlaamse

Beweging

waarvan onze partij de spits vormt. In dit verband kan verwezen worden
n a a r de beginselen vastgelegd door h e t Hoofdbestuur, die strikt dienen nagevolgd.

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 problemen ».
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 Vlaamse en volksnationale politiekTen slotte moeten de nationalisten
een
aanwezigheidspolitiek
voeren
overal waar ze het kunnen De afwezigen hebben altijd ongelijk !

EIGEN VISIE
Het is niet de bedoeling van dit
artikel lang uit te weiden. We verwijzen dan ook naar onze brosjuur
< Een Vlaams-nationale gemeentelijke politiek » waar op biz. 4 en 5 het
algemeen Vlaams belang wordt toegepast op een gezond beleid.
Wij moeten oprecht d n e zaken
nastreven :
a) een open demokratie in de ware
zin van dit veelmistaruikte woord :
de bevolking der gemeente, als kleinste 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 ideogisch gebied ; van de kindertuin tot
de bonden der gepensionneerden
worden onze mensen kunstmatig gescheiden 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 sommige gemeenten. Onze mandatarissen hebben tot ereplicht nauwgezet
toezicht uit te oefenen op de gemeentelijke dossiers, begrotingen en j a a r rekeningen.
In het bijzonder het
grondbeleid dient van nabij gevolgd.

KADERSCHOLING
_
De scholing van onze kaders ligt
ons, als voorzitter van de studiedienst, nauw aan het hart. Reeds

werden schema's ontworpen voor de
uitbouw hiervan na de parlementsverkiezingen.
Onze toekomstige gemeentemandatarissen zullen tot mannen en vrouwen 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 geschoold 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 afdelingsbesturen en kaderleden worden
mede gevormd Wellicht ware het
interessant, moesten in de afdelingen
kernen opgericht worden van specialisten
(accountants,
architekten,
enz.), die de mandatarissen zouden
bijstaan.
Ten slotte meen ik dat het past
hulde te brengen aan de Vlaams-nationalisten 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 politiek geschoold en onderwezen in bestuurlijk recht. Spijts het een gekompromitteerd voorbeeld
betreft,
zou het kunnen gevolgd worden door
vele van onze vertegenwoordigers, die
beweren onze belangen met alle mogelijke middelen te zullen verdedigen ». (Links, 18-4-64 )

TAKTISCHE REDENEN
Daar zijn vooreerst onze eigen
mensen, militanten, leden, simpatisanten, kiezers, die niet zullen begrijpen 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 kunnen 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 belang, 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
maatschappij *
(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 toekomstig maatschappijbeeld uitbouwen; 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 minderwaardigheidskompleks 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 toekomstperspectief bezitten, waarin de gemeente een eerste doel is het federalisme 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 konjunktuurverschijnse' of als drukkingsgroep 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-vooruitstrevende weg.
De aanval wordt ingezet op de
Vlaamse gemeentehuizen !
£. Slosse.

Interessante dokumentatie voor de
belangstellenden :
1) De Gemeentewet, uitgegeven door
de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Wolstraat 30,
Brussel I (80 fr.).
2) De Gemeentekieswet, uitgegeven
door de Uitgeverij voor Gemeenteadministratie te Heule (60 fr >
3) Gemeentebeleid Handleiding vaor
Gemeentemandatarissen, uitgegedoor D.A.P. Sociale Uitgaven, Arbeiderspers, Brussel (90 fr. op
postrekening 837.01 van Arbeiderspers, Brussel).

DE VOLKSUNII
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IliiCHËLËN
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 arrondissement Mechelen een praktisch onbestaande organisatie. Een korte,
maar zeer aktieve kiesstrijd verdubbelde praktisch het aantal kiezers voor de Vlaams nationale partij; van 6000 tot 11672,
De Volksunie nu heeft zich in alle gemeenten van het arrondissement
gevestigd en ingewerkt. Met bloeiende afdelingen, met aktieve kernen 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 samengesteld 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 Volksuniekandidaten Drie jaar werk zal op 11 oktober worden omgezet in sukses,
met bijkomende interesten voor de toekomst. De bevolking mag gerust zijn De toekomstige gemeentelijke mandatarissen zijn gereed
voor hun taak. Zij beschikken over een bestudeerd gemeentelijk programma 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 gezien 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 geworden IS wat het nu is, dan komen
de verdiensten niet toe aan de kleurpolitiekers die in de voetstappen van
de koniunktuur meegelopen zijn En
dè.t hebben zij gedaan en niets anders.
•

Een w e r k z a m e b e v o l k ' n g .
Niets was ei mogelijk geweest zonder het initiatief en de durf van de
zakenmensen uit industriële en financiële kringen En totaal niets was
er mogelijk geweest indien hier in de
stad niet gerekend mocht worden op
een dynamische en aktieve bevolking, met haar duizenden vlijtige
arbeiders en bedienden met de aloude geest van korrekt werk, traditie
uit de ambachten Een stad met een
koidate ondeibouw voor de handel,

gevestigd op de schouders van de
middenstanders
Deze laatsten weten 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 Botermarkt werd opgericht,
•

Scheur u w partijlidkaart s t u k .

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

'

i
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Een jeugdprogramma.

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 prijzen, dat het dan tevens haar eisen
stelt Rekrutering van het volledige
kader uit Vlamingen en niet uit geïmporteerde Brusselaars, zoals dat nu
gebeurt.

St-Katelijne-Waver
bewijzen.
De
lamlendigheid van het stadsbestuur
laat toe dat elk gemeenteverkiezingsprogramma wordt opgenomen.
En dat er d a a r n a 6 jaar lang niets
meer gebeurt of verandert. En dit
reeds 18 jaar lang.
Deze losse gedachten werden opgenomen 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 bekwaamheid
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 werkzaamheid en talent.

•

D a t h e b b e n zij ook g e d a a n
voor Mechelen.

Mechelen was het groentencentrum, met h a a r nijvere handelsmarkt.
Deze vrije markt is ter plaatse blijven trappelen, terwijl de feiten het
sukses van de tuinbouwveilingen van

1

•

Na jaren talmen bouwde het stadsbestuur 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 T O TAAL ONBRUIKBAAR verklaard. Op
dit tema zullen we In de toekomsf
nog verder terugkomen.
•

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

Droevig bilan.

Het stadsbestuur der
laatste 6 w e k e n .
Zo dient h e t stadsbestuur van Mechelen (C.VP.-BSP.) genoemd. Plots
wordt op alle mogelijke hoeken en
kanten van de stad gegraven en gewerkt Zij maken van Mechelen het
nieuwe clochemerle, waar de burgemeester 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 officieel lint door te knippen, van hef
wachthuisje met een waarde van
22 000 F ! De verzameling van h e t
gehele kapittel renegaten kostte veel
moorOp 11 oktober zal de Volksunie de
reKeuing vooHeggen,

PE VOLKSUNIE

2

Onze aloude hoofdstad der Nederlanden,

nu een bloeiend nijverheidscen-

'

trum dank zij de werkkracht van h a a r 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 K o n t a k t in een b a r a k .
In de 16de eeuw heeft Keizer Karel, zijn opvoeding genoten in het
paleis van Margareta van York. Hetgeen 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 n a a r
h e t toneel te kijken Het aanbrengen
van enkele rijen zetels, uit de nu afgedankte kinemazalen kan aan deze
karikatuur niets veranderen
De onverschilligheid van het stadsbestuur is tekenend voor mensen
met oogkleppen.
JÊ D e g r o o t h e i d v a n een stad.
De grootheid van een stad, integendeel, is afhankelijk van de h a r monische bouw van h a a r ontwikkeling 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.

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

B E e n gesprek m e t m e n s e n
die h e t w e t e n k u n n e n .
Wij ontmoetten de toneelschrijver
de heer Dries Bogaert, de dynamische direkteur van de Erasmusschool. 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 onder het CVP-BSP bestuur dat een
bepaalde vereniging, die door het lot
werd aangewezen om de kermisvertoning 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 h a a r jubelviering minder subsidies ontvangt

dan de andere omwille van het ontbreken van de nodige partij referenties. « Wij moeten verlost geraken
van die ellendige schouwburg met
zijn hinderlijke geluiden van klappende deuren, verwarmings-apparaten, een onmogelijk geplaatste Uchtkabme, de ongezellige atmosfeer en
rookhalle..

•

Pluimen op de hoed
m e t h e t w e r k v a n een a n d e r .

In de OLV straat ontmoetten wij
de heren Frans Dijck en J a n Van
Vaerenberg, direkteur en public-relations-verzorger van het Mechels
Miniatuurteater. Wij brachten hen
onmiddellijk wederom onze gelukwensen over voor het vele werk dat
zij reeds gepresteerd hebben. Wanneer Mechelen een naam heeft gekregen op kultureel gebied, dan is
het grotendeels te danken aan het
voortreffelijke pionierswerk dat n a a r
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 akteurs op een niveau het beroepstoneel waardig.
Elke reeks voorstellingen wordt
bijgewoond door minstens 1 000 personen Een goed publiek, een grote
vriendenkring.
Eii desondanks kunnen de heren
Dijck en Van Vaerenberg hun ontgoocheling niet verbergen om rede
van de onwil en gebrek aan aanmoediging van het stadsbestuur. Amper
10.000 luttele franken subsidie van
wege de stad per jaar
En dat wijl de heren In hun propaganda de mond vol hebben van
Vlaamse slogans en verwezenlijkingen 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«

Een sterke scene op de planken van Het Mechels M i n i a t u u r
Teater : De akteurs Chris V e r h a v e r t , Frans D i j c k , M a n d u s
De Vos en )an V a n Vaerenberg maken ruzie in "Een handjevol s n e e u w " van Gazzo.
Sterker nog echter, t r e f t de schande ons, wanneer w i j w e t e n
dat voor deze k u l t u u r p i o n i e r s het stadsbestuur slechts m e t
m o e i t e 10.000 F subsidie over heeft per jaar.

