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G E N T 

Op vrijdag 9 oktober 1984 te 20 uur 
GROTE M A S S A V E R G A D E R I N G 

In de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg 

St Baafsplein te Gent. 
Sprekers : Dr Leo Wouters 

Ir Guido Deroo 
Zij zullen handelen over het onder-' 
werp * De V.U. en het Gent van 
morgen 5 Verder zijn er korte toe
spraken door Piet Van der Schueren, 
middenstander en Joris Dekeyser, ge
wezen Ale ondervoorzitter V.O.S. 

De gemeentelijke verkiezingsstrijd geeft ons 
de gelegenheid om de ganse bevolking van 
Gent aan te spreken en ons in brede kring 
beter te doen kennen. Een voltallige lijst, 
yan 39 kandidaten wordt aan de goedkeu
ring van alle Gentenaren voorgelegd. Het is 
een volwaardige lijst, waarop alle menselij
ke en maatschappelijke groepen vertegen
woordigd zijn : arbeiders, bedienden, zelf
standigen, vrije beroepen, afgestudeerden 
en gepensioneerden in alle kategoriën. 
Zonder te willen afbreuk doen aan de 
waarde van gelijk welke kandidaat, zijn we 
toch bizonder trots op de ouderdomsdeken 
van de lijst : de alomgekende voorzitter van 
de eens beroemde turngroep Ganda, prof. 
emeritus Dr Maurits Verdonck. 
In brede kring is de naam van de Volksunie 
te Gent, gunstig gekend: Iedereen weet, dat 
wij de stelselmatige bewustmaking van de 
Gentenaars tot strijdbare Vlamingen op een 
hoogstaande wijze hebben nagestreefd en 
dat wij de problemen van tewerkstelling m 
eigen streek en de ekonomische ontwikke
ling van gans het gewest, met alle kracht 
hebben gepropageerd. 

De Volksunie zal deze taak in het volgende 
gemeentebestuur onverminderd voortzetten. 
Het is nodig dat wij daar zitting hebben, om 
van dichtbij de werkzaamheden te kunnen 
volgen, om in het bezit te komen van alle 
gegevens aan de bron zelf en om onze stem 
te laten horen waar het nodip is en waar het 
past. 
In het belang van de viaamse volksontvoog
ding moet de uitslag te Gent doorslaggevend 
zijn, dit wil zeggen, dat een voldoende aan
tal stemmen op onze lijst moet worden u t-
gebracht opdat de weerklank krachtig alle 
volkslagen zou doordringen. 
Daarom doen wij een beroep op alle bew^us-
te Vlamingen opdat zij propaganda zouden 
voeren van man tot man om onze aktie te 
steunen en door hun kostbare steun de open
bare opinie op de gevoelige plek te treffen. 
Het is maar zo dat wij de politiekers uit alle 
partijen zullen dwingen met onze eisen re
kening te houden 

Dr Leo Wouter« 
Volksvertegenwoordiger 
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S.O.S. T.V-UITZENDING: EEN OPROEP 
Aandachtig lezen en dadelijk reageren ' 

dFGESCHEOROE KATOLIEKEN»? 
ï;en ietwat versleten argument verdai onttikeid 

5 - VOORLOPIGE BESLUITEN OVER 11.10.64 
Hoe zien de vooruitzichten e^ n't na net indienen der lusten '' 

8 - GENT AAN DE VOORAVOND DER VERKIEZINGEN 
Een reportage doorheen de vechtstad 

6LZ. 16 - NA TWINTIG JAAJl 
Beschouwingen bij de zgn. «Lex Degrelliana ». 

Naar aanleiding van de gemeente
verkiezingen wordt aan de verschil
lende partijen een extra-beurt in ra
dio en T.V. voorbehouden. 

De Volksunie krijgt twee radio
spreekbeurten : de eerste op dinsdag 
29 dezer te 19 u 35, gehouden door 
algemeen sekretans drs Wim Joris-
sen de tweede op woensdag 7 okto
ber te 19 u 50, gehouden door mr Hu
go Schiltz lijstaanvoerder te Ant
werpen 

Daarenboven zal de Volksunie op 
het r V -scherm komen donderdag 8 
oktober te 19 u 45. 

In verband hiermee vinden onze 
lezers op paeina 3 een zeer dringende 
oproep Mogen we hen vragen a în 
deze ooroeo ten spoedigste en op 
ruime schaal gevolg te geven ? 



Ob VOLKSUNIi 

ill 

AAN TE KLACEN 
Een Vlaams beroepsmilitair, ge

kazerneerd in Duitsland, bezit een 
spaarboekje. 

Wanneer hij hiervan geld alhaalt 
op de post B.P.S., schrijft men 
enkel in het f rans: Remboursé la 
Gomine de ... 

Kan dit voor vlaamse spaarboek
jes niet in het Vlaams ? 

Het betreft hier B.P.S. 3 stem
pel A winket. 

Ben soldaat uit B.P.S. 3 

JEUGD EN KRANT 
Geachte Volksmiie, 

Met het grootsto genoegen heb 
Ik in uw nummer van vorige week 
het briefje gelezen van Mevr. Pee-
ters, naar aanleiding van het klei
nerend artikeltje verschenen in de 
grote « Standaard ». 

Ik wil hierover nog zeggen wat 
volgt. Dit artikeltje trof ons en 
heel zeker vele Vlamingen die 
simpatids staan tegenover de 
kleine nationa'istische jeugdbe
weging, waar mensen aan het 
hoofd staan die omzeggens dag 
en nacht in de bres staan en al
les geven zonder enig profijt voor 
henzelf, om onze jeugd een beetje 
Vlaamse cultuur en ontspanning 
te geven. « De Standaard » van 
zijn kant tracht dit ook te doen 
door het uitgeven van zijn jeugd-
bladen « Ons Volkske » en « Kuif
je », maar met het klinkend re
sultaat van veel geld in 't bakje. 

Bij ons wordt iedere dag het 
volgende schietgebed gezegd en 
wij hopen op navolging van alle 
Bimpatisanten : « van zon krant, 
verlos ons Heer! ». 

,, In afwachting mjjn mening : 
liever geen krant dan zo'n hui-
chelkrant! 

Mevr. BiG. - Aalst. 

ERE AAN WIE ERE 

TOEKOMT ! 
Mijnheren, 

Het amusementsprogramma 
< l^rookjesnacht », dat ons ge
bracht werd doOT de BRT, werd 
bes'oten met hel optreden van 

Adamo. een waalse zanger van 
Italiaanse ouders. 

Deze jongeman besefte dat hij 
optrad voor een Vlaams publiek 
in het Vlaamse land en bedacht 
dan ook het publiek op een 
Vlaams liedje. Dit heeft me dan 
ook ten zeerste getrotfen. Verder 
sprak Adamo ook tot het publiek 
in het Nederlands en we danken 
hem daarvoor zeer hartelijk 

Maar wanneer zuilen we de 
waalse TV eens kunnen danken 
voor Vlaamse onderschriften? 
Want niettegenstaande we even
veel betalen, genieten de Walen 
van een volledig programma, wan
neer wij het daarentegen moeten 
stellen met de helft. 

Waar wacht de BRT op, om hun 
films in Nederland te huren met 
eentalige nederlandse onderschrif
ten. Dit zou de waalse kijkers 
evenmin bevallen en de reacie 
zou niet lang uitblijven. 

Maar nu de verkiezing nabij is 
zullen we de drie kleurpartijen 
kunnen belonen voor hun mede
werking en stemmen voor de VU. 

CA. - Eisene. 

HAVENARBEIDERS 

Geachte Redaktie, 

De havenarbeider is een vak
man zoals een metser, schrijnwer
ker enz. Al heeft hij ook van de 
modernisering kunnen genieten, 
toch blijft het een gevaarlijk 
ambt. Dagelijks doen zich onge
lukken voor en suist de ambulan-
tiewagen met loeiende sirenen 
naar de plaatsen waar ongevallen 
gemeld worden, maar dat gaat 
ongemerkt voorbij, want de « dok
taxi » is een gewoon verschijn
sel. In tegenstelling met mijnram
pen zoals in Marcinelle, waar tien
tallen slachtoffers bij betrokken 
zijn en die een kluif vormen voor 
pers, radio en televisie. 

De havenarbeider heeft tot voor 
een tiental Jaren, terecht aan de 
spits gestaan inzake loon en an
dere sociale voordelen. Nu dienen 
ze te wedijveren met boventallige 

ongeschoolde handlangers. Het 
bi-uto loon van de havenarbeider 
bedraagt ongeyeer 300 fr. met een 
dagelijkse vergoeding van 30 fr. 
voor ploegarbeid. Globaal gezien 
verdient hij na 24 werkdagen 300 
X 24 = 7200 fr. Dat is dan ook 
het maximum en elke « dokker » 
zal toegeven dat zonder het ge
not van overuren, deze maande
lijkse wedde onbereikbaar is. 
Hierbij komt nog, afgezien van de 
hoge syndikale bijdrage, dat de 
Antwerpse havenarbeiders van 1 
oktober »ï (en zeker na öe ver
kiezingen) 7 uur 30 in plaats van 
7 uur zullen dienen te presteren, 
wat een grote weerslag zal hebben 
op de prestatie van overwerk, 
maar dat zal ten goede komen aan 
de machtige kapitalistische fir
ma's. Om de groeiende ontevre
denheid onder de arbeiders te 
dempen, hebben de socialisten de 
40-uren-week in hun kiesprogram-
ma opgenomen, omdat ze heel 
goed weten, dat de gemiddelde 
havenarbeider de 30 uren per 
week niet overschrijdt. Dat de 
kommunisten de zaak van dichtbij 
volgen bewijst (m tegenstrijd met 
hun vroegere uitlatingen met de 
socialisten een gezamenlijk front 
te vormen) het feit dal ze nu in 
Antwerpen en satellietsteden af
zonderlijke lijsten indienen De 
toekomst en vooruitzichten van de 
havenarbeider zijn onzeker, temeer 
daar na het graan, de tee van In-
dië naar Nederlandse havens zal 
verhuizen en bijgevolg de binnen-
steedse opslagplaatsen overbodig 
zullen worden, wat vele havenar
beiders, maar ook talrijke maga
zijniers naar het stempellokaal 
zal verwijzen. 

Een verdere volksmisleiding door 
pers en radio is de grote rucht
baarheid die wordt gegeven aan 
« het zoveelste schip dat de haven 
eerder binnen loopt dan vorig 
jaar ». Dit is zuivere gezichtsver-
bjinding; eenieder die iets met de 
haven te maken heeft weet, dat 
een haven niet leefbaar gehouden 
wordt door het aanta] schepen dat 
de haven binnenloopt, maar wel 
hoevee; tonnemaat goederen het 
schip te lossen en te laden heeft 
De havenarbeider is dan ook beter 
dan wie ook op de hoogte dat 
een grote meerderheid der bin
nenlopende schepen de meeste 

goederen reeds gelost en geladen 
hebben in een van de bloeiende 
nederlandse haivens. De tunnel, E-
3 weg, het verdwijnen van het 
Deurnse vliegveld en nu de waal
se socialistische kampanje tegen de 
Rijn - Scheldeverbinding vor
men een groot ondwdeel van de 
achteruitgang onzer haven en 
haar volledige ondergang is een 
vaststaand feit, wanneer het ne
derlandse deltaplan volledig zal 
uitgevoerd zijn. 

Hebben de jonge havenarbeiders 
geen gelijk dat ze, eer het te laat 
is, werkgelegenheid zoeken in 
nieuw-gevestigde industrieën, want 
binnen een vijftal jaren zal de 
20 uren-week er zijn zonder kie
zersmotief maar als « beloning » 
van een slecht nationaal beleid en 
de gemakzucht van de plaatselijke 
verantwoordelijken. 

J.B. - Merksem. 

PLATDIETSE STREEK 
Waarde redaktie, 

In het artikel «Platdietse streek» 
(Volksunie nr 33) wordt gezegd 
dat het diaiekt van die streek 
« een germaans dialekt is dat een 
overgang vormt tussen het Neder
lands en het Duits ». In werke
lijkheid wordt er wel een neder-
lands en geen (hoog) duits dia-
lekt gesproken, nl. een zuid'im-
burgs dialekt, zoals in de aan
grenzende streek van Nederlands 
Limburg. En dit diaekt wordt 
niet alleen in de z.g. Platdietse 
streek gesproken, maar ook in het 
z.g. Duitstalige gebied van Eupen. 