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 h o r e n wij onze « g r o t e » politici verklaren,

dat de tijd

y a n het nationalisme voorbij is, dat wij E u r o p e e s m o e t e n d e n k e n
d a t heel die b e k o m m e r n i s o m het b e h o u d

van

het

nationale

en
maar

kleingeestig provincialisme is en begrenzing van de geestelijke einder
e n een b e p e r k i n g van de politieke horizont.
D e z e a r g u m e n t a t i e is gewoonlijk niet ingegeven door een b e k o m m e r nis om de v e r r u i m i n g van onze geestelijke einder

(die geestelijke ein-

der h o u d t bij i e m a n d als Spaak bv. o p bij de kennis v a n één enkele
taal) m a a r wel o m een schijn v a n rechtvaardiging te geven aar.
honderddertigjarig

«en

staatsnationalistisch unitarisme.

historische, ekonomische, godsdiensti- behoud der natuurlijke etnische Inge en morele tegenstellingen Is het delingen, zijn wijsgerig gezien onvermettertijd goed mogelijk dat Vlaan- enigbaar.
deren en Nederland zich met elkaar
Het laatste gedeelte van dit boek
associëren of zich verenigen. Volgens behandelt dan h e t etnisch federalisde logika der nationaliteitsontwikke- me. De Europese revolutie moet i n t e ling hoort de toekomst aan Groot- graal zijn : de staatsstrukturen zoals
Nederland... •».
zij nu opgevat zijn, houden elkaar
De behandeling van het probleem recht omdat zij een ketting-reaktie
Brussel en Frans-Vlaanderen vraagt vrezen bij de ineenstorting van een
echter onze reserves. Voor ons is van hen. Wij moeten de uit de zevenopvatting
Brussel etnisch Nederlands en bevindt tiende eeuw stammende
zich in Nederlands gebied, weze h e t van de s t a a t herzien en tot een h e r ook met een franstalige of verfranste verdeling der bevoegdheden overgaan.
minderheid. Wij kunnen een taalver- ' V a n u i t een drietal principes vertrekandering onder ekonomische, politie- kend, worden dan de drie opvattingen
ke of morele druk niet als etnisch- over de Europese federatie beoordeeld.
bepalend noch als definitief beschou- Een federalisme van de etnische
wen. De verfranste Vlamingen in groepen en streken wordt afgewezen,
Brussel zowel als in Zuid-Vlaanderen omdat daardoor poly-etnische konstellaties zouden ontstaan, die de oude tegenstellingen niet zouden doen
verdrijven. Terloops wordt de draak
gestoken met de «oplossing» der
Belgische centralisten die een « g e mengde » streekindeling voorstelden.
Daartegenover staat de enige realistische 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 etnieën worden, waarbij de grotere etnische groepen een interne federale
struktuur zouden krijgen teneinde
een evenwichtige strukturatie te bekomen. Een hoofdstuk wordt gewijd
aan de uitvoeringsmodaliteiten, aan
de bevoegdheden en de begrenzing
der federatie.
Het boek van Guy Héraud is beblijven etnisch tot het Nederlandse
langrijk
én om de logische en duidevolk behoren : in veranderde politielijke
aflijning
van de principes, waarke omstandigheden zou dit trouwens
op
de
eindoplossing
(het etnisch fespoedig blijken. In 1940 hebben driederalisme)
wordt
opgebouwd,
én om
kwart der Brusselaars hun Vlaamse
afstamming en hun Vlaming-zijn het overzicht dat van de etnische siontdekt, in de krijgsgevangenkam- tuatie in Europa gegeven wordt.
Tegenover alle timmeraars aan popen...
temkinse Europa-strukturen zonder
Bij de behandeling van de etnische geestelijke inhoud en zonder n a t u u r minderheden in Oost-Europa wordt lijke basis, stelt dit boek de idee van
een speciale inleiding gevoegd, om de een Europa gebouwd op de werkelijkhouding van het marxisme tegenover bestaande en niet meer weg te denhet nationaliteitsprobleem en de et- ken fundamenten van zijn etnische
nische minderheden te verklaren. konstellatie, van zijn organische ge«Het marxisme heeft geen enkele ledingen. Een Europa dat zich tégen
werkelijke belangstelling voor het deze
organische
verscheidenheid
nationaliteitsprobleem. Dit is ver- keert, dat alleen de huidige wankele
staanbaar vanwege een materialisti- staatsstrukturen als basis neemt voor
sche ideologie met ekonomisch-socia- zijn federale organisatie, is een
le inhoud...». De belangstelling voor schijn-Europa en is én n a a r buiten
nationaliteitsproblemen is van zulver- én n a a r binnen boerenbedrog. Tegen
taktische aard en wordt slechts gezien de reaktionnaire pogingen om de
in funktie van de kommunistische staatsnationalismen nog in laatste
ideologie.
instantie te redden met wat Europese
instellingen zonder geestelijke Inhoud,
De massifikatie welke het marxisme beoogt, en de beveiliging en het
(vervolg op blz. 11)

HET EUROPA DER VOLKEREN

In een encycliek « Pacem in Terris »
stelt Johannes XXIII vast d a t sinds
de 19e eeuw overal de neiging ontstaan en gegroeid is om iedere nationale gemeenschap samen te brengen in één autonome, politieke gemeenschap Het zijn alleen de profiteurs van het centralisme, de verdrukkers der kleinere etnische gemeenschappen, die zich tegen deze
historische ontwikkeling en tegen de
doorbraak der natuurwet op het politieke vlak, tegen de logika van de
organische opbouw zelf hebben verzet en die voor geen enkele misdaad,
geen enkel onrecht, geen enkele vervalsing en zelfs voor geen oorlogen
teruggeschrikt zijn om deze ontwikkeling 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 centralismen 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 verscheen eveneens « Dialectique du déchainement : fondements philosophiques du federalisme » van Alexandre 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 etnische gemeenschap door deze gemeenschap zelf. Deze kennis is slechts
mogelijk wanneer elke fysische, morele of andere drukking is opgeheven.
Het boek omvat een tiental delen,
waarin achtereenvolgens worden behandeld ten eerste etnie en nationaliteit, ten tweede het etnisch probleem, ten derde de nationale en
taalkundige minderheden van Europa en ten vierde het etnisch federalisme
Een lijst met de belangrijkste etnische 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 Brussel 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 aangeduid : het worden tot natie door
het bewustzijn der eigen persoonlijkheid.
Vervolgens behandelt de auteur het
etnisch probleem dat geschapen
wordt door de onderdrukking der etnische minderheden en brengt ons
een overzicht van de verscheidene
middelen tot bescherming, middelen
die in de meeste gevallen ontoereikend 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 etnische 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 opgericht werden. In Polen, Zuid-Slavië
en Tsjeko-Slowakije werd tegenover
Oekrainers en Wit-Russen, tegenover
Slovenen en Kr oaten, tegenover Slovaken, in Frankrijk tegenover Bretoenen, Basken, Duitsers en Vlamingen, in Italië tegenover Duitsers, in
Roemenie tegenover Hongaren en
Duitsers een staatsnationalisme gehuldigd, een centralisme, dat het
zelfbeschikkingsrecht tot een parodie
maakte. Over België zelf hoeven wij
geen verdere uitleg te geven;
het
unitaire, centralistische staatsnationalisme heeft zowel tegenover de Nederlandse als tegenover de Duitse etnische 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 patrimonium, zijn ekonomie in volle opgang
en zijn vijf miljoen inwoners, zou
Vlaanderen op zichzelf reeds een
zeer belangrijk lid zijn van de Europese federatie. Bij een afnemen van
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR " KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU
iVooreerst een rechtzetting nxet b e t r e k k i n g

tot

ons

artikel

'Filmfestival v a n V e n e t i ë . D a a r i n w e r d verkeerdelijk d e n a a m

over

het

van

a k t e u r M a s t r o i a n n i ver.rneld in p l a a t s v a n de kineast A n t o n i o n o .

de
Wij

n o p e n t e v e n s d a t d e v e r s t a n d i g e lez^r — en d e V . U . lezer is dat a p r i iori — o p h e t e i n d e v a n h e t artikel in plaats v a n « kwaliteit der deeln e m i n g » (( k w a n t i t e i t » zal gelezen h e b b e n . I n t u s s e n heeft d e dagbladp e r s reeds de b e k r o n i n g v a n A n t o n i o n i ' s

film

« 11 D e s e r t o

Rosso»

gemeld.

KULTURELE
AKTUALITEIT
VAN HIER EN ELDERS
werkelijke of dubieuse betekenis
wordt met de nodige vaderlandse
tremolo's aan het TV-kijkende publiek voorgesteld. De Vlaamse televisie heeft het zelfs nodig geoordeeld
ook de Noord-Nederlandse uitzending
over de tweede wereldoorlog te programmeren.

De tweeën vijf tig jarige
Italiaan,
vriend van de bekende auteur Cesare
Pavese — die een tiental jaren geleden zelfmoord pleegde — en vriend
ook, m a a r dan in een andere betekenis, 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 schaduw, een ars lucis et umbrae : ook
de menselijke situatie, de roerselen
der menselijke ziel, licht en schaduw
van het menselijke h a 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 gegeven, maar de problematiek van de
individuele mens is zijn hoofdbekommernis. De verhouding tussen zijn
films en die van het neo-realisme is
ongeveer dezelfde als die van de moderne psychologische en psychoanalytische roman en het sociaal-kri.tisch realisme.
Sedert «Il Grido » (1953) bevestigde hij met elke film zijn artistieke
opvatting; zowel in «L'Avventura »
(1959) als in « L a Notte» (1960) en
« L'Ecclisse ».
De bekroonde film «De Rode
.Woestijn » speelt in Ravenna. Monica 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 nerveuze depressie tot waanzin. Zelfs de
radeloze vlucht in een verhouding
m e t een vriend van h a a r m a n zal
niet vermogen haar uit de eenzaamheid en de liefdeloosheid te redden.

Deze film is tevens Antonioni's
eerste film in kleuren. Zij krijgen, in
h e t kader van Antonioni's psychologische opvatting, eveneens een betekenis en een taak. Zij zijn niet bedoeld als middel tot
realistischer
weergave der dingen, of als zuiver
artistiek-pikturaal element. Kleur,
tint en schakering moeten mede psychologische 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 reservaties voor toneelvoorstellingen
tegen gunstprijzen Tijdens het vorig
speeljaar werden door een tweehonderdvijftigtal afgevaardigden zodoende meer dan elfduizend plaatsen verkocht.
Het tijdschrift voegt er aan toe :
« Het is te betreuren dat de bedrijven
uit het Vlaamse land dergelijke faciliteiten 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 herdenkingen van oorlogsfeiten, waarmee
de televisie ons de jongste tijd overspoelt. Er gaat haast geen dag voorbij of een of ander wapenfeit van

Buiten het feit dat deze voorstellingen vaak van een twijfelachtige
historische juistheid zijn, vragen wij
ons af welke opvoedende of andere
waarde dergelijke programma's hebben. — Tenzij men er bedoelingen
mee heeft, die niet van opvoedende
maar van kleine, politieke aard zijn.
Wij stellen aan onze progranunamakers voor, en dit teneinde een zo
juist en getrouw mogelijk historisch
beeld te brengen, ook eens wat te tonen over de gruwelen der bevrijding...
De Vlaamse televisie, die zo sekuur
is inzake moraliteit wanneer
het
films betreft met min of meer ontbloot vrouwelijk schoon, heeft blijkbaar deze morele skrupules niet
wanneer het er om gaat, de bestendiging en de aanwakkering van de
h a a t tegen te gaan.

Het is de taak van de Vlaamse televisie niet, de reeds zo grote verspreiding van oorlogsfilms, waarin
h a a 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 allesbehalve bevorderlijk is voor een verbetermg
der menselijke verhoudingen, voor
een beter begrip en een verstandhouding tussen de volkeren. De legeraalmoezenier die onlangs op een vaderlandse plechtigheid meende te moeten
uitroepen dat « wij wel kunnen vergeven, maar niet vergeten» — vergeet, 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 betreft, zou moeten weten dat de eerste
kristelijke — en algemeen-menselijke — deugd die der liefde is, en dat
elke aanleiding tot het aanwakkeren
of instandhouden van de haat dus
even immoreel — en zelfs veel immoreler 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 verdrukte.
Guy Héraud's boek is een belangrijke 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 bestaande 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 fundering verwijzen wij trouwens naar
het hoger genoemde boek van
Alexandre Marc.
Het boek van Héraud verdient de
belangstelling van iedereen, die begaan is met de problematiek zowel
van het nationalisme als van het
Europees federalisme : een probletiek die tenslotte één geheel vormt.
JD.
Guy IIERAVD « L'Europe des EUinies »,
Presses d'Europe • Parijs. Ccbioeh. èJo blz.
15 Franse frank.
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IN PARIJS REGENT

En daarmee zitten we volop
in het poütieke hoogseizoen. Spaak
heeft op h e t 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 brievenbestellers erg geestdriftig maken.
De bondgenoten CVP-BSP stormen los tegen alles wat ze ergens
in een gemeente a's een « duivclspakt » beschouwen in de talloze kombinaties die in deze periode op het verkiezingsvlak worden gemaakt.
Een andere duivel werd ontdekt
door de Libre Belg-que die op Pater Brauns alle bezweringen losbraakt die van die kant op een
Vlaamsgezind
priester
kunnen
verwacht worden.

w a a r d g e dingen gezegd. Nu mensen als een Coppi ters menen dat
het ogenb'ik is aangebroken om
uit het slop te geraken door front
te vormen in een Vlaams-nationaal verkiezingsb'ok zullen steeds
meer mensen uit
(( niet-ekstrcmistische » kringen tot de bevrijdende waarheid van de federalistische filosofie komen.
« Het Davidsfonds heeft nooit
behoord tot wat tegenstrevers extremistische 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 verschijnsel dat in de allerjongste
jaren ook h e t Davidsfonds zich
konkreter en scherper is
gaan
uitspreken voor eisen en programmapunten,
die voor velen in
Vlaanderen
nog als
gevaarlijk
worden beschouwd.
Verleden jaar was er zelfs enige deining rond een rede waarbij
federalisme werd gepreoonizeerd.
Dit jaar op zijn kongres te Leuven, heeft het Davidsfonds er a a n
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 federalisme « praktisch
als e n g e
uitweg » zal hebben indien door
een grende'.wet de demokratische
gelijkheid geschonden wordt. »

Li LIBHE B£l&IOiU£
NIEUWE ROTTERDAMSE
COURANT
Dit vooraanstaande Nederlandse blad is alles beha've geestdriftig over het plan Spaak voor de
(( Europese re ance ».
Het ruikt te erg verdacht n a a r
h e t « Europa des patries », van
De GauUe. Ais het reg n t in Parijs... drupt het in Brussel.
« De franje waarmee de Belgische minister Spaak zijn nieuw
plan voor politieke samenwerking
in Europa
heeft
omgeven Kan
niet verbloemen, dat het een volledige ommezwaai van zijn koers
betekent, die komt als een donders ag bij he'.dere hem.el.
Men wist wel, dat Sp.iak sedert jaar en dag bezig is n a a r
« tussen-oplossingen » te zoeken.
Maar tot nu toe heeft hij z;ch
nog niet zo ver in de openbaarheid gewaagd met een voorstel
d a t zo onverhuld neerkwam op
een capitulatie voor de denkbeelden van de Gauile inzake een
continentaal Europia der
vaderlanden. I n zijn vroegere plannen
stak altijd nc« een rest van de
oude denkbeelden van
g^meenschapsvonning — welke laatste de
enige reden en reclitvaardiging
zijn om de Europese samenwerking 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 beleid te wijzigen. »
Die Neder anders zijn nog verwonderd over het omz-vvaaien van
luchtballon Spaak? Wij zijn van
hem meer gewoon. D e omzwaai
past trouwens reuzewei in de opvattingen van onze
franskiljons
die geen « Europa der Volkeren »
m a a r der aftandse staten werk
van de diplomaten van 1830 en
vroeger willen doen tct stand komen.

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 bulten gemeente, voor verkoop
van onze wenskaarten voor
alle gelegenheden. Geen
onkosten, alleen betalen
wat verkocht is. Goede
kommissie.
Inlichtingen
redaktie blad.

Was er sinds vorig jaar al niet
m t e r over te spreken. Het Davidsfonds is noch min noch m e t r een
mantelorganisatie van de Volksunie.
Ze mogen dan al een IVIons' lgneur als voo.zitter hebben. Ze
sist vonijnig over
het Davidsfondskongres.
« Deze zogezegde katolieke en
kultureie vereniging v a a r t steeds
meer en meer m Volk&uniewateren. Dat mijnheer
De Ridder
mijntieer Amter heeft opgevolgd
heeft niets veranderd. Bij ieder
Kongres, steeds zeggend dat ze
niet a a n poltiek do:n, 'aten ze
de kultureie beiangen van V.aanderen steeds
meer wijken voor
h u n federalistische inzichten.
Als het Davidsfonds « overal »
kuitmele belangen ziet in plaals
van zich op z.jn terrein te houden, 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 openbaart. »
Pater Brauns is volgens de Libre <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, m a a r
wiens banv oeken op een valse
manier kracht verwerven uit een
hogere orde en heilige wijdingen.
Men moet er dan ook over spreken, vooral daar hij het zaad van
de tweedracht tracht te zaaien
steeds meer en meer tot in h e t
h a r 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. »

er nog geen politiek in het spel.
Met het verbod begint pas de politiek!
Wij,
Vlamingen, hebben in h e t
verleden al te zeer geleden onder
politieke pastoors en dito kanunniken 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 situatie in de parochie van St. Theresia en het verbod tegen pater
Brauns lopen te zeer paraleel met
de toestanden in
de gemeente
Schaarbeek en in de Brusselse gemeenten in het algemeen. Al'een
een blinde kan weigeren in h e t
ene een verlengstuk te zien van
h e t andere. De Brusselse burgemeesters
en
gemeentebestiu-en
saboteren de tweetaligheid en de
dagelijkse handelingen van sommigen onder hen zijn zovele geraffineerde en berekende sabotagetnics tegen de Vlamingen en
tegen alles wat n a a r Nederlandse
kuituur ruikt. S t a a t de kerkfabriek
van Schaarbeek, staat de geestelijkheid van de
parochie buiten
en boven die politieke kleinzieligheid? Men zou het wensen, m a a r
zou het niet altijd zeggen.
Zondag heeft een
geestelijke
een andere geestelijke het woord
ontnomen, het woord dat wellicht
van Vlaamse overtuiging had getuigd maar ongetwijfeld evangelisch van inspiratie zou zijn geweest. »