Het Eupens dialekt (alhoewel de 
Kultuurtaal wel het Duits is na 
honderd jaar mlijving bij het 
Duitse Rijk en geen poging van
wege de belgische «taftt-om de 
vroegere toestand te herstellen), 
het Eupens dialekt dus is ongg; 
twijfeld een nedeiiöüits ' en een 
nederlands dialekt, zonder spoor 
van de hoogduitse klankvenschui-
ving. Slechts in dorpen langs de 
duitse grens (Raeren enz.) wordt 
hoogduits dialekt gesproken, als 
in Aken (en ook in het neder

landse 'dorp Vaals, dus toch bijna 
helemaal vernederlandst!). 

L.N. . Balen. 

Redaktie : Wij danfeen onze le-
«er voor zUn uiteenzetting. 'Wij 
wijzen er echter op dat wij nim
mer geschieven betiben dat liet 
Platdiets een dnits dialekt zon 
zijn. De uitdrukkinir <( de over
gang tussen het Duits en het Ne
derlands » was misschien verwar, 
rend, maar was eigenlijk bedoeld 
om te zeggen dat de Platdietser* 
zich zowel in de omliggende ge
bieden als deze over de duitse 
grens, zeer gemalikelijk met hun 
gewestspraak kunnen behelpen. 

FOTO'S 
Geachte redaktie. 

Als trouw lezer van uw (en on
ze) Volksunie, beschouw ik het aila 
grote eer mee te mcsen werken 
aan ons blad, het blad der strlj-
dende Vlamingen. 

Bij greep in mijn foto-koUektie 
legde Ik vcor U de ingesloten 
kiekjes terzij. Aldus voel ik het 
aan alsof ik zelf aan ons blad mee
werk door deze kleine bijdrage 
en ik ben U daar zeer dankbaar 
voor. 

P.G. - Houwaart, 

Redaktie : Dit is een van de tal
rijke brieven die wij — samen 
met veel bruikbaar fotomateriaal 
— binnenkrege» na onze o^-ocip 
voor het zenden van foto's. Wij 
maken van de gelegenheid gebruik 
om al deze bereidwilligen te dan
ken en anderen aan te zetten even
eens hun verzamelingen aan te 
spreken. 

De redaktie, dr^iafrt geen verant
woordelijkheid voor de Inhoud &et 
gepubliceerde lezersbrleven Ze be
houdt zich het recbt van Icenae 
en Inkorting voor Over de lezers
rubriek wordt teen briefwisseling 
gevoerd-

BROSJURES : 
verkrijgbaar alsremeen sekretariaat 
der V.U. Al Lemonnlerlaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het standpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomle voor Vlaanderen 

en Wallonië v 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit net verleden 
40 Jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacht net Vlaams Nationalisme, 

zo denkt bet 
Balans van een Jaar -

De V D In het Parlement 
Het tweede aktlvlsme 
De Zuldnederlandse taalgrens In het 

Belgisch oarlement 

5fr. 
6 ft. 

6 ft. 

5 ft. 
5 ft. 

10 ft. 

10 ft. 

10 ft. 
40 ft. 

50 ft. 
Er blijven nog enkele orosjures heschlkbaar met de rede. 
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d Volksunie te Mechele n 15-12-1963 

LET WEL 
/UDVERTÏNTIES VOOR 

< u ï VUI.K.SUN11 dienen toe-
gestuura aao onze 
PÜBUCITEITSDIENSI : 

Antwcrpteb»an 232 Berendrecht FeL 0 3 / 7 3 6 6 5 9 

Alleen ae zoekertjes gaan naai 
het Qoofdsekretarlaat • 

M T emonnierlaan 82 Brussel 1 T*L 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

GRONDEN IN 

GRUITRUUE 
OVERPKLl 
NEERULABBEER 

HELCHXEREM 

OOSTMALLE 

WEELDE 
RIJKEVORSEL 

ST JOZLF RIJKEVORSEL 

Rechtstreeks van eigenaar 

BEERSE 
SCHOTEN 

MORTSEL 

OPOETEREN 

KALMTHOIIT 

EDEGEIM (Molenveld) 

DILZEN 

ZONDEKEIOEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Riiswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon j 38 .91 .24 
CMrektie : Rudi van der PaeJ 

o.so B E C O o,5o 
RlJÜ' l ZLINIG ! 
RIJ D l VEILIG ! 

0..50 Beco supei Oenzine 0,50 
Levering van 

~t } <ias en stookoUën 

'^ BFCO 
P a a r d e n m a r k t 20 

Antwerpen 
Telefoon 

(03)32.04.77 (03)32.0210 

GtoU Uui : 
GlAZEN in MONTUREN. 
Gratit voor vemlcrden. 
Herileltingen in eigen w«r\ïiuit. 

WaHer ROLAND 
— Gtdip**"**'*' Optieli*r — 
Kerkstraat. 58 — Antwerpen 
piti é.v.b. op t»»t ItuivKiwiinBr !J 

Ttlcfoon: 35,8&.62 
10 9fc Vorïing op v«f(oon dei«r. 

K E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuidtaan 

211 M. Lemonnlerlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SERRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleldlng 
Schoolgeld maxim. 
8.000 F per laar of 
3 maal 3.000 F. 

met recht op K-indergeld. 

• 
De school waar Vlamingen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 
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TY - UITZENDING 

- s«o.s« 

NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEVERKIEZINGEN KRIJGT DE 

VOLKSUNIE - EVENALS DE «GROTE» PARTIJEN - EEN EXTRA-

BEURT IN RADIO EN T.V. EERSTE RADIO-UITZENDING OP DINS

DAG 2 9 SEPTEMBER TE 19 UUR 3 5 MET WIM JORISSEN ALS SPRE

KER. TWEEDE RADIO-UITZENDING OP WOENSDAG 7 OKTOBER 

TE 19 UUR 5 0 . EN DAN TENSLOTTE T.V.-PROGRAMMA VAN DE 

VOLKSUNIE OP DONDERDAG 8 OKTOBER TE 19 UUR 4 5 . 

We vallen al dadelijk met de 
deur in huis : deze T.V.-uitzendi»^g 
gaat ons heel wat geld kosten. En 
het moet toch al onze lezers dui
delijk zijn, wat een reusachtige 
kans deze uitzending de Volksunie 
op het gemeentelijk en meer nog 
op het nationaal vlak biedt. 

Sinds de jongste parlementsver
kiezingen heeft de Volksunie 
praktisch ieder jaar een kampanje 
moeten voeren, die haar telkens 
zoveel kostte als een verkiezings
strijd. In 1961 de verkiezingskam
panje, in 1962 de grootscheepse 
aktie « Neen Gilson » tegen de 
taalgrensafbakening, in '63 de nog 
grootser kampanje « Neen Theo » 
tegen Hertoginnedal, dit jaar de 
gemeenteverkiezingen. En binnen
kort dan terug parlementsverkie
zingen. 

Het is onze lezers tevens duide
lijk, dat de Volksunie niet be
schikt over de normale en vaste 
inkomsten van de grote partijen, 
noch over de grote hulpmiddelen 
die deze partijen hebben. En toch 
hebben wij vier jaar lang een in
spanning moeten doen, die geen 
enkele grote partij zich hoefde op 
te leggen. 

We zien ons dan ook verplicht, 
een zeer dringende oproep te doen 
tot AL onze lezers om ons in deze 
beslissende dagen in de grootste 
mate van hun mogelijkheden bij 
te staan, in de eerste plaats met 
het oog op het verwezenlijken van 
ons T.V.-programma. Jarenlang 
hebben wij strijd gevoerd om in de 
T.V. een minimum aan rechten en 
erkenning af te dwingenl Onze 
aktie's in het Amerikaans Pavil
joen op de Heizel en vóór de ge
bouwen van de B.R.T. op het E. 
Flageyplein te Eisene liggen nog 
in ieders geheugen. Deze akties 
werden gedragen door de brede 
simpatie niet alleen van gans de 
partij, maar ook van tallozen 
daarbuiten. 

We zijn thans zover dat we het 
scherm hebben veroverd. Nu is het 
woord vsreer aan u allemaal. Nu 
moet in de schoot van de partij een 
brede golf van geestdrift en solida
riteit ontstaan om ons dat scherm 
te helpen verdedigen. Om ons in 
staat te stellen, op dat scherm iets 

te bieden dat opwegen kan tegen 
de onbeperkte realizatie-raogelijk-
heden en -middelen der groten, 

Wij verwachten thans van alle 

partijleden, lezers en simpatizan-

ten, dat zij ons in de allereerste 

dagen een zeer milde gift zullen 

overmaken op per nr 1476.97 van 

de Volksunie te Brussel 1. Ook 

een briefje van 20 fr in een om

slag op het adres Volksunie, M. 

Lemonnierlaan 82 te Brussel, is 

welkom. Maar als het even anders 

kan : steunt mild door een ruime 

storting. Nooit was uw bijdrage 

zo broodnodig. 

Van zodra de ingekomen steun fonds voor de parlementsverkïe-
het voor de T.V.-uitzending beno- zingen die voor de deur staan en 
digd bedrag heeft overschreden, zal die opnieuw zeer hoge eisen aan 
hij gestort worden in het speciaal de Volksunie zullen stellen. 

WIJ REKENEN OP U ALLEN. OP UW TOEWIJDING AAN ONZE 

ZAAK. OP UW GEESTDRIFT EN SOLIDARITEIT. WIJ WETEN DAT 

VELEN ONDER U REEDS MILD GEGEVEN HEBBEN IN DE STE

DEN EN DORPEN. WAAR WIJ DE STRIJD OPGENOMEN HEBBEN. 

MAAR DESONDANKS : S.O.S. T.V.-UITZENDING ï 

' ' AFGESCHEURDE KATOLIEKEN '' ? 

Bij brave eenvoudige katolieWe mensen botsen onze Volksuniepropa

gandisten wel eens, zij het steeds minder, op de opwerping : « Ja ge 

kunt wel gelijk hebben, maar zijn dat geen afgescheurde katolieken, die 

mannen van de Volksunie ? » Die mensen blijven dan op hun stand

punt en er is niet meer mee te spreken. Soms gaat het zo ver dat ze 

menen dat men alleen een goed katoliek kan zijn als men C.V.P.-lid is 

of toch minsten voor de C.V.P. stemt. 

Hoe is het mogelijk dat deze opvat
tingen nog politiek beïnvloedend zijn? 
Buitenlandse katolieken uit landen 
waar katolieken in volle vrijlieid lid 
zijn van verschillende partijen noe
men deze Belgische toestanden volle
dig verouderd en zelfs schadelijk voor 
de godsdienst. 

Hoe dat zo gegroeid is in België 
hebben we bij een vorig artikel «Kerk 
en nationalisme» in het weekblad 
van de Volksunie reeds uiteen gezet. 
Meer dan 100 jaar geleden, als het 
politieke leven zich hier begon te or
ganiseren, was dit op basis van de 
tegenstelling liberaal-katoliek. Dat 

viel toen grotendeels samen met on
kerkelijk of wei-kerkelijk. Het hele 
politieke leven werd er door vergif
tigd, alles moest wijken voor deze 
tegenstelling. 

Sociaalvooruitstrevenden, katolie
ken of ongelovigen werkten niet sa
men voor hun sociaal ideaal zoals dit 
in Engeland In de Labourpartij ge
beurt, maar bevochten elkaar volgens 
die oude tegenstelling. 

Vlaamsgezinden kwamen er nooit 
toe om eensgezind boven al die veten 
heen blok te vormen om het Vlaams 
belang te dienen Ze werden steeds 
tegen elkaar opgezet. De bloedige 

Ijzertragedie moest komen om Vla
mingen van alle strekkingen te doen 
ondervinden dat onze tegenstanders 
in hun haat tegen Vlaanderen wel 
blok vormden. 

Uit de Vlaamse frontbroederschap 
ontstond, de Frontpartij, de Vlaamse 
partij die door haar steeds stijgende 
suksessen de hoofdoorzaak werd dat 
er eindelijk een begin van vlaamse 
verwezenlijkingen kwam. 

Haar leuze was : «Zelfbestuur en 
Godsvrede». Zelfbestuur voor Vlaan
deren en stilleggen van die oude 
twisten. Voor het eerst begon ei een 
geest van verdraagzaamheid moge
lijk te worden tussen gelovigen en 
vrijzinnigen. Door de vlaams-natio-
nale eensgezindheid moest het oude 
fanatisme zowel van linksen als van 
klerikalen ingebonden worden. Het 
zijn de franskiljonse katolieke kon-
servatieven die in 1932 weer terug 'n 
soort schoolstrijd hebben gevoerd om 
de sociale en vlaamse samenwerking 
van mensen uil verschillende rich
tingen terug tegen elkaar op te zet
ten Want dat was het grote gevaar 
van een katolieke partij. Heren die 
in hun persoonlijk leven allesbehal-

(vervolg op blz. T) 
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aan Jos Custers 

minister bij de gratie 

van zijn geweten 

Hooggeklommen ekselentie. 