Het Volk
Opent de lange reeks van jammeik'a4hten
over de
Volksunie
die ten strijd trekt in de gemeenteverkiezingen.
Waarom
toch?
Waar heeft de CVP dat verdiend?
De huiche'aars slepen er- bJj d a t
(( de sossjalisten » m i s s c h e n iets
meer te zeggen krijgen, iVToeten
ze best te rade gaan bij het huwelijk Spaak-Lefèvre.
« Indien de gemeentelijke kiezers door de propaganda van de
PVV of van de Volksunie nun
aandacht mochten laten afleiden

Standaard
Laat
dezelfde
jammerklacht
horen, m a a r
wat geraffineerder.
I n haar zogezegd « Vrije Tribune»
Volksvertegenwoo.dlger Van Damme,
indertijd in Leuven nog eerlijk Vlaamsgezlnd, durft daar de
scha.amteloze leugen vei teilen van
De Saeger, dat de grendelgrondwet de Vlamingen moet beschermen.
« Vele Vlamingen hebben tegenover de grondwetsherziening een
spontane afkeer. Het zijn nochtans deze fde Vlamingen die de
staat willen liervormen. Hoe kan
het anders dan door de grondslagen ervan te veranderen?
Een gi-ondwetsh^rziening met de
vastlegging van een reeks p u n t e n
— zoals de taalgrens — die
slechts met 2-3 of mits een bie-

zondere meerderheid k u n n e n gewjizigd, is onontbeerlijk.
Zonder
deze bescherming moeten wij er
ons a a n verwachten d a t de t a a 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 meerderheden, die van België een groot
Brussel wülen maken.
De
Vlaamsgezinden
kunnen
zich natuurlijk opnieuw verdelen;
zij mogen dan achteraf a a n een
verzwakte CVP h e t verwijt niet
sturen, dat een linkse koalltie h e n
opnieuw in de rug schiet. De lessen uit het ver'ede.n zijn talrijk. »
Het is droevig Iemand op zo
korte tijd zo te zien ontaarden tot
een volledige slaaf van partijbonzen.

VOLKSGAZE^
Zegt dan weer wat anders. De
Volksunie bestendigt alleen m a a r
de diepe duisternissen voor de
CVP over het klerikale Vlaanderen gehangen.
« In het Antwerpse
is t h a n s
ook h e t masker gevallen.
Te Borgerhout, op Deurne n a
de grootste randgemeenten van de
Scheldestad, werd beslist dat de
CVP en de Volksunie gemeenschappe ijk ten strijde
trekken.
,Wint deze lijst (zoals h e t reeds in
1958 gebeurde) dan zal na de verkiezingen een Volksunieman zijn
intrede doen in het CoUege van
Burgemeester en Schepenen. Ook
zal er voor gezorgd worden d a t de
Volksunie minstens
drie m a n d a 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 n a a r CVP-ers g a a n
en twee n a a r Volksuniemannen.
Het kan dus een schone tijd worden, te Borgerhout, voor gewezen
~ SS-mannen, Oostfrontstrijders, fabri(».'.wachters, enz.
Zo dan klerikale zwartheid en
zwarte zwartheid d a t gaa* nogal,
he Jos.
Waiter Luyten.

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE
Uitb. Leo 'Vreese
Feestzaal voor groepen

D O R I M U N D E R
Thierbrauhof 1
Ic Leuven
Alle zater- en z o n d a g e n
O p p e r iJeieren o r k e s t .
Stemniing
plezier.
Alle d a g e n , 's m i d d a g s en
's a v o n d s t)este k e u k e n ,
niet d u u r
Vanaf s m o r g e n s
tot 's n a c h t s
koud buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t voor
g r o e p s r e i z e n s c h o l e n enz...
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p

D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a k o u d buflet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen voor v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van nu at t l e r n i a n Sogers,
oude b a a s 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
Schoonste bierkelder
van het land.

•
Niet vergeten dat men in
d e d r i e lokalen de e c h t e
Dortnuinder Thierbrau
d r i n k t met Ie
Hertjes.

DEZE WEEK OP uw SCHERM
ZONDAG

15 00 : Voor boer en tuinder —
15 30 • Tekenfilms voor jong en
oud ; 'De Pllntstones (wederuitzendmg van de 47e afl.) — 15.55 : De
berg der vogels ; documentaire film
van Lasse Thorseth over het Noorse
eiland Runde — 16.25 : Pre-Olympisch turnen. Reportage van de
ontmoeting Frankrijk-Rusland
te
Parijs en Duitsland-Japan te Müncheh — 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 : TVnieuws

MAANDAG
11.20 : Rechtstreekse reportage van
üc aankomst van Z M. Koning Olaf
van Noorwegen in het Centraal
Station te Brussel voor een driedaags staatsiebezoek aan ons land
— 15.00 ; Rechtstreekse reportage
van de plechtige ontvangst van de
Noorse vorst op het Brusselse stadhuis " 19.00
Zandmannetje —
19.05 : Filmmuseum van de schaterlach : 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 : Pianoconcert in a van Edvard Grieg —
22.50 : TV-nieuws.

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 : Walvisjacht In de Noordelijke IJszee —
19.55 : De Weerman — 20 00 : TVnieuws — 20.25 : Soubrette ; blijspel 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 : TVnieuws — 20.25 : Melodie emer
Naclit : liedjtsprogramma van de
Norddeutscher Rundfunk met het
zangers-echtpaar Ester en .i^brahara
Oiarim - 20 50 . De Schelde-Rijnvcrbmding : 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 : TVnicuws,

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 ; Antwerpen-Tokio Omnibus : sportultzending gcwlid aan de Olympische
Spelen — i21.10 : Ten huize van
•Willem De Meyer — 22.00 : TVnieuws — 22.10 : Close-up vati
Joseph Losey.

DINSDAG

'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 politiehulp belette.
« Vrees voor politieke incidenten? Belachelijk! Tot zondag was

van de
gemeentelijke belangen,
d a n zouden zij h u n eigenbelang
gevaarlijk veronachtzamen.
In dit opzicht is h e t indienen
van Volkstmie-lijsten in Vlaamse
steden als Antwerpen of Mechelen, 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 gebied te verwijten a a n de gemeentebestuurders van Antwerpen of
Mechelen? Beide steden hebben
niet enkel h u n pücht gedaan wat
betreft
de werkverschaffing,
de
industrialisering van h u n stedelijk gebied en de economische opbloei van h u n stad, m a a r ze hebben bovendien beide steeds de
toon aangegeven in Vlaanderen,
als culturele centra.
Het kan de leiders van de Volksunie niet onbeKend zijn, d a t h e t
juist de CVP-vertegenwoordigers
in het stadsbestuur van Antwerpen en Mechelen geweest zijn,
die op Vlaams gebied h e t grootste
dynamisme hebben a a n de dag
gelegd en
die het zcrgvu'digst
waken over het
zuiver Vlaams
karaikter van h u n stad.
Hoe is h e t dan mogelijk dat de
Volksunie juist deze twee, door en
door Vlaamse steden, uitkiest om
de C'VP in de rug a a n te vallen
op gevaar af de socialisten alleen
a a n het bewind te brengen?
IVIoeten we herinneren a a n het
schaamteloos CVP-bedrog in 1958
te Gent waar de CVP, dank zij
Vlaamsegezinde katoliekcn, de volstrekte meerderheid haa'de. iVIaar
toch verschillende
schepenzctels
gaf a a n de liberalen omwille van
een afspraak van voor de verkiezingen.

Niet vergeten . w e l d r a
DORT T H I E R B R A U H O F III
te Brussel.

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 Nederlands — 19.59 : Weerbericht —
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Voor
geld en recht, een nieuw avonturenfeullleton 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.

ZATERDAG
18.55 : Zandmannetje — 19.00 ï
Dierenwereld : Het paard — 19.30 :
Autorama — 19.55 : Hier spreekt
men Nederlands — 19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : De wii kagen ten : Kameraden 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.
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•Gemeenteverkiezingeiii
ANTWERPEN

ANTWERPEN
Gemeenteverkiezingen.
Oproep a a n al onze leden en
simpatisanten!
Wie helpt onze militanten a a n
bet nodige materiaal voor de
komende g:«meenteraadsverkiezingen ojn. borstels, emmers,
koudlijm, kalk, benzine, enz.
Giften worden in dank aanvaard op het arrondissementeel sekretarlaat te Berchem,
grote steenweg 165, of bij n
thuis afgehaald.
Geldelijke iteun op postrekening 86.89.97, Bert Baets, St.
Matheusstraat, 45, te Borgerhout met vermelding, gemeen
teverkiezingen.
V.ÜJVL
Nieuws
(Volksunie
Militanten).
Nieuwe propagandisten en militanten die zich h o n d t i d ten
honderd willen Inzetten, melden zich onverwijld persoonlijk, 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 autokaravaan op zaterdag 28 september 1964.
Samenkomst Van Hombeeckplein te Berchem
vanaf 14
uur.
Vertrek 15 uur stipt.
Versier uw wagens met de nodige slogans en leeuwenvaandels.
Volgende gemeenten
worden
doorkruist : Berchem — Wilrijk — Hoboken — Edegem —
Mortsel.
Allen op post!
Voer propaganda van Man tot
Man; Inlichtingen op het telefoon n u m m e r 39.92.06.

ANTWEBPEN-STAD
Ledenvergadering elke week.
Tot
de
gemeenteverkiezingen
hebben wij elke woensdagavond
om 20 uur 30 in de bovenzaal v a n
lokaal « Peter Benoit » kontakten werkvergadering voor alle leden in verband met de verkiezin^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 autokarav a a n in. Deze k a r a v a a n zal ook
door Berchem trekken.
Wij vragen hiervoor de bijzondere a a n d a c h t van onze leden en
eympatisanten autobezitters. Het
is van groot belang d a t deze kar a v a a n 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
Hombeeckpleln te 10 uur. Iedereen is welkom.
BOOM
Zoals blijkt
uit een slordige,
v a n fouten krioelende
brosjure,
gedrukt en huis a a n huis besteld
o p kosten van de Boomse belastingbetalers en van een a a n t a l
doorbrave adverteerders, gaan onze rode, voor de gelegenheid extreem-patriottische
doende
gemeentebestuurders, de
twintigste
verjaardag van hetgeen m de
wandeling « bevrijding » genoemd
wordt, « vieren » vanaf 29 august u s t o t . . 3 oktober! Jawel, jawel,
ge leest goed : tot 3 oktober!
En waarom t o t 3 oktober? —
T o c h duidelijk : acht dagen later zijn er immers gemeenteverkiezingen! Wat een
prachtgelegenheid om, bij middel van zul.
k e « heuglijke » herdenking, de
BSP-propagandamachine op volle
toeren te doen draaien op kosten
v a n de gemeentekas, d.w.z. van
alle Boomenaars!
Dus, krijgen onze roodjes : leve de « bevrijding »!
Van de rest weten ze niets.
O p 11 oktober zullen wij h e t hen
in, ieder geval diets m a k e n !

BELANGRIJK

OOST-VLAANDEREN

Ingevolge de nieuwe van k r a c h t zijnde wettelijke beschikkingen, 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.

GENT
Gemeenteraadsverkiezingen.
Alle leden en sympatisanten
worden verzocht aktief mede te
werken a a n de verkiezingsstrijd
en een aktieve mondelinge propaganda te voeren voor onze lijst,
die wordt aangevoerd door Leo
Wouters en Guido Deroo.
Ziehier h e t programma van de
aktiviteiten waarvoor wij uwe medewerking vragen :
Gedurende de verkiezingsstrijd
ledere
vrijdag
kontaktvergadering.
Zaterdag 19 september 15 utir
kolportage in
Gent - Centrimi,
vertrek aan de Roeland.
Zondag 20 september 9 uur uitdeling 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 a a n de Roeland.
Dinsdag 29 oktober radio-uitzending van de Volksunie (om 19 uur
50).
Vrijdag 2 oktober 20 uur klaarmaken voor verzending in alle bussen van Gent van de verkiezingsuitgave van « Hier Gent ».
Zaterdag 3 oktober 15 uur kolportage in Gent, vertrek a a n de
Roeland.
Zondag 4 oktober 10 uur reuzepropagandakaravaan in de stad
Gent, vertrek a a n de Roeland.
Woensdag 7oktober radio uitzending van de Volksunie (om 19 uur
50).
Donderdag 8 oktober televisieuitzending van de Volksunie (om
19 uur 45).
Vrijdag 9 oktober grote meeting
om 20 uur in de KNS.
Sprekers o a . onze lijst-aanvoerders dr. Leo Wouters en ir. Guido Deroo.
Kleinkunstgedeelte met de chansonnier Kor Vander Goten en Hugo Raspoet, alsook de choreagrafische 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 feestelijke auto-karavaan.
De kandidaten voor de verklezlngs-lijsten gelieven aanwezig te
zijn vrijdag l i september om 20
uur 30 i n Roeland om h u n handtekening te plaatsen.
Dringende oproep om zich als
getuige voor de telbiu-elen op t e
geven.

BORGERHOUT
I n een geest van wederzijds betrachten om a a n de Borgerhoutse
gemeenschap de continuïteit
te
bezorgen van een
gemeentelijk
beleid, gebaseerd op een stevige
grondslag van christelijk sociale
en bewuste Vlaamse doelstellingen, 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. gemeenteraadsverkiezingen.
Beide partners
behouden h u n
volstrekte vrijheid van opinie en
van actie wat de algemene nationale politiek betreft, en verklaren
uitdrukkelijk
d a t het
getroffen
akkoord zich beperkt tot de weiafgetekende specifieke gemeentelijke belangen.
HOBOKEN
Kolportage.
Zondag 13 sept. h a d een kolportage plaats te Hoboken. Met
enkele mensen werden op een uur
tijds 52 bladen verkocht, ondanks
h e t feit dat geen geluidsinstallatie
werd benut.
Alleszins een goed
rezultaat.
Zaterdag 19 sept. zal de volgende ko'portage plaats hebben, ditmaal met geluidsinstallatie, vanaf 14 tot n uur. Medewerkers verzamelen op de gewone plaats, 13
uur 45.
Verkiezingen.
Financiële mobilisatie.
Wij geloven niet d a t we u. lezer, moeten paaien om wat geld,
ge weet het zo goed als wij, prop a g a n d a kost veel. Wij verwachten uw bijdrage a a n een der volgende adressen :
Van Dorst H., St. Bernardse
stwg. 482.
Pichal
Ciiretlen,
Heidestraat
293.
Peeters J a n , Lage Weg 158.
Crick
Alfons,
Meerlenhoflaan
49.
Bracks Alfons, Berkenrodelei 6.
Mevrouw Maes,
J. Pauwelss t r a a t 150.
Doe uw plicht, wij doen de
rest!
Sociaal dienstbetoon : kiesplichtigen, die wegens ouderdom of
ziekte, moeilijk h e t
kiesbureel
k u n n e n bereiken, verwittigen tijdig Mevrouw Maes, Jules Pauwelsstraat 150 (telefoon 37.54.89).
Zij worden dan op 11 oktober
I>er auto thuis afgehaald en teruggebracht.

E.P. Brauns komt.
Om te voldoen aan de wens van
talrijke Vlaamse
Merksemnaren,
heeft
Groeninghe Eerw.
Pater
Marcel Brauns s.J.
uitgenodigd
nogmaals n a a r Merksem te komen. Deze voordracht zal plaats
hebben op zaterdag 19 september
a.s. te 20 uur in de feestzaal
Maantjessteenweg 128.
Zij die Pater Brauns reeds hoorden over een ander onderwerp
zullen ook deze voordracht niet
willen missen. Het onderwerp d a t
zal behandeld worden is Radicalisme in de Vlaamse strijd!
De avond zal opgeluisterd worden 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 Oosterveld Wilrijk met vermelding « Rekening 1339 van Volksunie Wilrijk »;
Door bij onze propagandisten
een steunkaart te kopen voor bedragen 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 a a n herinneren dat
in verband hiermee o p zaterdagavond 26 september te 19 uur in
h e 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 eventueel de praktische aktiviteiten
voor
de
gemeenteverkiezingen
gekoordineerd worden daar
er
alleszins een samenwerking
in
ieders voordeel op d a t vlak mogelijk is.
Tevens k u n n e n
hier
allerlei
moeilijkheden ter sprake worden
gebracht.

WEST-VLAANDEREN
MECHELEN
« Drie Zetels-bal »,
met het orkest T h e Sky Club
van André Coucke
Op zaterdag 26 september te
21 uur,
I n de salons Van Dijk, Merodestraat, Mechelen.
Laatste gelegenheid tot feesten
voor de gemeenteverkiezingen.
Allen daarheen. Toegang 40 F .
MERKSEM
Het leven in onze
afdeling
draait t h a n s op volle toeren en
h e t werk loopt gesmeerd omdat er
zovele h a n d e n zijn die willen helpen.
Onze lijst voor de verkiezingen
ligt klaar en hier volgen de namen van de eerste negen kandids^ten :
1. Kalingart Lieven, expert-boekhouder.
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, automekanieker.
8. Brabants Leo, expert boekhouder.
9. Saeys Louisa, schoonmaakster,
echt. Heirman Piet.
Wie onze gemeente kent, zal
met genoegen vaststellen dat onze
lijst getrokken wordt door m a n nen met een onberispelijk Vlaams
en politiek verleden en bekwaam
h u n m a n te s t a a n tegenover de
beroepspoUtiekers v a n de oude
kleurpartijen.

NEERPELT
Tijdens
de afgelopen
week
werd hier een ordewoord van onze algemene sekretaris dat hij tijdens de laatste kaderdag gaf tot
uitvoer gebracht : de plaatselijke
plakploeg heeft de h a n d e n uit de
mouwen gestoken en l a a t elke
voorbijganger zeer duidelijk merken wie hier a a n het werk is geweest.
BERINGEN
Hier werden een a a n t a l huisbezoeken afgelegd in verband met
de verspreiding van de brochure
aldaar. De rondgang m a g suksesvol geheten worden, want wanneer elke Limburgse
gemeente
zich zo zou weren, zou deze aktie niet veel moeilijkheden met
zich mee brengen.