Verleden week vrijdag hebt gij nog eens diep, heel diep de 
ministeriële rug moeten krommen voor de zoveelste onderdanige 
buiging, met uw neus tot in de drek van verloocliening en 
ontrouw die u sinds 1949 omgeeft overal waar gij zijt. Er zi|n 
er die de ministeriële portefeuille gaan plukken in de hoge boom 
van hun politieke en menselijke standvastigheid. Ze zijn zeld
zaam. Maar nog zeldzamer is het soort dat steeds opnieuw tnet 
de neus tot op de hoogte moet van de varkenssnuiten aan de 
tiog. 

Eens te meer zijt gij tot over de rand van alle eer en ver
stand solidair gebleven met een regering wier politiek de groot
ste denkbare ontkenning is van alles wat gij tot voor enkele 
jaren zo publiekelijk hebt aanbeden, doth wal gij thans -
ersatz-Sikamber - zo schandelijk vert)randt. Bii alle eretitels 
die gij in uw triestige karriere reeds wist te verzamelen, komt 
er thans een nieuwe : Eerste Veldwachter Van Het Rijk. Uelast 
Met De Speciale Opdracht Om Wies Moens Aan De Grens legen 
I e Houden. 

Verleden week vrijdag Ueett uw kollega (het mag de uwe 
zijn!) Piet Verme>len aan de regering een wetsonlwerp voor
gelegd, waarmee de veriai mgstei mijn voor politieke misdri|\en 
tijdens de tweede wereldoorlog met tien laar "wordl verlengd. 
De regering heeft het ontwerj) - haai ontwerp - aanvaard en in 
de Wetstraat werd geen enkele knallende deur gehoord en geen 
enkele bons van een ministerportefeuille op het groene laken 
vóór de neus van Theo f.efevre. (-usters. Joske Custers, inder
daad het « slumste menneke van hiel I^imburg », had eens ie 
meer de mond zó in de drek dat neen-zeggen hem oninogeli|k 
was. 

Daarmee hebt gij, mein treue Vau L'nd Vau-er, uw gewezen 
vrienden en strijdmakkers twintig jaar na de oorloy nog eens 
heel diep de zwarte krocht van uw zwarte en wel n(«)it wit te 
•wassen ziel laten zien. W.int gij weet heel goed, advokaat 
Custers, dat het wetsontwerp van de regering na twintig jaar 
de kroon zet op het rechlsverkrachtend wettenarsenaal van 
Londen waarvan gij destijds één der slachtoffers waart, (iij 
weel heel goed dat het wetsontwerp ledei gezond rechlspnncipe 
aantast door retroaktief - maar reiroaktief is sinds Londen in de 
belgische rechtsspraak niet meer taboe ! - een sanktie te ver
zwaren. En gij weet daarenboven opperbest dal deze rechtsver-
krachting totaal overbodig is en dat zij alleen de zoveelste kluif 
is die gesmeten wordt in de gretige bek van de repressie-h\enas. 

Het ontwerp \an de reyering, Parteigenosse, is er op gericht 
nog tien iaar langer de toegang tot het land te ontzeggen aan de 
politieke bannelingen In de eerste plaats aan Léon Degrelle, 
wiens eventuele terugkeer om onbegrijpelijke redenen zoveel 
beroering in de vaderlandse kikkerpoel verwekt. Want .lat 
Degrelle er niet aan denkt terug te keren, geef ik u zo op een 
briefje. 

Aan Léon Degrelle dus, maar daarnaast ook aan een reeks 
andere mensen. Bi]voorbeeld aan Wies Moens. Of aan Van lioos-
broeck. Of aan de onno/ele halzen die destiids het .•\vondland, 
waarin gij een zo hoog ambt bekleedde, gingen verdedigen in 
de steppen rond Welikeji-Loeki en die sindsdien hun heimwee 
en hun malaria verbijten ergens in een trojiis-he negoin. 

Overbodige maatiegel omdat al deze verbannenen sinds laar 
en lag vervallen zijn verklaard van de belgische nalionaliteit 
en dus op ieder willekeurig ogenblik aan ieder willekeurig 
punt van de grens door iedere willekeurige kodderbeier kunnen 
teruggewezen worden. 

Dat is echter met genoeg ! Met uw goedkeuring hebt gij 
willen bekrachtigen het feit dat Wies Moens en dat Van Hoos-
broeck en dat talloze anderen geen «dv.aze dingen» in luin hoold 
moeten halen en er zich maar liefst mee verzoenen, te sterven 
«. in 't verre land vreselijk alleen ». 

Wat zegde de dichter ook weer ? « Die uit elke teil kan 
eten is een echte hond ». Zonder verder kommentaar vanwege 

dio Genes. 

. . . N O G S T E E D S 

Uit het antwoord van de 
minister van Justitie op een 
parlementaire vraag blijkt 
dat het fameus « bewijs van 
civisme » nog altijd bestaat, 
zij het dan in een gewijzigde 
vorm. Een vorm trouwens 
die de zaak nog erger maakt! 

Het is inderdaad zo dat op 
de bewijzen van goed gedrag 
en zeden al'e stratfen — zo
wel die voor feiten van ge
meen recht als die voor po
litieke feiten — zonder on
derscheid worden vermeld. 

Het bewijs van goed gedrag 
en zeden, afgeleverd aan een 
voorbeeldig en hoogstaand 
man die de fout had in de 
koHaboratie te slaan, en dat 
van een gewezen moorde
naar of verkrachter zijn dus 
globaal genomen vcor niet-
ineewijden (en het bewijs is 
vaak voor niet-i^o'ewijden 
be=;temd) net hetzelfde. 

Na twintig jaar : nog 
steeds de patriotieke doop-
cee' 

Kl'^'in detail : de « Stan
daard » vermeldde de parle-
menta 're vraag be reffende 
de kwestie evenals het ant
woord Het blad vergat toe-
va'lig. zi n lezers te vertellen 
dat de vraag sres'̂ eld werd 
d"or onze vo ksver egenwoor-
diger Mattheysssns. 

At,L'5;EN C.V.P.-ERS 

GOEDE KRISTENEN ? 

Volgend sterk verhaal 
speelde zich verled n zondag 
a f ' t e Halle. De kóprran van 
de ^iJst « Vern'euwing », Al
bert Btgaré (tevens voorzit
ter van de plaatselijke V U -
afdeliag), Ls voorbidder m de 
gedia ogeerde zondagsmis 
van 11 uur 30. Toen hij zich 
zondag voormiddag even 
voor de mis naar de kerk be
gaf, werd hij aangeklampt 
door zijn pastoor die hem 
vroeg of hij wel degelijk van 
zin was een '< scheurlijst » 
aan te voefen en dat in een 
sLad waar de Kerk naar een
heid Streeft (sic). 

Op het bevestigend en met 
argurrenten gestaafd ant-
wcord, antwoordde -ie pas
toor dan botweg dat hij m 
dHt geval verplacht vvas at te 
zi^n van •'ün v ^ r i T op '•e-
den ais vo-.rbiddei. Het 

hoeft niet gezegd dat dit on
gelooflijke incident, in onver
valste 19-de eeuwse stijl, op 
zijn zachtst uitgedrukt, die
pe wrevel verwekt heeft. 

DAVIDSFOMDSHULP 

VOOR 

FRANSKILJONSE LIJST ? 

De Ha'se kandidatenlijst 
van de CVP, waarop nota 
bene 3 franskiljons prijken, 
mag rekenen op de zeer ak-
tieve steun van een paar be
stuursleden van de plaatse
lijke Davidsfondsafdeling. 

Die heren deinsden er niet 
vcor terug mogelijke kandi
daten voor een Vlaamse lijst 
met grot geschut te lijf te 
gaan. Na uitputting van het 
gekende argumentenarsenaal 
(kriste'ijke eendracht, ver
hinderen van linkse voor
uitgang enz.) komt hun vol
treffer in de reaktionaire 
stijl van «geel of geen meel*: 
wij kunnen U verzekeren 
dat uw kandidaatstelling op 
een Vlaamse hjst nadelig zal 
zijn voor uzelf. 

Fraaie boel waartoe die 
heren zich lenen en boven
dien dik in orde met de Da-
vidsfondsstatuten. 

DE B.S.P.-SCHOTEN 

IS HELDERZIEND I 

In het verkiezingsnummer 
Van •̂«' '-E>e' Rode Kater » 
schrijft de BSP-atdeling van 
Schoten ieLterlijk : « Het is 
voorzeker zo dat de verkie
zingsstrijd, die met dit num
mer van ons blad wordt in
gezet, voornamelijk zal ge
voerd worden tussen de twee 
traditionele partijen BSP en 
CVP alhoewel de Volksunie 
zeker niet mag worden on
derschat ». 

« Goed gezien van de ar
biter », zeggen ze :n Antwer
pen. In Schoten schrijft de 
BSP wat ze overal denkt, 
maar met durft (of mag) 
schrijven... 

HUN OFFENSIEF 

In enkele bladen werd ook 
deze week het offensief ver
dergezet teeen enkele mensen 
wier gezag en invloed ge

it 

'S!! IPIWMM-
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DL' ^ üJl'sunic itnal in h''('i irni ••,'»/?(•;) en gemrciilen volop in •ie ^iag. 
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« mliine's » inyciichi ie Lier (joLo hierboven) en Ie Aaht. 

vreesd wordt vooral door de 
Vlaamse C V P . 

«De Nieuwe Gids» gaf 
Paardekooper opnieuw een 
veeg uit de pan Het noemde 
deze eminente Nederlandse 
geleerde vanuit de hoogte 
« de man die door de taa l 
kunde wordt geïnspireerd •». 
Hetzelfde blad had het ook 
over pater Brauns, de «groot
inquisiteur der Vlaamse ge
westen ». 

In zijn aanval op de po
pulaire jezuïet bevond het 
blad zich in uitstekend ge
zelschap. Daags tevoren had 
de Antwerpse «Métropole» — 
allerlaatste toevlucht van het 
franskiljonisme in de haven
stad — het in een lang ar t i 
kel eveneens over pater 
Brauns gehad, dit in navol
ging van de aartskonserva-
tieve en schijnheilige «Libre 
Belgiqne ». 

Het lijkt er wel op of een 
algemeen offensief is ingezet 
om alle stemmen, die niet in 
volkomen akkoord klinken 
met het koor der alleenzalig
makende parti j , te smoren. 

ANTl-KAPITALISME 

Jos van Eynde lacht in de 
Volksgazet met het ant i -ka-
pitalisme van de Volksunie. 
Waarom? Omdat de BSP zo 
burgerlijk geworden is dat 
ze zelf de veerkracht daar
toe mist? Moeten we herin
neren aan Mol waarvan n a 
de Vo ksuaie ook de Vlaam
se CVP de nationalisatie ge
vraagd heeft en waarover de 
Vlaamse BSP zwijgt. 

Verder heet het dat wij 
geen socialistische Idezers 
zullen krijgen, Wij hebben al 
heel wat vroegere socialis
ten op onze lijsten, tot zelfs 
een oud - provincieraadslid 
toe. En waarlijk, deze ex -
socia'isten zijn niet onze 
slechtste werkers. Verre van! 

Heel het geschrijf van Jos 
van Eynde zal trouwens niet 
beletten dat vlaamsgezmde 
socialisten, die zijn dikta-
tuur beu zijn, voor ons zul
len kiezen. Hij mag nog meer 
schrijven. Die BSP-ers zien 
graag dat hij ongerust is! 

Dat onze algemene sekre-
taris Wim Jorissen in een 
Leuvens studentenblad 
schreef is niet juist, het was 
in een Gents Hij beklem
toonde inderdaad aldaar de 
nieuwe syntese van volks
nationaal en sociaal. Het 
volksnationale heeft thans 
een andere tonaliteit dan 
voor de oorlog Toen had het 
een scherp anti - belgische 
biitoon, thans een anti -
unitaristische Thans ook is 
het meer ingeschakeld in de 
Europese federalistische stro
ming. Het sociale Is even
eens anders dan voor de oor
log Men betrekt er ook de 
boeren en k eine zelfstandi
gen bij, Het blijft anti-kapi-
taüstisch 

Jos van Eynde past zich 
e-hter niet aan. Zijn partij 
is sven stroef gebleven als 
ISfie eeuws klerikalisme En 
dat terwijl het katolicisme 
thans alle ramen opengooit! 