BRUGGE
Autoliaravaan « Volksbelangen ».
Automobilisten
en
mede-inzittenden worden uitgenodigd deel
te nemen a a n de autokaravaan
die op zaterdag 19 september Assebroek en Brugse-Zeebrugge zal
doorkruisen. Samenkomst te Assebroek op h e t einde van de Bossuytlaan
(nabij Vossesteert)
te
13 uur 30; de eerste autokaravaan
van zaterdag 12 september U. was
een kleine aanloop — wanneer iedereen meehelpt maken wij van
de karavaan op 19 september een
klinkende aankondiging voor de
« Vlaamse Volksbelangen ».
BRUGGE-ZEEBRUGGE

ge lijst van 27 personen neerlegt;
kontakt en steun geve men best
langs dhr R. van de Voorde, Wollestraat 45, Biiigge. Met Uw h u l p .
gaan we te Bruggo aeker n a a r een
verrassing.

D i e p e s t r a a t 44 (tel : 32.44.30)
ANTWÉRPEN
A l l e , kwajitëitsspeelgoed
S p e l l e n V o o r groot- en klein

Alles voor modelbouw
—•Dinky - Gorgi - Match Box
Lego - Sioliet - Matador
Jumbo 'Airfix - Schildpad
enz. enz. enz.

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerdb
bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
(Brevet - 529768)
met
Gebreveterde karkassen
( B r e v e t - 512767)

AUIT

SPECIAAL
BREVET

.STAR:
T E Z E L E (O.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel. (052) 44641 en 44642
Indien U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k kent s t u u r
o n s een k a a r t e en w e
zenden U h e t a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele,

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

VLAMINGEN
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...

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

1^^

;Ó^

CONSTANTIA

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

IK K O M O P U W EERSTE VERZOEK
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid.

NATIONALE LOTERIJ
TREKKING OP 5

OKTOBER

I

50.000.000^ loten |

OË VOLKSUNIE

il4

ilf

il

ANTWERPEN
Op w o e n s d a g 7 o k t o b e r i n d e B e u r s t e A n t w e r p e n

GROTE

SLOTMEETING

Als bekroning van oi?ize strijd voor de gemeenteverkiezingen
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 m a a k t van n u af een massale
propaganda voor deze meeting !

ROTStLAAK
Pater Brauns komt.
Voorlichtingsvergadering te Rotselaar 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.
LIMBURG

GENK
Zondagmiddag vond te Waterschei m café Oberbayern een belangrijke
bestuursvergadering
plaats van de afdeling.
Aanwezig waren o.m. de provinciale voorzitter Degraeve, de
provinciale sekretaris Colemont
en de vrijgestelde Begas.
De besprekingen die werden geuit op de Vlaamse kermis die
voerd
handelden
hoofdzakelijk
plaats vindt in de genie-kazerne
over de komende gemeenteraadsANTWERPEN
te Berchem, op 16-17-18 oktober
verkiezingen alhier en werd de
1964. Wij hopen alle Vaams nalijn die de afdeling hierin dient
tionalisten tijdens deze dagen te
te volgen uitgestippeld.
ANTWERPEN L.O.
mogen begroeten. Iedereen is welTe Genk is men klaar voor de
De Volksimie van Antwerpen
kom
strijd
Unkeroever, doet een oproep aan
Zaterdag 17 oktober 1964.
iille Volksunieleden,
abonnemenNaast Hasselt, St. Truiden,
13 uur : opening.
ten en simpatisanten uit het AntMaaseik en Bilzen zal er ook *e
20 uur 30 : gezellig samenzijn
werpse om het bijwonen van hun onder het motto : « Dans, lach
Genk een Vlaamse lijst zijn. Ook
eerste :
in tal Van andere gemeenten m
en leute! ».
« St. Annexes groots MosseiOal »
Limburg zullen VolksunieaanhanInkom vrij.
dat plaats vindt op zaterdag 26
gers en -medewerkers deelnemen
Zondag 18 oktober 1964.
september a.s. te 19 uur m Café
aan de gemeenteraadsverkiezin11 uur : opening
« De Zeester » op St. Annasttand
gen.
20 uur : gezellig samenzijn.
Antwerpen Linkeroever.
21 uur 30 : trekking tombola.
HASSELT
Deze oproep is in het biezonder ,ge.
23 uur : slot.
Ook hier gaan de laatste dagen
richt tot de bewoners van het St
voor het indienen der lijsten met
Annastrand, wonlngeneigenaars en
BORGERHOUT
grote aktiviteiten gepaard.
neringdoeners, daar deze avond
Het Vlaams Nationaal JeugdverHet is momenteel echter nog te
ingericht wordt ni hun belang, bond, aldelmg Borgerhout, Schaar:
vroeg om hierrond verder komten einde hun belangen te steimen;
Herman van den Reeck, rjiht op
mentaar te geven daar de grote
de strijd aan te binden voor het
21 september a.s. te 20 uur een beslissingen vandaag en morgen
behoud der woningen of volledige
kleurdia-avond in in lokaal «Nieu- feitelijk pas zu'len vallen.
vergoeding!
we Carnot», Carnotstraat, AntwerEen toespraak zal genouden pen, onder het motto « Het V.N.J.
MECHELEN AAN DE MAAS
worden aangaande dii zo belangWe herinneren nogmaais aan
door de jaren heen »,
rijk probleem.
Tevens auHen enkele foto's ten- het grote feest dat op zondag 25
oktober te Mechelen-Maas zal
toongeste'd worden en enige films
BERCHEM
plaats hebben, en waaraan o.m.
afgerold.
V.N.J. nieuws.
De leiding van deze eenheid ver- Jef Burm zal meewerken.
Het Vlaams Nationaal JeugdOndertussen nc^ een nieuwtje
wacht daar al de Vaams - natioverbond nodigt U allen vriendelijk
naal voelende mensen uit de om- omtrent de grote tombola die dan
van start zal gaan : de eerste
geving, en zal hen daar graag te
prijs hiervoor is een wagen, merk
woord staan.
« Tra bant ».
AANDACHT I
HEIST - BEERZEL
Binnen enkele dagen
De kolportagepioeg van deze afkomt van de persen een deling trok er ondanks de dreigen- W E S T - V U A A N D E R E N
prachtige affiche in veel- de regen weer opuit Op korte tijd
werden bijna 100 nummers aan de
kleurendruk, groot formaat man gebracht in de k eine gemeen, DIKSMUIDE
toch ten.
,70 op 50 cm. Deze affiche te Koningshooikt ondanks het ho- Werf
Zaterdag 19 september 1964 :
is te gebruiken in alle ge- ge aantal abonnenten m deze ge- Oostende.
Verzamelen aan de H. Hartkerk
meenten, waar Volksunie- meente De plaatselijke helper WilVan, Bouwe' sloeg natuurlijk
om 2 uur 30.
lijsten worden ingediend. fned
alle rekords,
Zondag
20 september MerDe kostprijs ervan zal onDeze ge ukte Kolportage zal ho- kem : verzamelen om 9 uur aan
geveer 4 fr per exemplaar pelijk het goede vuur verbreiden de kerk te Merkem.
bedragen. Ze is dat ruim in deze gemeente waar e°n ploeg Herfstbal.
Zaterdag 24 oktober wordt in de
waard; de bedoeling is, de Vlaamsgezinden bes'oot een lijst
Volksbe angen voor te
feestzaal Vlaams Huis te Dikpmuiverkiezingskampanje door Vlaamse
stellen op 11 oktober. Verschilleneen herfstbal mgericht ten
oordeelkundig gebruik van de van onze mensen zullen op de- de
voordele van de Volksunie propaenkele honderden dezer ze liist staan.
gandisten.
affiche's een échte VolksNu de verkiezingen met rasse
schreden naderen, za. van onze
unie-noot te geven.
propagandisten heei veel gevraagd
BRABANT
Minimum-afname : 250
worden het is dar ook niet meer
exemplaren.
dan billijk dat ook eens iets voor
LIEDEKERKE
deze mensen gedaan wordt. Dus
Wie geïnteresseerd is in
Verleden zondag werd te Liedede datum 24 oktober van nu
deze affiche, kan alle n a - kerke net arr. rekord gebroken in- houd
af vrij.
dere inlichtingen betref- zake verkoop van ons b'ad de Pater Brauns.
fende het onderwerp er- Vo'ksunle.
Voor de mensen die niet in de
Remain Van den Horre samen
gelegenhe d zijn geweest op de
van en de eventuele bemet
een
tlentai
jonge
krachten
stelling bekomen op de verkochten m een minimum van namiddag van ae IJzerbedevaart
de prachtige rede van Pater
redaktie. p / a Rotatyp, Syl- tijd 500 bladen Wif doet beter.
Bi"auns te beluisteren, wordt op
vain Dupuislaan 110. BrusOveral werden ze geestdriftig
zaterdag 19 september om 20 üur
onthaald wat zeker en vast een
de bandopname van deze spreeksel 7 (tel. 02.23.11.98).
gunstig voorteken is voor de ge- beiu't afgedraaid in het Vlaams
meenteraadsverkiezingen.
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.