"('"Ie weimenende socia'is
ten denken dat Jos van Eyn
de de BSP geleidelijk aan 
laat vastroesten 

•Wij menen dat zij gelijk 
hebben. 
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dr T.CO H'onfo;s', 
lijslauiii'ucidcr te Ucnl. 

« K O N G R E S » 

V L A A M S E C.V.P. 

De babelse spraakverwar
ring blijft bestaan : de enen 
noemen de bijeenkomst van 
de Vlaamse C.V.P. toekomen
de zaterdag een « studiebij
eenkomst», de anderen een 
« kongres ». 

Veel belang heeft de bena
ming van dit ultieme verkie-
zingsmaneuver niet. Alleen 
weze opgemerkt dat een 
«kongres» een statutaire 
bijeenkomst is en dat de bij
eenkomst van de Vlaamse 
CV P. op geen enkele s tatu
taire bazis rust. 

Wat gaat de « studiedag » 
ons brengen ? De agenda is 
maar magertjes Inleiding 
door senator Vandekerckhove 
die De Saeger heeft opgevolgd 
aan het hoofd van de Vlaam
se CVP-vleugel Spreekbeurt 
door Jan Verroken, in par
tij verband absoluut een der 
mindere goden. Verslag dcor 
Leo Tindemans, de ortodok-
se onder de ortodoksen en 4© 
braafste onder de brave hen
drikken. 

KLEINERE GODEN 

Al bij al dus geen grote 
namen op de affiche van die 
« studiebijeenkomst ». Het 
s taat trouwens reeds nu al 
vast dat de Vlaamse CVP-

mandatarissen, wier invloed 
en macht van beslissende 
betekenis is, zich verre van 
deze bijeenkomst zullen 
houden; binnenskamers noe
men zij het trouwens een 
weinig belangrijke aangele
genheid 

Wat zal dan het rezultaat 
van de studiedag zijn? Een 
voorspering is alles behalve 
moeilijk ; enkele goedwil
lende en stilletjes-aan (!) 
ongeduldig wordende Vlaam
se CVP-ers « zullen het eens 
goed zeggen ». Hun desnoods 
goedmenende maar in ieder 
geval abso'uut vruchteloze 
tussenkomsten zullen door 
de Vlaamse CVP-pers met 
veel grote titels omgetoverd 
worden tot het alibi voor 
diegenen die toch nog eens 
CVP willen stemmen bij de 
verkiezingen. 

Er zijn twee soorten deel
nemers aan deze bijeenkomst", 
van de Vlaamse CVP : zij 
die cinisch - machiavel'is-
tisch alleen maar aanstu
ren op wat verkiezingsargu
menten die even snel zullen 
vergeten zijn als alle ande
re kiesbeloften. En zij, die 
het nog wel goed menen en 
die — voor de honderdste 
keer — hun « voorwaarde
lijk vertrouwen > niet « be
schaamd wi'len zien ^ en die 
zich dus liefst blindelings 
laten beroezen door een 
woordenstroom zonder poli
tieke echo. 

Wanneer — na het hoe
veelste Hertoginnedal — 
gaan zij eens logisch door
denken? 

OBJEKTIEF... 

De « Standaard » heeft 
sinds een paar weken zijn 
ggF.one., , verkiezingSTdraai 
genomen. Over de Volksunie 
Wordt er in liet blad zo wei
nig mogelijk gesproken; met 
geen woord wordt gerept 
over het feit dat in tal van 
plaatsen belangrijke figuren 
uit de Vlaamse beweging op 
VU-lijsten prijken. Wan
neer de Volksunie toch nog 
eens wordt vermeld, dan is 

het in verband met zgn. 
« incidenten ». Of dan v/ordt 
de lezersrubriek ter hulp ge
roepen. 

In de « Standaard » van 
verleden donderdag versche
nen twee lezersbrieven over 
het spreekverbod dat aan 
E.P. Brauns werd opgelegd 
te Schaarbeek. Beide lezers 
beweerden dat ons weekb'ad 
in de rubriek « Bewegings-
leven » geknoeid had met de 
aankondiging van de mis 
waar pater Brauns zou spre
ken. We hebben dadelijk 
aan « De Standaard » een 
rechtzetting laten gewor
den. 

Grote redakteurs. die niet 
durven optornen tegen de 
overtuiging van een meer
derheid onder hun lezers en 
die het dan maar doen door 
een « oordeelkundig » ge
bruik o m . van de lezeisru-
briek! 

NIET 

V E R A N T W O O R D F L I J K ? 

Voor onze lezers die zou
den menen dat de « Stan
daard » geen enkele verant
woordelijkheid draagt inza-

. 1^ fl'I, i^ 

ke haar brievenrubriek, 
zouden we willen laten op
merken dat wij in de loop 
der jaren honderden af
schriften ontvingen van le-
zersbrieven die nooit in de 
« Standaard » werden opge
nomen. Zulks was o.m. voor
al het geval na Hertoginne
dal. 

Maar twee lezersbrieven 
v/aarin mensen, die een 
klokje hebben horen luiden 
en de klepel niet weten han
gen, de Volksunie een veeg 
uit de pan menen te moe
ten geven, zijn op de « Stan
daard » natuurlijk uiterst 
welkom in deze verkiezings
tijd. 

. . . EN PLEZANT ! 

Zo maar vakaf weken aan 
een stuk haar lezers diets 
maken dat zij CVP moeten 
stemmen, dat durft de 
« Standaard » niet. De di-
rekte propaganda, onder het 
motto « desnoods met de 
dood in het har t », is voor 
de allerlaatste dagen. 

In afwachting doet het 
blad het volgens een recept 
dat — alleszins dan tc th 

volgens de redaktie — « sub
tieler » is. Net zoals in 1961 
wordt iemand van de redak
tie er op uit gestuurd om de 
vrouwelijke po'itici of de 
echtgenoten van burge
meesters te gaan intervieu-
wen. 

Zulke Uchte kost kan te
vens dienen in « Het 
Nieuwsblad », waar de le
zers nog meer op Soraya-
mémoires afgestemd zijn 
dan in de < Standaard » zelf. 

We raden de «Standaard»-
redactrice, die de intervieuws 
gaat afnemen, aan om uit
erst voorzichtig te zijn. Haar 
voorganger in 1961 bewees 
een van de ondervraagde 
dames en haar echtgenoot 
geen al te beste dienst, toen 
hij de vrouwelijke klacht 
over de mannelijke afwe
zigheid verduidelijkte door 
uiteen te zetten hoeveel 
(betaa'de) funkties die uit-
huizig)e en zwetende poli-
tikus moest afhaspelen ; 
niet minder dan zeven 

De veel uithuizige maar 
tevens veel binnenbrengen
de kumulard was... ons aller 
minister komma adjunkt 
Van Elslande Renaat, 

Een beclrl u!l de (jrotc T V -belaging Ie Gent op 29 september 1903 (de V U beioqfng van de f̂ \ K bom
men '>ai, ')->/ Itooid van de stoet de hjslaanvoerders dr Leo Wouters en Guido Deroo, niet aaarfusscii m 
mr t. i an. aei bist. 

De lijsten voor de gemeenteraadsver
kiezingen zijn ingediend. 

Op zichzelf houden ze reeds een 
strekking in, die voorlopige besluiten 
kan wettigen. 

De socialisten krijgen een groot aan
tal kommunistische lijsten tegen, tot 
groot genoegen van de C.V.P., schrijft de 
Volksgazet, die beweert dat de C.V.P. te 
Berchem-Antwerpen de kommuuisten 

nezen krijgen de Rnsskrlio p''" brpvpt 
van gematigdheid. 

De P.V.V. is er met m geslaafd ims-
tevreden middenstandslijsten op te van
gen. Deze lijsten zijn vrij talrijk, wat 
bewijst dat de zelfstandigen na drie jaar 
P.V.V.-oppositie nog niet vergeten zijn, 
dat, eenmaal de P.V.V. regeringspartij, 
alle middenstandsbelangen opgeofferd 
worden. 

VOORLOPIGE BESLUITEI 

voorstelde wat peters voor hen te 
-werven. De C.V.P. die het kommunisme 
bevordert ! Wat zullen we nog allemaal 
zien ! Waar blijft het geloof ? 

De konimunisten verwachten dus een 
stemmenaangroei. Het is mogelijk en 
zelfs waarschijnlijk, want ze hebben 
meer kandidaten gevonden dan vroeger. 

In Wallonië en te Brussel wagen de 
Chinese kommunisten hun kans. In 
Vlaanderen niet. Vlaandeien reageert 
dus weer trager dan de franstaligen. 

Zijn de Chinese kommunisten alleen 
schadelijk voor de Russische ? Afwach
ten, want door de ekstremistische Chi-

De C.V.P. heeft met tal van scheu 
ringen af te rekenen. De onderlinge 
aflapperii tussen A.C.V. en zelfstan(hgen 
gaat met verhevigde kracht voort l̂ uik 
is er een typisch voorbeeld van. Ook 
talrijk zijn de scheurlijsten omwille van 
persoonlijke ambities. Geen \an de par
tijen kon offers brengen en dus kwamen 
er twee lijsten. Dit is het geval voor 
Turnhout, Mortsel en zoveel andere 
steden en gemeenten. 

Een andere vaststelling is het verder 
afbrokkelen van plaatselijke lijsten 
(witten en zwarten, sussen en geuzen, 
bokken en geiten) ten voordele van de 

nationale partijen. In heel wat talrijker 
gemeenten dan vroeger komen de parle-
mentspartijen -̂ ich in het geding men
gen. De ti,|d \an de gesloten dorpsge
meenschappen is 'door de technische 
ontwikkeling achterhaald. De typisch 
lokale lijsten verliezen dus verder aan 
belang. 

Het voornaamste feit van de verkie
zingen zijn echter de Vlaamse lijsten, 
die opkomen als Volksunie of als kartel-
lijsten van Volksuniemensen met andere 
vlaamsgezinden. Dit is geen kamoeflage 
zoals « De Standaard » schrijft. De par
tijen komen er rond voor uit wat ze 
zijn. Volksuniemensen en andere Vlaams 
gezinden. Op vele plaatsen is de Volks
unie het sterkst vertegenwoordigd. Op 
andere plaatsen, zoals te St Amandsbeis 
bijvoorbeeld, zijn het de onafhankelijke 
vlaamsgezinden. Üeze politiek heeft ue 
goedkeuring van de Volksunie omdat 
wil ook voor volgende parlementsvei -
kiezingen een zo ruim mogelijk Vlaams 
front wensen en de gemeenteraadsver
kiezingen er een soort voorspel van zijn. 

Kartels hebben we weinig. Persoon
lijk heb Ik er - met genoegen - enkele 
helpen verhinderen. Toch zijn er een 
paar. Te Koeselare met een onafhanke
lijke middenstandsgroepering, met de 
paiti,) van de burgemeester van het aan
gehechte Be veren en met de P.V.V. : de 
vier groepen samen tegen de diktoriale 
C.V.P.-volstrekte meerderheid ter plaat
se. Te Borgerhout samen met de C.V.P. 
VS'e krijgen er een schepene en twee 
gemeenteraadsleden. 

Voor de C.V.P.-ers zullen we omwille 
van Roeselare « links » zijn en voor de 
B.S.P.-ers omwille van Borgeihout 
« klerikalen ». 

Zij vergeten hun talrijke kartels 
B.S.P.-P.V.V. of C.V.P.-P.V.V. Dat üe 
dus maar zwijgen. Hun kritiek kan ons 
o\erigens geen barst schelen. Wij gaan 
onze eigen gang nu en na de verkiezin
gen. Wij hebben met geen enkele van de 
drie traditionele partijen wat te maken 
en gunnen ze zoveel mogelijk verlies. 
Ook na de verkiezingen zullen wij uit
sluitend naar het Vlaams belang kijken. 

Op sommige plaatsen zijn er geen lijs
ten. Zelfs een vlug groeiende partij zoals 
de onze kan geen mirakels verwezen
lijken. Op dergelijke plaatsen vissen de 
andere partijen natuurlijk naar onze 
stemmen. Zijn het onafhankeliike par
tijen dan kan het geen kwaad, zijn het 
kleurpartijen dan is oppassen de bood
schap. Te Brussel vissen vlaamsge/inde 
C.V.P.-ers en B.S.P.-ers achter on/.e 
stemmen, in Vlaanderen meestal kandi
daten op de C.V.P.-lijst. Het heet dan 
dat ze vroeg of laat zullen overkomen. 
Sommige zullen dat doen, andere niet. 
Onze kiezers moeten oppassen onze 
tegenstanders niet te versterken, want 
we zouden die vlaanisgezinde kandidaat 
die veel voorkeurstemmen haalt kun
nen tegenover ons krijgen hij de wet
gevende verkiezingen. Dus niet te \lug 
de goede trouNv laten verschalken. Op
passen IS de boodschap. Ook blanco en 
ongeldig stemmen bestaat nog. 
Ons besluit mag kort zijn. Ook deze 

gemeenteraadsverkiezingen /uilen in 
Vlaanderen draaien om de Volksunie. 
Hoe sterk dit gebeurt, zullen we zien op 
11 oktober. We zijn er echter gerust in. 
Toch zullen we lot dan nog zo hard 
mogelijk werken. Hoe groter ons stem
menaantal, hoe beter. 

Wim jorissen. 
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R O D E « D E M O K R A T I E » 

Te D e u r n e — van oudshe r 
een rode b u r c h t — gebruiken 
de socialisten m a a r weer 
eens h u n bij verkiezingen ge 
liefkoosde metodes , waarb i j 
zij h e t vooral g e m u n t hebben 
op de Volksunie. 

Knokploegen zwermen door 
de gemeente , soms zes t ig-ze
ven t ig m a n s terk . De poli t ie 
s ch i jn t daa rvoor n i e t in h e t 
m i n s t oog te hebben . Zij heef t 
i n d e r d a a d al h a a r t i jd en 
a a n d a c h t nodig om op Volks
un i ep ropagand i s t en te j agen 
en hen , wannee r zij pogen te 
o n t s n a p p e n , te beschuld igen 
van... moordpoging ! Op h e t 
V.U. -sekre ta r iaa t o n t v a n g t 
m e n rege lmat ig bedre ig ingen, 
terwij l h e t schepenkol lege 
< m a a t r e g e l e n » beweer t te 
overwegen die er zouden toe 
s t r ekken , de Volksunie de of
ficiële aanp lakborden te o n t 
zeggen. 

Deze p r a k t i j k e n worden 
aangevuld door de oude, 
bekende me tode « geef ze een 
p i n t » . N a a r aan le id ing van 
de bevri jdingsfeesten werden 
p i n t e n en p r p p a g a n d a m e t 
kwist ige h a n d geli jkt i jdig 
rondgedeeld. 

De Volksunie te Deurne 
l a a t zich ech te r n i e t i n t i m i d e 
r e n en bi j t van zich af w a a r 
h e t nodig is. 

E E N V R A A G . . . 

Onze lezers zullen zich h e r 
i nne ren , d a t volksver tegen
woordiger dr Van L e e m p u t -
t e n op 28 augus tu s volgende 
p a r l e m e n t a i r e v raag stelde 
a a n de min is te r van Jus t i t i e : 
« I k verneem ui t de social is
t i sche pe r s enerzi jds d a t de 
« H o n d e r d s t e ve r j aa rdag van 
de Socialist ische I n t e r n a t i o 
na le » de « voorbereiding van 
provinciale en wetgevende 
verk iez ingen» is (cf. Volks
gazet van 10.8.64, blz 1 o n 
d e r a a n ) . Anderzi jds wordt de 
aanwezighe id van b u i t e n l a n 
ders op deze poli t ieke m a n i 

fes ta t ie en a a n s l u i t e n d e k o n -
gresvergader ing in h e t voor
u i tz ich t ges t e ld» . 

« Aangezien » h e t dee lne 
m e n a a n een poli t ieke ve rga 
de r ing onve ren igbaa r is m e t 
h e t s t a t u u t van vreemdel ing » 
— zoals h e t le t ter l i jk hee t in 
een an twoord van de heer 
Minis ter op een p a r l e m e n 
t a i r e v raag inzake h e t spreek
verbod, opgelegd te Mechelen 
op 10 juli j .1. — ware he t mij 
a a n g e n a a m , van de heer Mi
n i s t e r te mogen ve rnemen 
welke m a a t r e g e l e n hij d e n k t 
te t reffen om a a n de b u i t e n 
landse delegat ies op de «Hon
derds te Ver j aa rdag van de 
Social is t ische I n t e r n a t i o n a l e » 
op 6 sep tember a.s. eenzelfde 
b e h a n d e l i n g voor te behouden 
als a a n de heer P.C. P a a r d e -
kooper ». 

. . . E E N A N T W O O R D . . . 

I n h e t « BuUetijn » van 15 
sep tember heef t de min i s t e r 
t h a n s geantwoord : 
« Al heef t h e t geach t lid zijn 
v r aag bl i jkbaar enkel geestig 
bedoeld — en ik erken g r aag 
d a t hi j daa r in volledig is ge
slaagd — toch wil ik l a t en 
opmerken d a t de vergel i jking 
tussen de dee lname van bu i 
t e n l a n d s e delegat ies aan de 
« Honderds te Ver jaa rdag van 
de Socialist ische I n t e r n a t i o 
na l e -> en h e t voorgenomen 
op t reden van de heer P a a r -
dekooper in jul i j .1. t e M e c h e 
len, n ie t opgaa t . I n d e r d a a d , 
in h e t l aa t s t e geval ging h e t 
om een s t n j d v e r g a d e r i n g 
w a a r na t iona le , in casu be l -
gische, en ak tue le pol i t ieke 
aange legenheden besproken 
en bekr i t iseerd werden : 
v reemdel ingen mogen zich 
geenszins in onze n a t i o n a l e 
poli t iek en problemen m e n 
gen ». 

«De i n t e r n a t i o n a l e k o n -
gresvergader ing van 6 s e p 
t e m b e r is d a a r e n t e g e n een 
p lech t ighe id m e t veeleer a k a -
demische a l lure , w a a r de ge 
schiedenis v a n de I n t e r n a t i o 

na l e social is t ische a r b e i d e r s 
beweging en v a n de socia l is 
t i sche leer i n h e r i n n e r i n g 
worden g e b r a c h t en g e h u l 
digd ». 

« D e aanwezighe id en de 
eventue le sp reekbeur t en v a n 
b u i t e n l a n d e r s op die v e r g a d e 
r ing k u n n e n geen e rn s t i g 
a r g w a a n wekken in h e t r a a m 
van de openba re orde of de 
n a t i o n a l e s amenhor ighe id , 
noch van h e t poli t iek beleid 
van België op n a t i o n a a l of 
i n t e r n a t i o n a a l n iveau ». 

. . . EN 

E E N K O M M E N T A A R 

We zijn er n a t u u r l i j k 
u i t e r s t e rken te l i jk om d a t 
m i n i s t e r Vermeylen , b l i jkens 
zijn an twoord , de h u m o r v a n 
een V.U.-verkozene weet te 
w a a r d e r e n M a a r d a a r m e e is 
de kous t och n ie t a f ! 

H e t an twoord v a n V e r m e y 
len g a a t t o t a a l voorbij a a n 
een u i t e r s t be l ang r i j k fei t d a t 
door d r Van L e e m p u t t e n 
werd a a n g e s t i p t i n zi jn v r a a g : 
h e t fei t n a m e l i j k d a t . hoe 
a k a d e m i s c h en hoe « i n t e r 
n a t i o n a a l - o n t h e c h t » h e t s o 
cia l is t ische kongres en de 
be tog ing ook waren , zij door 
de social is t ische pe r s we rden 
voorgeste ld a ls de inze t v a n 
de verk iez ingen. «Volksgazet» 
en de a n d e r e B.S.P.-bladen 
deden d a t h e r h a a l d e l i j k en 
s c h a a m t e l o o s . 

We verwi t t igen d a n ook n u 
reeds min i s t e r Vermeylen 
d a t zijn an twoord n i e t de 
m i n s t e bevredig ing s c h e n k t ; 
de t h a n s door h e m v e r d u i d e 
l i jkte k r i t e r i a voor toe l a t ing 
of verbod van sp reekbeu r t en 
door v reemdel ingen bieden 
nog méér d a n voldoende 
r a a k v l a k k e n voor p a r l e m e n 
t a i r e v ragen in de toekomst . 
Ui te indel i jk zullen wij h e t 

n e t zó d i c h t h a l e n d a t Ve r 
mey len n o g twee m o g e l i j k h e 
den heef t : ofwel zwijgen of
wel toegeven d a t er voor 
m a c h t i g e n en zwakken v e r 
schi l lende < d e m o k r a t i s c h e >: 
m a a t s t a v e n zi jn. 

Er werd door d r Van L e e m 
p u t t e n reeds in die zin e e n 
tweede v r a a g gesteld. 

Tens lo t t e : in de s t a a r t z i t 
de angel . He t e inde van V e r 
meylen ' s a n t w o o r d v e r m e l d t 
nad rukke l i j k « d e n a t i o n a l e 
s a m e n h o r i g h e i d » . S p r e e k 
verbod dus voor al wie de s a -
c rosan te u n i t a i r e i n r i c h t i n g 
v a n de s t a a t missch ien wel 
l iever l icht jes gewijzigd zag 
in Zwitserse r i ch t i ng . 

H e t is wel overbodig in d i t 
v e r b a n d nog h i e r t e v e r w i j 
zen n a a r de ta l loze m a n i f e s 
t a t i e s w a a r o p door f r anse 
s t a a t s b u r g e r s de «terugkeer» 
van Wal lonië n a a r la m è r e -
pa t r i e wordt beplei t . Zo o.m, 
ieder j a a r te Wate r lo . 
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UU is een afdruk van een deel der eerste pagina van hel grqpi. verhUiincffunanifest'^ndir' ^er.S.P.'Zeiiuen. 
Zoals men ziet gaat de parlij te Leuven van hel standpunt uit, dat de stad tweetalig is en dat de taal van 
de Acapsul-reaktionairen en -klerikalen op voet van gelijkheid moet behandeld worden met de taal van 
arbeiders en bedienden. Dal de B.S.P. behoort tot de asociüU reaktie, is niets nieuws. Men ziet het echter 
zelden zo plastisch uitgedrukt. Tussen haakjes : voor een parti] met « revolutionair,' » traditie doel dat 
nagemaakt perkament en die haisvlijt-gotiek méér dan grotesk aan. En wi] die dachten, dat alleen « holle 
fiamingantische romantiekers » dat soort dingen nog Helen drukken ... 

Voor enkele weken hield een illustere 
economist een radiotoespraak waarin hij 
een pleidooi hield, gericht tot de intel-
lektuclen wier gemis aan belangstelling 
voor de openbare zaak hij betreurde. 

Ongetwijfeld aanvaardde hij enkele 
-verontschuldigingen terzake, maar toch 
bleef hij heschuldigend beweren, dat >d« 

Wat de zakenlui betreft : ze zouden 
tot de meest onbekwamen moeten gere
kend worden, « misvormd » als ze zijn 
door de voortdurende bekommernis om 
balansen aanvaardbaar te maken, de 
belangen van hun aandeelhouders, van 
hun kliënieel en van hun personeel 
samen met de marktcapaciteit in een 
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inertie bij de leiders uit de privaal^ 
sector ten overstaan der openbare zaak 
de oorzaak was van hun gemis aan 
invloed. 

Wanneer wij even stilhouden bij de 
zakenlui, de advokaten, de notarissen, 
ingenieurs en dokters - de uilzonderingen 
niet weerhouden - zien wij onmiddellijk 
een der grondoorzaken hunner afzijdig
heid in hun psychologische geaardheid. 

Zij zijn zich over het algemeen sterk 
bewust zeer bekwaam te zijn in hun 
specialiteit, maar voelen zich onwennig 
in al wat daar buiten treedt. 

In feite is hun talent de verklaring 
van hun bescheidenheid. Het staat sterk 
il. tegenspraak met de alwetendheid, de 
ze .oldaanheid die - naar het schijnt -
een der vereisten is om inzake politieke 
« rijpheid » in aanmerking te komen. 

labiel evenwicht te houden ; gelimiteerd 
als ze zijn in hun drang naar expansie 
door hetgeen men noemt makro-econo-
mische verschijnselen. 

De zakenlui hopen dat, als het poli
tieke schouwspel niet overtuigend is, er 
dan tenminste achter de schermen kon-
struktief wordt gewerkt. 

Zoals bijvoorbeeld inzake Kongo. 

De zakenlui, ondanks hun overtuiging 
dat hun personeel zeer bekwaam is in 
de uitvoering van zijn taken, waren even 
zeer overtuigd dat de zaak Kongo naar 
faling liep als welke andere zaak ook 
waar men plots de rollen omkeert. 

Het is misschien wel een « kleine .-> 
fout in ons politieke stelsel dat manda
tarissen, die in een politiek ambt fouten 

maken zoals in de gevolgde taktiek 
betreffende Kongo waar miljarden ver
loren gingen, niet voor een hoog 
gerechtshof ter verant\\ oording kunnen 
geroepen worden. En moeten betalen, 
minstens met hun carrière, hun verkies
baarheid, enzovoort. 