AALST
Op Vrijdag 18 s e p t e m b e r t e 20 u u r
in de z a a l « M a d e i o n », G r o t e M a r k t

GROTE

MEETING

met voorstelling van h e t V.U.-programma
en de V U.-lijsten in h e t 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 gemeenteverkiezingen 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.
WAAR EN WELKE 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 nopens de aard van de getuigen.
Er zijn twee soorten getuigen :
1) de getuigen op de stemburelen (aan te duiden met model P op 6 oktober). Het aantal van deze getuigen mag niet
hoger zijn (wel lager 1) dan het aantal stemburelen. Bovendien mag voor elke getuige een plaatsvervanger worden aan.
geduid.
2) de getuige (één) voor de verrichtingen van het hoofdbureel (één per gemeente) Deze wordt (met zijn plaatsvervanger) 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 algemene 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 voorzitter of bijzitter), dan moet hl] net afdelingsbestuur verwittigen dat dan zijn plaatsvervanger mlicht. Zoals bekend, kunnen Kandidaten niet worden opgeroepei om te zetelen.
BERICHT VAN DE STUDIEDIENST
Ten slotte nog een oeiangrijk bericht aan de afdelingsvoorzitters ; 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 tellmreel over te maken aan de Volksunie - Studiedienst, Elsboutbaan 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 oarlementsverkiezingen.
E. Slosse
Voorzitter Vü-Studiedlenst.

De meest precieze en
volledige taalsrenslnformatle
vindt D In

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARLEMENl »

Daarom slechts èéo adres :

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

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
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SPREEKT UW TAAL TE BRUSSEL !
Onze mandatarissen en onze voormannen spreken NEDERLANDS 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 vrijwillige bijdrage van min. 100 P te
storten op onze rekening nr. 4185
(bij de Kredietbank,
Berchem
p.c.r. 17.11). Deze bijdrage zal onze zware financiële lasten in verb a n d niet de verkiezingen wat ver.
lichten.
Medewerking.
Iedereen die in de mogelijkheid
verkeert mede te werken a a n de
verkoop van steimkaarten, bussen
van strooibiljetten, deelname a a n
a u t o k a r a v a n e n enz., enz., wordt
vriendelijk verzocht zich kenbaar
te maken.
Aut«karavaan van 26 september.
Wij doen een dringende oproep
om deel te n e m e n a a n de autokar a v a a n van 26 september.
Dienstbetoon.
Adv. E. Ehlinger, Grote Steenweg 289 te Berchem, iedere vrijdagavond van 19 tot 20 uur of n a
teiefpnische afspraak,

BORGERHOUT
Na een goede verlofperiode is
onze afdeling weer terug h o n d e r d
Iffocent aktief
geworden. VooraJ
kwam dit t o t uiting in de algem e n e vergadering v a n m a a n d a g ,
7 september, in ons lokaal de
c Nieuwe Carnot », waar d h r . K a rel Dillen, hoofdbestuvirslid v a n
de V(rfksunie, kwam sjweken over
h e t belang van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Spreker
belichtte de verschillende mogelijkheden van deelneming a a n deze verkiezingen, wees op de vooren nadelen
v a n alleen-opkom.en
of kartelvorming, dit naargelang
d e lokale belangen. Spreker onderstreepte h e t feit d a t de gemeenteraadsverkiezingen een eerste grijpen n a a r de m a c h t inhouden, een grijpen n a a r de m a c h t
a a n de basis, wat in iedere gemeente, stad of dorp geschiedt
op de voor h a a r taktisch beste
wijze. W a t we steeds voor ogen
dienen t e houden aldus spreker is
h e t streven n a a r onze gemeenschappelijke VU-doeleinden, met
als eindresultaat
h e t zelfbestuur
door federalisme.
Na deze klare t a a l v a n ons
hoofdbestuurslid hoorden we een
verklaring v a n onze afdelingssekretaris,
gemeenteraadslid
Juul
Dillen, betreffende de te volgen
gemeentelijke politiek.
Vervolgens deden
organisatieleider F r a n s Dirks en propagandaleider Bik Van C a m p elk h u n
oproep voor medewerking a a n de
propaganda met h e t oog op de
verkiezingen van 11 oktober.
Tot slot feliciteerde voorzitter
CSeerts de 85 aanwezigen voor
h u n opkomst en vroeg d a t allen in
dezelfde m a t e deel zouden n e m e n
a a n de propaganda en werking in
de afdeling, om alzo de Volksunie
Borgierhout tot een overwinning t e
voeren.
DEURNE
Vwgadering.
Da volgende vergadering
zal
doorgaan in h e t lokeial « Plaza »,
hoek Gallifortiei en De Monterijs t r a a t te Deurne (C) op 21 septeml^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 medewerkers.
J a r e n l a n g hebben we gewerkt
om de afdeling uit te bouwen.
Duizenden huisbezoeken
werden
afgelegd. Tienduizenden
pamflett e n werden versjareid. Onze afdeling is een der best georganiseerde van h e t ganse land. w i j eisen
een zeer grote t u c h t van onze propagandisten.
I e m a n d die zijn taak niet of
onvoldoende uitvoert wordt gesclirapt als onbetrouwbare medewerker. Het gevolg v a n deze h a r de maatregel is nochtans d a t
Deurne k a n rekenen op een elite
van betrouwbare medewerkers. De
gevolgen d a a r v a n zijn dan ook
duidelijk zichtbaar.
Tijdens de laatste j a r e n 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. Tienduizenden frank steim
werden
rondgehaald. De volgende
gemeenteverkiezing zal h e t
bewijs
leveren d a t onze aktie zeer vruchtbaar geweest is.
Wij vragen n u a a n alle medewerkers een uiterste krachtinspann i n g 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 m e t de microwagen Er
dient rondgegaan met peterslijsten, steimlijsten enz.
Er dienen getuigen gevonden te
worden voor de telburelen.
Er zal op 2 oktober 1964 een
meeting gehouden worden in h e t
lokaal « Concordia » waarop onze
nationale sekretaris Wim Jorissen
h e t woord zal voeren. Er zullen
ook nog andere aktles gevoerd
worden.
Personen die wensen mede te
werken of die ons nog een geldelijke steun willen verschaffen Kunnen dit doen op h e t sekretariaat :
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117,
Deurne (C).
Tel. : 36.60.38 (iedere d a g tussen 18 uur 30 en 19 u u r ) .
Zeer belangrijke vergadering.
Op m a a n d a g 21 september 1964
om 20 uur 30 vindt er in h e t lokaal « Plaza », hoek Gallifortiei
en De Montereystraat t e Deurne
(C) een zeer belangrijke vergadering plaats.
Alle personen die zich opgegeven hebben als medewerker of als
getuige dienen tegenwoordig te
zijn.
Meeting.
Op vrijdag 2 oktober 1964 om
20 uur vindt er m h e t lokaal «Concordia», T u r n h o u t s e b a a n 28, Deurn e (C) een meeting plaats waarop onze algemene sekretaris Wim
Jorissen h e t woord zal voeren.
Wij doen een oproep tot al onze simpatisanten om hierop tegenwoordig te zijn.
Bekendmaken der verkiezingsuitslagen.
De Volksunie Deurne zal de uitslagen der gemeenteverkiezing bek e n d m a k e n in h e t lokaal « Concordia », T u r n h o u t s e b a a n
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 t a a n in zijn strijd
tegen de unitaire partijen. Met de
daad. met de r a a d 'net de steun

WEEKBLAD

DE VOLKSUNIE
aitgave ran de r.x.«
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Alle U a c b t e n TOOT olet ontraogeD m n blad op dit adrea
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v a n uw spaarcenten. Een storting
op P.R. 6019.72 van A. Van de
Werf, Caputsteenstraat 138 Mechelen, m a a k t onmiddellijk een grote
steun uit voor de kampanje.
Geef ons munitie, de Volksunie
verovert voor U 3 zetels.
SCHOTEIN
Steun ook gli ons verkiezingsfonds :
stort op postrekenmg
607196 van Pol Venken. S c h o t e a
Voor een Vlaams
nationale
vertegenwoordigmg eg) het gemeentehuls : ten aanval 1

BRABANT
BRUSSEL
We nodigen iedereen hartelijk
uit op onze klank en kleurlichtbeeldenvertonmg over onze jeugdbeweging op zondag 20 september
te 16 uur 30 in de « Graaf van
Egmont », Van P r a e t s t r a a t 28,
Brussel-Beurs.
Dit wordt een echte kennismaking 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-volksvertegenwoordiger, in de zaai Teugels, Leuvenb a a n 224, Kortenberg onder het
motto : Volksunie! Nu!
Het probleem der randgemeenten — 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 d a t onze lezers en sympathisanten een zware
inspanning willen leveren opdat
Limburg niet met lege h a n d e n de
verkiezingspropaganda
hoeft a a n
te vangen. Oprecht dank voor al
de giften.
Bijdragen kimnen gestort worden op P R van Clem Co'emont,
Diestweg 452, Nieuwerkerken of op
de Kredietbank St. Truiden voor
rekening Colemont.
D e bijdragen van vorige weejc
waren :
vu-afdeling Halen 3de bijdrage
500 P
CP. Nieuwerkerken
100 F
Naamloos Mechelen bovelinge
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
H e r m a n 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 a a n Maas 40 F
J W Hasselt
100 F
KA vr St. Truiden
50 F
AN vr Veldwezelt
100 F
Familie Vanhorenbeek Opglabb,
80 P
DD voor Hasselt
80 F
Naamloos vr L a n k l a a r
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 m a r k t 100 F

OU pTBCQUs
leeuweo•child irordt Ü cbuisbetteiQ door anze diensten
indien o sas f t i o n op
posirelceninR 1410.8^ r a s
de f . 0 te BruMei Secretariaat ' M Lemonnlerlaan 82

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

F
F
F
F
F
F

OOST-VLAANDEREN
AALST
Kolportage,
Prachtige uitslag in Erembodegem geboekt : 560 VU n r s a a n de
m a n gebracht.
Op nauwelijks 6 m a a n d tijds, is
h e t verkoopcijfer er met minstens
10 % gestegen, 11 oktober wordt
beslist een VU dag.
Reeds raken de
tegenstrevers
de kluts kwijt. Onze grote propaganda-panelen moesten h e t ontgelden. 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 Erembodegem Ter Joden verkocht bij zijn
eerste werftocht, 45 nrs.
Dank a a n alle andere nieuwe
medewerkers en heel
bijzonder
onze
jonge
universlteits-student
Baudewijn, vanuit Brussel per
fiets overgekomen. Een schoon
voorbeeld van « geen woorden
m a a r daden ».
Zaterdag 19.9.64, tweede autok a r a v a a n van Aalst n a a r Zottegem.
Samenkomst, 14 uur 30, lokaal
De Vriendschap, Aalst.
Alle deelnemers van de eerste
karavaan weer op post. Zo mogelijk nog meer.
Zondag 20.9.64, werftooht
te
Denderleeuw. Hier ook, komt de
VU zich in de plaatselijke gemeentepolitiek mengen. Een volledige kolportage-ploeg moet hier
minstens de daverende verkoop
van voor enkele m a a n d e n bevestigen.
Samenkomst lokaal De Vriendschap, Aalst, 8 uur 30.
Of lokaal De Klok, Dorp, Denderleeuw, 9 u u r 15.
GENT
Zielemis.
De jaarlijkse zielemis voor wijlen Leo Vindevogel en echtgenote
zal plaats vinden in de kerk van
de E.P. Dominikanen, Holstraat t e
G e n t op zondag 27 september e.k.,
om 11 uur 30.
DENDERLEEUW
Kolportage.
Zondag 20 september grote kolportage in de gemeente.
We rekenen op al de bestuursleden en de jonge kandidaten.
Verzameling in h e t Vlaams Huis
« De Klok » op^het Dorp te 9 u u r
15.
Verkiezingen.
Hier volgt de lijst der kandidaten 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) W y n a n t Petrus.
6) Witterzeel Louisa.
7) Asse-man Maiurits.
8) Pieremans Emiel.
9)
10) De Bisschop Victor,
11) L a n c k m a n J a n .
Er werd reeds een « aardig duitje » 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 a a n geduid als penningmeester voor
h e t verkiezingsfonds. Huisbezoekea
zu'len worden afgelegd.
Kleine giften worden ook In
dank aanvaard. Stortingen kunnen worden gedaan op p.c. n r
325.33 van de Kredietbank te St.
Niklaas voor nr. 4713 van de Volks,
unie, met vermelding gemeenteverkiezingen.

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

((PETER BENOIT »
Frankrijklei 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huis

« DE VRIENDSCHAP »
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811
ELEC. A P P A R .
Vermindering vr lezers V.U.
Huish. App. Radio-T.V.Bandopnemers...
37.92.57. ELAGBO 38.74.68
De Damhouderstr. 23, Ant.
BOUWEN - WONEN

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 trapbedekkingen Deliflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne T. 36.13 12
Voor uw modern interieur

EURO-DOMI
Kruidtuinlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
'

Bouw- veranderingsherstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken Tel. (03)37.43.81
BOEKEN - T I J D S C H R .

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
Vermindering v groepen
Elisabethl 105 T 632.70
V l a a m s Huis B r e u g h e l
de S m e t de N a e y e r l a a n 141

BLANKENBERGE

O c u n t OOK oetaien als
rolgt : blJ
aflevering
135 F -1- a maandeiiiicse
stortingen r a n elk 100 P.

Telefoon : (050)41637
Vol. Pension. 30 kamers

Afmetingen : 40 X ^*'
cm.
rerraardlgd
alt

Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

duurzame grondstot (Cerafix).
ri„i—

met

bladgoudl

UURWERKEN

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

dezer maand was
het twintig jaar ge'eden dat de
grondslag gelegd werd van Benelux
door het ondertekenen van het beginsel-akkoord.

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

Gezien de zeer grote betekenis die
Benelux gekregen heeft en nog heeft
voor de drie betrokken staten was
het normaal geweest deze verjaardag op passende wijze te herdenken.
Evenwel is iedere officiële herdenking achterwege gebleven, daar waar
nochtans iedere gelegenheid aangegrepen wordt om officiële plechtigheden te houden. Wij menen ons
niet te vergissen wanneer wij de verklaring voor deze vrij onbegrijpelijke
houding zoeken in de vrees de Walen
te ontstemmen. Want de Walen, al-

Wij betreuren dat iedere officiële
herdenking achterwege gebleven is
en wij waarschuwen tegen onderduimse pogingen om de samenwerking in Beneluxverband met Nederland, om de ekonomische eenwording
van het Beneluxgebied te ondermijnen en tegen te werken. Wij hechten
het grootste belang aan de ekonomische 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 bewoordingen 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 zaken te raadplegen, zonder overleg met
onze Beneluxpartners, eigenmachtig,
in een geruchtmakende rede zijn
houding gewijzigd e.n een koerswijziging in zijn politiek aangekondigd.
Dit is een zeer ernstige zaak van

ONZE BUITENLANDSE POLITIEK
door 'm.7''^<^B^
hoewel zij grotelijks
^profiteerd
hebben op commercieel gebied van
Benelux, zijn om sentimentele redenen tegen Nederland, tegen Benelux. Dit kwam de jongste tijd meer
en meer tot uiting. De herdenking
van de 500ste verjaring van de eerste vergadering van de Staten-Generaal der Lage Landen te Brussel op
29 mei U. werd door Waalse en sommige 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 vervolging of bestraffing van de daders hebben wij nooit iets gelezen of
gehoord : de gestrengheid van het
Belgisch Gerecht bUjft
eenzijdig
' voorbehouden voor de Vlamingen.

KOOP

BIJ

paald wordt in een geest van solidariteit.
Een gelukkig gevolg van Benelux
is immers geweest dat de buitenlandse politiek van Nederland en
£5elgie meer en meer geiiiKiopena
gevoerd werd in een geest van goede
verstandhouding Dit gemeenschappe'ijk standpunt trad nog duidelijk
naar voren ter gelegenheid van het
verzet van Frankrijk tegen de toetreding van Engeland tot de Euromarkt : zowel Nederland als België
beklemtoonden dat in hun opvatting
Engeland bij Europa hoorde en een
Europese eenmaking zonder Engeland niet bizonder aanlokkelijk was
voor kleine landen wegens de bedreiging van een Frans-Duitse hegemonie. Andere aspekten nog zijn hieraan verbonden.

ONZE

verreikende draagwijdte Is deze gewijzigde houding, die vooral onbegrijpelijk 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 onze 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 politieke koerswijziging ten scherpste
zouden moeten bestrijden.

E EN ander

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

neluxverband is het akkoord over de
Schelde-Rijn-verbinding. Het betreft
hier een oud geschil, een pijnlijk
geschil omdat de belangrijkste belanghebbeffde Antwerpen was en is.
Voor Antwerpen is dit een verheugende zaak en een spoedige bekrachtiging van het akkoord door het p a r lement was normaal geweest. Hiervan is niets terecht gekomen en integendeel moeten wij rekening houden met een toenemende tegenkanting van Waalse zijde. Deze tegenkanting kwam reeds duidelijk tot
uiting o.m. in de kommissie voor buitenlandse zaken van de Kamer. Deze
tegenkanting wordt ingekleed in
drogredenen (de waterkwestie), doch
is in werkelijkheid ingegeven door
sentimentele, anti-Vlaamse en a n t i Nederlandse Waalse reakties. Alhoewel 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 tegenwerking uit afgunst en nijd. Deze
kwestie zal zich nog toespitsen de
eerstvolgende weken en maanden,
wanneer het parlement terug samenkomt.

LI O zijn er een aantal
simptomen die er op wijzen dat de
Vlaams-Waalse tegenstelling weldra
ook op het gebied van de buitenlandse politiek tot uiting zou kunnen komen en een rol gaan spelen.
Wij wensen daarom nu reeds duidelijk 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 i n t e gratie van de Nederlandse kuituur in
Vlaanderen en Nederland moet bevorderd worden. Het groot belang
ook dat wij hechten aan een buitenlandse politiek die in gemeenschappelijk overleg met Nederland gevoerd
wordt
Het groot belang ten slotte
van het Schelde-Rijn-akkoord voor
Antwerpen in deze levensbelangrijke
aangelegenheid.

W

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

KREDIET- EN RNANCIERINGSVENNOOTSCHAP

( t O F.)

ADVERTEERDERS
TELEKUUN t 37.&4.38

l \ N VAN KlJSWIJl'KLAAiS 62. A N I W E K H E >

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

Ik
ben
uitgeslaper

Steeds fot uw d i e n s t
Haadplegingen Kosteloos.

NvanK..

Beheei

rv l a o 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 veilruuwen lot i
KLEC I Ku AKUl is I IKh

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

MATTHIEU'S

BEDDENBEDRIJF

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

33 04 95

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