Gedane zaken nemen echter geen keer. 
En daar de beste stuurlui aan wal staau, 
is het nog niet bewezen dat herberg-
slrategen en politiek-onervarenen het er 
beter zouden van afgebracht hebben. 

Maar nu het tóch zo ver gekomen is 
met Kongo : wanneer krijgt de open
bare" opinie (misschien langs het kanaal 
van het Centrum voor Voorlichting) 
enige dokumentatie met vragen en ant
woorden. Aangezien de kritiek gemakke
lijk is en de suggesties zeldzaam, veroor
loven we ons enkele bescheiden vragen 
voorop te stellen. 

Wat is een rebel 't Wat is een handiet ? 
Wat is een generaal ? Wat is een wettige 
regering ? Hoe ziet er de nieuwe grond
wet van Kongo uit ? Wat is een « tech
nisch krijgsadviseur ». Wat is het ver
schil tussen een blanke vechtjas die zegt 
hoe ge een mitraljet moet afvuren op 
een rebel, en hij die het eens voordoet ? 
Hoe kunt gij het verschil uitleggen tussen 
de moorddadige infiltratie van eeii rebel 
en een tactvolle, voorzichtige, nuttige 
stormloop van d« nationale kongole.se 
legermannen waarvan de meerderheid 
de blanke vrouw als hoogste individuele 
onafhankelijkheidsbeloning opeiste ? 

Laten wij alle makabere humor ter
zijde ! De buitenstaander.s, zij die zich 
te weinig met de openbare zaak 
bemoeien, vragen zich af of de komedie 
van de technische assistentie niet best 
onmiddellijk zou ophouden. Is men nu 
stekeblind voor de gevaren van het 
systeem ? 

Kongo vraagt onze missionarissen; 
méér « duivels doet al » dan intentionele 
kolonisatoren. Kongo vraagt geduld aan 
zijn schuldeisers. 

Kongo is niet bij machte de veiligheid 
\an onze mensen zonder uitzondering te 
garanderen ? Naar wat -wachten onze 
politieke machthebbers om de toelating 
te bekomen van al de feitelijke macbt-
hebbers in alle stamgebieden en econo
mische centra, om blanke gendarmerie 
met strikt burgerlijke en strafrechter
lijke bevoegdheid voor inbreuken tegen
over de blanken te hechten aan de ves
tigingen ? 

De grote fout is m.i. dat men juridische 
begrippen toepast op feitelijke machts-
uitdrukkingen in Kongo. In dit reusach
tig land is de ware wijsheid de terug
keer niaar de feitelijke inlandse een
heden. 

Aanvaarden de feitelijke inlandse 
hoofden (noem ze stamhoofden, poli
tieke tafelspringers of halve intellec
tuelen met strafregister) de aanwezig
heid van blanken, dan blijven ze. Maar 
met blanke politie ! 

De officiële centrale regering moet 
hegrijpen dat het zo niet langer kan. De 
kranten vermelden haast niet de onver
schilligheid der fataliteit dat die en di« 
vermoord is : een dagelijks « nieuwtje * 
lussen de andere. 

\Vij hopen dat achter de schermen dal 
aspekt der zaak onderzocht wordt. En 
dat onmiddellijk ietlere militaire (zij het 
dan ook slechts « technische ») bijstand 
aan interne maehtskonflikten ophoudt 

Als ik zeg « wij », dan bedoel ik de 
<̂  politiek onbek-vvamen », -wij die de 
rekening moeten betalen : de grote 
gemeenschar) van diegenen die hogerop 
« nsiet meeteHên ». 

dr Willy Lauwer». 

http://kongole.se
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HERSENS 
VOOR 

URBANISTEN! 
ffet was zes uur in de morgen toen we te Maastricht de grens overstaken. 

iVakantie ten einde, na twintig- uur druk op de gaspedaal. We waren dood

moe, doch voor we in Sint-Truiden aanlandden hadden we reeds op drie 

iVerschillende banen « weg in slechte s taa t» gehad. We « voelden » dat we 

,weer « bij ons » waren, bij ons waar men zo heerlijk knoeit en improviseert 

in het wilde weg. In dit landje waar het zo goed is te leven en men zi]n 

ftljd verbeuzelt met op een weegschaaltje af te meten, hoeveel socialisten 

hier en ho£veel katolieken daar zullen benoemd worden. Want dit is m 

België het kernpunt nummer één : overal zijn mannetjes hebben. 

We waren over onszelf verrast toen 
we, rijdend over kinderkoppenwegen 
en langs eindeloze huizenlinten, 
daaraan dachten en het ons te bin
nen schoot, hoe we tijdens onze va-
fcantie ergens tussen Bazel en Bern 
yan de autobaan wegmoesten om in 
een nietszeggend dorp te gaan tanken 
en tot onze grenzeloze verbazing (om 
niet te zeggen vertedering) terecht
kwamen in een landelijke woonkern, 
een echte oase niet van francophones, 
doch van rust, groen .geruis van fon-
iteintjes en de eenvoud der huizenlij-
nen «Als we ooit versleten zijn komen 
.we hier een paar weken rustvakantie 
doorbrengen», zegden de kameraden. 
[Wij hoorden niet of het spot of ernst 
iwas : wrange spot om onze onzinnige 
Btandenblokken» en armenwijken, 
jnargarineblokken en plastronkwar
tieren waar men zelfs tot in de wo
ningbouw de standentegenstellingen 
gaa t opschroeven. Terwijl we zochten 
^ a t hen tot spot dreef, dachten we 
aaiï de TV.-dialoog tussen Lode 
Cl'aes en een bestuurslid van de 
M.P.W. onlangs voor de vlaamse te
levisie, waarbij de Waal opmerkte dat 
er bij ons zowat overal — vooral aan 
de kust — toch mooie villas staan, 
doch er vergat bij te voegen dat de 
meest luksueuze ervan door Brusse
laars worden betrokken en de andere 
de vrucht zijn van het harde over-
urenwerk, het gezwoeg en gezweet van 
de kleine vlaamse man, die nu inder
daad aan zijn « huisje met het tuin
tje en de bloempjes voor het raam » 
meer waarde hecht dan de Waal. 

W A A R H E T E I G E N L I J K OM GAAT 

Het is bijna een treurige gemeen
plaats geworden, telkens maar weer 
te moeten terugkeren op alles wat 
hier sedert zo lang mis en scheef 
loopt, bij gemis aan daadwerkelijke 
politiek op lange termijn en een klare 
visie op het maatschappelijk beeld. 
Men moet zichzelf een dikke huid 
aankweken om zich niet dag aan dag 
te ergeren aan alle geknoei dat men 
iedere dag rond zich ziet. Hoe dieper 
men op de zaken ingaat, hoe erger 
het wordt. Voor enkele weken hadden 
we het hier over kommerciéle urba
nisatie, waarbij weer eens het initia
tief uit het privaatbrein moest ko
men terwijl de overheid als stimulans, 
aktivator en koördinator volledig het 
doei voorbijschiet en het zelfs niet 
ziet. Maar intussen geraken we door 
al die knoeierij bij onze buurlanden 
achterop en wordt de voorsprong, die 
we door onze energie en werklust 
zouden kunnen nemen, met hamers 
kapot geslagen. Nederland heeft zijn 
deltaplan en Europoort in uitvoering 
en wij blijven rondhangen met de 
Schelde-Rijnverbinding- en de E-3-

weg. Frankrijk bouwt zijn petroleum
haven te Duinkerken en bij ons blijft 
Zeebrugge slabakken. Te Hamburg 
worden oude stadswijken volledig 
met de grond gelijk gemaakt om een 
nieuwe moderne tuinwijk uit de grond 
te doen rijzen, terwijl wij ons hier 
tevreden stellen met een bouwpoli-
tiek, die twintig jaar geleden niet 
eens meer verantwoord was en waar
bij we urbanisatie, industriële in
planting en het vormen van groen-
zones door mekaar halen en het ene 
begrip blijkbaar nog niet van het 
andere kunnen onderscheiden. 

H O E G R O E N W A S M I J N D A L . 

Er is in de laatste maanden, vooral 
sedert Hertoginnedal, heel wat te 
doen geweest rond de 17 miljard, door 
de speculanten in de wacht gesleept 
door het toekennen van de facilitei
ten aan franssprekenden in de rand

gemeenten Rond Brussel stelt zich 
dat spekulatieverschijnsel wel bij
zonder scherp door de aangroei van 
het waterhoofd Brussel en anderzijds 
door de vlucht uit de stad naar de 
buitenwijken. De vraag naar grond 
overtreft bijna het aanbod. Doch ook 

in de Vlaamse provincies is de bouw
koorts explosief geworden, met aile 
funeste gevolgen van dien De oor
zaak van die koorts is te zoeken op 
twee vlakken : de ekonomische on
derontwikkeling van Vlaanderen voor 

(vervolg op b!z. lOO 

" AFGESCHEURDE KATOLIEKEN " ? 
(vervolg van blz. 3) 

ve toonbeelden van kristelijk leven 
waren maar politiek van de katolieke 
partij profiteerden, verketterden 
iedereen die tegen de belangen van 
die partij dierf ingaan, 

In België werd bewaarheid tot op 
de dag van vandaag wat ooit een 
paus zegde, Leo XIII namelijk, de 
grote paus van de encykliek Rerum 
Novarum : « De Kerk willen inschake
len in een politiek sisteem en van de 
kristelijke naam misbruik maken om 
zijn eigen belangen te dienen is op 
een lage manier misbruik maken van 
het kristendom ». 

Degenen die dat deden en doen 
hebben als zogezegde kristelijke po-
litiekers de godsdienst inderdaad 
meer kwaad dan goed gedaan. Want 
zij hebben vele eerlijke vlaamse en 
sociale strijders diepe en blijvende 
ergernis gegeven door hun laaghar
tige manier van optreden. Terecht 
schrijft dan ook Prof. Dr. Van Isa-
cker, jezuïet en zoon van oud-mlnis-
ter Van Isacker, In het bekende werk 
«De Kerk In Vlaanderen (1962) : 
«In ruime kringen is men de kon-
fessionele partij (nota ; de C.V.P.) 
als een nadeel gaan beschouwen voor 
het katoliek leven, dat aktiever en 
doelmatiger zou zijn als het niet be
paald werd door poUtieke afhanke
lijkheid ». 

Liefdevolle behulpzaamheid in het 
gezamenlijke reisgedeelte zal het 

scheiden der wegen in vriendschap 
doen verlopen. Het zou er in België 
en in Vlaanderen heel wat anders 
uitzien moest die geest van onderlin
ge verdraagzaamheid en eerbied zo
wel gelovigen als vrijzinnigen be
heersen. 

Vooral de Katolieken in de politiek 
moeten zich de basiswet van het 
kristendom terug indachtig worden : 
de wet van de Liefde... ook voor de 
tegenstrevers. De tijd is niet zolang 
voorbij dat men in de politiek van de 
zogezegde Katolieke Partij ieder an
dersdenkende als een soort halve 
duivel beschouwde waartegen alle 
middelen goed waren. Om dan nog 
te zwijgen over de onkrlstelljke ver
volging die leden van zulke Katolieke 
Partij hebben gevoerd tegen geloofs
genoten die maar één fout hadden : 
op politiek gebied Vlaams-nationalist 
te zijn. 

Katolieken in de Volksunie beant
woorden meer aan de huidige taak 
van de kristen leek dan vele heren 
die menen zich alles te kunnen per
mitteren als ze maar bij de CVP zijn. 

Het verwijt «katolieke scheurma-
kers » voor de katolieken die lid zijn 
van de Volksunie heeft ten eerste geen 
zin voor een partij die dan toch te
ruggaat op de vlaams-nationale 
Frontpartij na 1918, en heeft vanuit 
de nieuwe concilieopvattingen over 
katolieke partijen nog minder zin 

Zeker niet op een ogenbUK dat de 
heren Spaak en Lefevre zich klaar 
maken om de koalitie B.S.P -CVP. te 
vereeuwigen, en dat in verband met 
de gemeenteverkiezingen een C.V.P.» 
volksvertegenwoordiger. Lotus Kie-
booms, burgemeester van Wilrijk, in 
zijn Gazet schreef dat het beter is 
waar de C.V.P, de kans heeft m een 
gemeente om samen met de Volks
unie de meerderheid te vormen, dit 
niet te doen en de voorkeur te geven 
aan socialisten of liberalen 

Zo zien die heren het. Het front 
van de drie unitaire, anti-Vlaamse 
partijen tegen de ene groep die vrij 
en vrank het vlaamse recht in alle 
omstandigheden verdedigt. 

Op dit ogenblik zijn er in Vlaande
ren nog twee fronten : de unitaristen, 
die het vlaamse belang voor hun 
partijbelang verkopen en de vlaam.se 
federalisten die het «Vlaanderen 
eerst» in alle omstandigheden voor
houden. 

Geen enkel Vlaams katoliek mag 
zich derhalve laten weerhouden door 
dit scheldwoord van « katolieke 
scheurmakers » om voor de Volksunie 
te stemmen. Te meer omdat dit 
scheldwoord meer dan ooit komt van 
lieden die op zich het woord van de 
paus toepasselijk maken «van de 
kristelijke naam misbruik maken om 
hun eigenbelangen te dienen Ï . 

Walter Ln.vten 

http://vlaam.se
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GENT... 
Er zijn in de geschiedenis van een streek steeds zekere mijlpalen aan te 
wijzen, die een beslissende invloed hebben uitgeoefend op de verdere ont
wikkeling van het gewest. Een zulkdanig keerpunt in de ekonomische ont
wikkeling van Gent is bijvoorbeeld de diefstal van een engelse katoen-
weefbank door Lieven Bauwens. 
Gent staat op dit ogenblik weer voor een keerpunt in zijn ekonomische ge-

^schiedenis : in het eerstkomend decennium zullen er diepgaande struktuur-
wijzigingen optreden in het sociaal-ekonomisch leven en het is van uit
zonderlijk belang dat de mensen, die het roer van de stad in handen heb
ben, deze struktuurveranderingen in een zulkdanige vorm gieten, dat de 
bevolking van de stede er wel bij vare. 
Wijze en strijdbare mensen zijn er nooit méér nodig, dan wanneer gron
dige ekonomische struktuurwijzigingen aan de gang zijn En het laat zich" 
gemakkelijk raden waarom dit zo is. Als het sociaal-ekonomisch leven zich 
voortbeweegt in een gezapig tempo, zodanig dat het leven eigenlijk meer 
stilstaat dan het voortbeweegt, dan is het gemakkelijk om te besturen. De 
bestuurders hoeven slechts te doen wat hun voorgangers hebben gedaan; 
zij hoeven slechts de wetboeken open te slaan en de regels toe te passen. 
Maar als het sociaal-ekonomisch leven in volle explosie is. dan zijn oude 
wetteksten onbruikbaar omdat zij betrekking hebben op toestanden die al 
lang tot het verleden behoren. En zich in zulke tijdsperiodes strikt aan de 
dode letter van de oude wetsbepalingen houden, is nadelig en achterlijk in 
plaats van wijs. 

G E M A K Z U C H T 

Hoe kan het ook anders ? 
In de stad Gent wordt immers al

les zonder veel vuur aangevat : het 
ene kompromis na het ander wordt 
gesloten om de heilige enigzaligmaken-
de rust toch maar te behouden. En 
de principes dan ? Daar spreekt na de 
verkiezing geen mens meei over. De 
eerlijke en brave katolieke C.V.P.-
kiezer, opgezweept in de schoolstrijd 
om de schone ziel van het kind te 
redden, werd reeds onmiddellijk na de 
laatste verkiezing van 1958 bedrogen! 

anneer de C.V.P in 1958 de vol
strekte meerderheid behaalde in de 
Gentse gemeenteraad en dus alleen 
de stad besturen kon, sloot zij onder 
doorzichtige drogredenen een 
koopje met de liberalen en werd het 
schepenschap van onderwijs prijsge
geven aan de blauwe logebroeder 
.(jaja!) Vanderstegen, 

Je Vlaamse kiezer (de Volksunie 
on „hield zich in 1958) werd eveneens 
bedrogen en.., het schepenkollege 
werd voor meer dan de helft door 
franskiljons samengesteld. 

Tenslotte werd ook de overtuigde 
socialist bedrogen die dacht voor een 
oppositie gestemd te hebben met het 
vuur en een strijdlust van een vader 
Anseele. In de plaats daarvan een 
reeks bourgeois-vertegenwoordigers 
die, omdat de B.SP. tesamen met de 
C.V.P. de regering moest vormen, na-

;uurlijk de regeringspartners moeilijk 
op de vingers kon tikken. Zodus dan 
maar een manoeuvertje alhier, een 
kombinetje aldaar, een vrienden-
dienstje ginder... 

Daarom wordt het tijd dat er eens 
een werkelijke oppositiegroep zoals 
de Volksunie in de gemeenteraad 
verschijnt. Reeds gaan de geruchten 
uit bevoegde bron dat het spelletje 
zo verder zal gezet worden na 11 ok
tober. Men fluistert zelfs dat de CVP 
een liberaal en franskiljon als Mer-
chiers tot burgermeester zou maken... 

Gelukkig maar dat de Volksunie 
hier een stokje tussen de wielen kan 
steken met de hulp van de door de 
CVP, ESP en PVV schandelijk bedro
gen kiezers. 

D E IJDELE B E L O F T E N 

E N HET E -3 -SCHANDAAL 

« De baan Rijsel-Kortrijk-Deinze-
Gent-Antwerpen, is de drukst bereden 
weg van geheel België. Het is ook 
rekening houdend met het enorme 
verkeer dat er over rolt, de slechtste. 

Sinds jaar en dag eisen alle eko
nomische kringen van Vlaanderen, 
eisen arbeiders, bedienden en mid
denstanders, dat er zou worden over
gegaan tot het aanleggen van de 
grote E-3 autostrade Rijsel-Kortrijk-
Deinze-Gent-Antwerpen «Wij, de 
CVP, zorgen voor afwerking binnen 

de vier jaar ». Dit schreef onze bur
gemeester, tevens senator, in het CVP 
kiesblad voor het arrondissement 
Gent-Eeklo op 21 maart 1961. 

De Volksunie-opmarsj naar hel stadhuis (hierboven) is begonnen.. 

Het groot kanon « Dulle Griel ». 

De C.V.P, zit dank zij de goedgelo
vige kiezers die dit geloofden reeds 
bijna vier jaar in de regering. Dus 
nadert de E-3, zo belangrijk voor de 
ekonomie van de Gentse haven en 
industrie, zijn voltooiing ? Mis I 

De eerste meters beton moeten nog 
gegoten worden ! In de plaats daar
van heeft onze burgemeester-senator 
zich door een eerste peulschilletje 
van 90 miljoen (ongeveer 660 fr per 
inwoner !) uit de Gentse stadskas 
voor de interkommunale van de E-3-
weg, tot voorzitter van de beheerraad 
laten aanstellen... 

DE RINGVAART : 

SLEUR EN SLENTER 

Ongeveer 15 jaar geleden bezoch
ten reeds de ingenieurs-studenten de 
« grootse » werken aan de ringvaart 
rond Gent. en straks zullen hun Kiii-
deren ook nog de « werken » aan a i t -
zelfde ringvaart kunnen bezoeken 

^lochtans is ook de afwerking van 
deze ringvaart van het grootste be
lang voor de stad Gent. 

Nog steeds moet het zwaarverkeer. 

dat voor de haven en industriezone 
bestemd is, awars doorheen het 
stadscentrum. Dit schept een onmo
gelijke toestand : vooreersj betekent 
het een geweldig tijdverlies voor het 
vrachtvervoer zelf. Vervolgens leidt de 
doortocht van het zwaarvervoer door
heen de stadskern tot onnodige over
belasting van het stadsverkeer. De 
geschiedenis van de werken aan de 
Ringvaart is een Drosjure op zich zelf 
waard. De plannen voor deze Ring
vaart en bijgaande Ringlanen beslaan 
reeds van voor de tweede wereldoor
log. De werken werden kort na de 
oorlog aangevat en wachten nog 
steeds op voltooiing. Men heeft on
langs uitgerekend hoeveel dit braak
liggend kapitaal ons kost aan j aa r 
lijkse interestafbetalingen en de ge
raamde som liep in de tientallen mil
joenen per jaar. Wij kunnen ons 
moeilijk voorstellen dat deze werken, 
die na hun voleinding onmiddellijlc 
een hoog rendement zouden afwerpen, 
zo t raag vorderen. Daarenboven l3 
het zo dat binnen het Gentse zeli! 
geen verkeersverbeterlngen kunnen 
uitgevoerd worden alvorens de Ring
vaart is beëindigd. Inderdaad, de gro
te verkeersaders van het toekomstig 
Gent zullen precies liggen In de bed
dingen van Leie en Schelde. De om
bouw van deze rivieren tot aders van 
snelverkeer kan echter slechts ge
beuren nadat het water van Leie en 
Schelde in de Ringvaart omheen de 
stad kan geleid worden 

Wij betreuren het dan ook dai on
ze gemeentevaderen, die met zoveel 
brio allerlei mandaten kumuleren .let 
krachtdadig in de brusselse minis
teries hun tanden hebben laten zien. 
Helaas., met een vals gebit gaat dat 
moeilijk, nietwaar ? 

DE GENTSE STEENWOESTIJM 

Bij gebrek aan een vooruitstrevend 
toekomstbeleid voor de urbanisatie 
van de stad is Gent stilaan een aan
eenschakeling van woon- kantooi - en 
handelshuizen zonder de frisse open
heid van voldoende groene zonet. De 
bevolking ontvlucht dan ook stelsel
matig de stad en gaat zich buiten de 
stad vestigen, Sedert 1961 is het be
volkingscijfer gedaald van 161.382 
naar 156.499. 
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Het is dan ook onvergeeflijk dat het 
Gentse stadsbestuur niet ruimer 
heeft gezien bij de oprichting van de 
intercommunale vereniging voor 
ruimtelijke ordening, ekonomische 
expansie en reconversie op 4 oktober 
1960 Hier werd een grote kans ver
keken om het probleem van de vrije 
tijdsbestedmg en de aanleg van een 
sport en groengorde! rond de Gentse 
a^ rlomeratie aan te leggen. 

ye ekonomische raad voor Oost-
Vlaanderen zeit betreurt dit in zijn 
.voorlichtingsblad van oktober 1961 : 
« Het doel omschreven in art. 2 der 
statuten is heel wat beperkter dan 
de benamine der vereniging zou laten 
yefTibeden , 

Welvaartsekonomie vereist o.a. het 
aanleggen van speelpleinen en sport
terreinen. Hiervoor wordt veel te wei
nig gedacht aan interkommunale 
redJisaties » 

Totdaar de ekonomische Raad voor 
Oost-Vlaanderen. Intussen bezit Gent 
slechts twee zwembaden voor een 
agglomeratie van meer dan 300.000 
inwoners ! 

D E O N T S P A N N I N G 

Er is geen probleem dat in de na
bije toekomst zo dringend zal worden 
als dat van de ontspanning. Hoe dik
wijls horen wij onze mensen niet met 
heimwee vertellen over hun jeugdtijd: 
« toen konden we nog ravotten in de 
straten van ons dorp en spelen in de 
landwegels en in de bossen van onze 
gemeente» Deze roep naar meer 
ruimte voor de kinderen komt tot 
uiting in alle bladen, waar de vaders 
en moeders nog openhartig hun ge
dacht kunnen zeggen. Zo bijvoordeeld 
is de Bond van Jonge en Kroostrijke 
Gezinnen op dit orobleem de laatste 
tijd herhaaldelijk teruggekomen. En 
het is inderdaad een bijzonder n i j 
pend probleem geworden. Onze ge-

Ilier zeiell na 11 oktober ooi' een VJ^ -groep ! 

meenschap slokt immer meer ruimte 
op voor snelrijdende wagens en laat 
geen plaats meer voor het spel van 
de kinderen. 

Hij die het zich kan veroorloven 
bij het weekeinde zijn kinderen in de 
wagen te laden en naar de kust te 
trekken, komt terug thuis, moe en 
draaierig van het gedrum en de druk
te, die heerst zowel op het strand en 
in de badsteden als langs de weg. 
Naargelang meer mensen zich de 
weelde van een eigen wagen zullen 
kunnen veroorloven, zal deze drukte 
nog groter worden. Daarenboven is 
er niet enkel het probleem van de 
weekeindontspanning. De ontspan
ning van ouders en kinderen is het 
probleem van elke vrije avond. De 
mensen hebben ruimte nodig waar 
ze eens ongestoord kunnen wandelen 
en fietsen, zonder op elk ogenblik 
door het getromp van autorijders 
opgeschrikt te worden of (wat ook 

VERKEERSPROBLEMEN 

Hierover kunnen we kort zijn. 
De beroemde en beruchte tram 4-

lijn bestaat nog steeds en wij moeten 
aan iedere Gentenaar, arbeider of 
bediende die met zijn fiets, brommer 
of auto 's morgens of 's avonds van 
en naar zijn dagtaak rijdt maar en
kele knooppunten aanhalen. 

St Pietersstation ! St Lievensbrug ! 
Heuvelpoort ! Dampoort ! 

Uitleg is niet nodig ! 
Iedereen kent de realiteit. 
Straks zal men sneller te voet door 

Gent gaan op de spitsuren ! 

GEBREK A A N 

EEN VOORUITSTREVEND 

K U L T U U R 3 E L E I D 

Een dynamische politiek voor de 
bevordering van de Nederlandse kul-

daal van de in puiri vallende St NI-* 
klaaskerk. 

En wanneer u de toeristen onxe 
eeuwenoude graslei wilt wijzen zijt a 
beschaamd hen een woud van televi
sieantennes te moeten tonen. &» 
nochtans ware één centrale TV-an-
teane voor de kuip van Gent een 
moderne degelijke en gemakkelijke 
oplossing. Wanneer een buitenlander 
oas Gentenaars vraagt waar wij on
ze verzameling van de wereldberoem
de leieschilders ondergebracht heb
ben, dan moeten wij bekennen dat 
wii die niet .hebben. 

5n nochtans, ook hier zou met een 
weinig samenwerking buiten de en
ge dorpspolitieke grenzen, in de 
Gentse agglomeratie iets te verwe
zenlijken zijn. 

B O U W E N MET DE V O L K S U N I E 

A A N HET GENT V A N MORGEN 

De enkele feiten die wij hebben 
aangehaald kunnen aangevuld wor
den tot een aangrijpend vragenboek 
dat het huidige stadsbestuur aan de 
kiezers voorlegt op 11 oktober a.s. 
Zelf hebben ze er geen antwoord op 
kunnen geven in de 6 volle jaren vaa 
hun beleid. 

Tot nog toe verkeert de welvaarts
planning voor het Gent van morgen 
nog in een bijna feodale toestand 
van versnippering. 

Ieder gemeentebestuur van de 
Gentse agglomeratie doet zowat aan 
een verlichte vorm van dorps- of 
kerktorenpolitiek. 

De Volksunie wil over de grenzen 
van de fiktieve stadsgrenzen heen, 
ruim en modern de welvaart voor het 
Gent van morgen organiseren niet 
enkel voor de stad Gent, maar voor 
de gehele Gentse agglomeratie. Een 
gedetailleerd plan werd hiervoor uit
gewerkt en verscheen in onze bro
chure «Het Gent van Morgen». 

Zowel het CVP-liberaal schepenkol-
lege als de socialistische oppositie 
hebben gefaald. 

DE VECHTSTAD. AAN DE VOOR

AVOND VAN DE VERKIEZINGEN 

« Onder den Draelie », 

gebeurt) in de grachtkant gedrumd 
te worden. Daarom stelt de Volksunie 
voor de rekreatieoorden binnen de 
onmiddellijke omgeving van de stad 
te brengen. Er is rond het Gentse 
nog een onmetelijke schat aan na
tuurschoon, dat onuitgebaat ligt. Het 
is de taak van onze generatie dit na
tuurschoon uit te bouwen en toegan
kelijk te maken voor de bevolking. 

J E U G D P O L I T I E K 

Gent moet zijn eigen jeugdcentrum 
krijgen. 

Wat werd hiervoor gedaan ? Niels. 
Men is blijkbaar bang dat de jeugd 

de verzuiling, de veilige schutsengel 
voor de unitaristen en partijpar-
tikularisten zou kunnen doorbreken. 
In de plaats daarvan vergeet het 
CVP.-liberaal scfiepenkoUege zelfs 
de hoogstnodige speelterreinen aan 
te leggen rond de nieuwe woningkom-
plexen aan de Watersportbaan. 

Het stadsbestuur heeft er alleen 
groene en kleurige beplantingen 
aangelegd waar steeds patrouillerende 
politie of parkwachters gereed staan 
om u op de boek te zetten. 

Nochtans is de grond er voorhan
den, maar ja dit vraagt een weinig 
verbeeldingskracht en eist meer dan 
de sleur van het routinewerk en 
daarvoor is men in het schepenkolle-
ge en in de oppositie te vermoeid. 

tuur verwachten van een voor meer 
dan de helft uit franskiljons bestaand 
schepenkollege is natuurlijk een uto
pie 

Reeds jaren wacht Gent op een ei
gen toneelgezelschap. 

Reeds jaren wacht Gent op een ei
gen kultuurcentrum. 

Reeds jaren wordt er geen oplos
sing gevonden voor het kultuurschan-

Daarom hebben zowel de CVP. de 
P W als de BSP voor de Gentse be
volking afgedaan en zal de Gentse 
kiezer op 11 oktober a.s. de Volksunie 
te Gent een schitterende verkiezings
overwinning bezorgen, 

Guido Deroo 
2e lijstaanvoerder 

voor Gent. 

De Gentse Haven (alle Joto's bereidwillig fn 
Xoerisme Gent). 

bruikleen van de Sted. Uicnst 
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Van hier en elders 

w-'\ aimm ...iii . . VIVK „ U.I, . 

0« lorenwaehier, trots s'imhool van de vechlslad Gent. 

i,M>jJ^,tal'^'LU,h hUÉ' 

P . v V . - F E D E R A L I S T E N ? 

r, c aan er m de PVV federalisten? 
Een dergelijke onvertogen vraag zal 
Vanaudenhove onmiddellijk een va
derlandse blos van verontwaardiging 
op de wangen jagen : neen, na tuur
lijk niet; wat blauw is. is tevens he 
vig unitair rood-geel-zwart. 

In het Frans is het echter niet ge-
raadzaam, die vraag te stel'en. Want 
dat er in de PLP — ondanks Vanau-
denhove's ontkenningen — heel wat 
federalisten zijn, is weer duidelijk 
gebleken naar aanleiding van de « fe
tes de la Wallonië » verleden zondag 
t-e Luik 

De « tètes de la Wal onie » zijn de 
jaarhjke herdenkingsplechtigheden 
van de revolutie van 1830. Treffende 
naam trouwens die nog eens duide
lijk stelt, hOe vreemd Vlaanderen aan 
die Opstand was. 

Gewoonlijk geven zij aanleiding 
tot oprispingen van Waalse humeu
righeid Dit keer nog wat meer dan 
anders, omdat de waringantische 
snaar in het vooruitzicht van de ge
meenteverkiezingen meer dan ooit 
betokkeld werd 

DESTENAY 

Ze werd o.m. betokkeld door Deste-
nay Niet de eerste de beste, maar wel 
de tweede liberale burgemeeester 
(achter Cooremans) van heel het 
land 

in de zuiverste stijl van Destrée 
(« lis nous ont volé... »)heeft hij de 
barre nood van Wal'onie geschilderd. 
En hij heeft daarbij uitgeroepen : 
« zouden Charles Rogier en de ande
ren die de revolutie van 1830 ge
maakt hebben, vanda,ag hun vader
land nog herkennen ? ». 

We kunnen bevestigen : wa'aY-" 
sclijnlijk niet. Want Rogier had zich 
uitgesproken voor de volledige Fran
se eentaligheid van Belgié. Zijn 

geestelijke erfgenamen hebben de 
duimen moeten leggen. En dus j am
meren zij dat zij bestolen worden. 

Besto'en van wat? Van een heel 
klein deeltje hunner voorrechten. 
Van een minieme fraktie hunner be
gunstigde positie 

Reden te over om te klagen dus! 
In ieder geval : waar is de Vlaam

se PVV-er die m flamingantische zin 
zo ver durft gaan als Destenay in 
wallingantische? Zo'n moedige is er 
niet te vinden En ware hij te vin
den, hij vloog met klikken en klak
ken aan de deur van de b'auwe win
kel 

Destenay natuurlijk niet. Dat is 
een Waal! 

O N G F : X O N D DII=:ST 

« Het Laatste Nieuws » heeft een 
de-fi-ni-tief oordeel geveld over 
Diest : « de meest ongezonde stad » 
van het land. Het blad zegt ook waar
om : van de 2 658 woningen te Diest 
zijn er 1.926 ongezond. Hetzij 72,2 
ten honderd of bijna drie - vierden. 

Dat is, vlak voor de gemeentever
kiezingen, natuurlijk een zwaar a r 
gument. Des te zwaarder daar de 
jongens van het « Laatste » waar
schijnlijk een ogenblikje vergeten 
waren dat Diest een blauwe burcht 
is, waar niemand minder dan Omer 
Vanaudenhove woont 

Indien het bij de blauwselventen 
vlak onder de neus van Omer al « de 
meest ongezonde » boel van het land 
is, wat dan elders? 

BN VERGEET NIET ... 

... gevolg te geven aan onze oproep 
op bladzijde 3. Het Noodfonds T.V.-
uitzendmg rekent vast op u. Doe het 
vandaag nog! 

HERSEHS VOOR DE URB&KiSTEN! 

(vervolg van blz. 7) 
de tweede wereldoorlog, die oorlog 
zelf als nevenelement en de verhoog
de welstand sedert een tiental jaren. 
Voor 1940 waren de Vlaamse provin
cies enigszins verarmd Men woonde 
zoals het ging, van generatie op ge
neratie in dezelfde woning. Er werd 
dus weinig gebouwd Onder de oorlog 
was het nog erger Maar intussen 
lieten de kinderen niet na geboren te 
worden, werd er verder gehuwd en 
kon men met eeuwig op mekaar ge
pakt blijven zitten. De eerste hoog-
konjunktuur moest dus onvermijde
lijk leiden tot een bouweksplosie. In 
een stad als Roeselare waien er in 
het jaar 1947 eventjes 1 familie op 
10 zonder normale woning, terwijl 34 

% in te kleine woningen woonden. 
Een bouweksplosie was vroeg of laat 
onafwendbaar. 

DE KAPITALE FOUT 

Men aou normaal voorzien kunnen^ 
hebben, dat de staat die eksplosie zou 
hebben zien aankomen en maatrege
len genomen hebben om alle wanor
delijk en onverantwoord geknoei en 
gespekuleer vooraf de kop in te druk
ken. Dat is echter niet gebeurd. De 
wet op de urbanisatie van maart 1962 
is te laat gekomen en als een plaas
ter op een houten been, omdat in
tussen industriële inplanting en hui
zenbouw door mekaar waren gegooid, 
m het wilde weg werd gebouwd op de 

meest verouderde en ondoelmatige 
wijze en het bouwen vaak gebeurde 
in volslagen disharmonie met de na
tuurlijke omgeving of het natuurlijk 
schoon 

Komt daarbij nog een zeer gebrek
kige koördinatie tussen de plaatselij
ke, provinciale en staatsdiensten in
zake urbanisatie, zodat de enen heel 
vaak de anderen tegenspreken en er 
nog meer wordt geknoeid dan moest 
alles alleen gebeuren. 

Een precies onderzoek in een be
paalde west Vlaamse stad heeft uit
gewezen, dat de plannen van aanleg, 
in overleg opgemaakt tussen plaat
selijke, provinciale en staatsdiensten, 
door ditzelfde stadsbestuur om de 
haverklap worden gewijzigd naarge
lang hun eigen goedvinden. Op zo
nes, gepland voor industrie, worden 
huizenblokken gebouwd. Op stroken, 
voorzien voor ring- of sterlanen 
worden zomaar landhuizen gebouwd 
met medeweten van het stadsbestuur. 
Het gebeurt wel eens meer dat onze 
plaatselijke bestuurders zich over de 
traagheid en lamlendigheid van de 

Brusselse diensten beklagen, doch 
ze zijn er vaak zelf de oorzaak van. 

DE MOGELIJKHEDEN GRIJPEN 

Na alles wat men soms ziet en 
vaststelt, stelt men zich wel eens de 
vraag : wat verstaat men eigenlijk 
onder besturen ? Liefhebberij, amar 
teurisme, prestigepolitiek ? Het wordt 
hoog tijd dat de funktie van de ge
meentelijke mandatar is herwaardeerd 
wordt, dat men de mogelijkheden die 
bij ons bestaan, eens maksunaal gaat 
uitbaten Dat men van onze steden 
en gemeenten woontuinen maakt, 
waar de benzinegeuren ons niet on
passelijk doen worden, waar orde en 
harmonie samengaan; kortom, waar 
het teken van de bekwaamheid op 
gestempeld staat. Zullen onze Volks-
unieverkozenen na 11 oktober in s taat 
zijn om die zware taken op zich te 
nemen ? Wij geloven het. Want de 
eerlijke inzet is he t begin van een 
deskundig gevoerd beleid. 

M. Babyion 

H E T A L C E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

D e uitgeverij « Die P o o r t e » is s t i laan op weg , een der belangri jkste 

v laamse poëzie-uitgeefsters t e w o r d e n : niet alleen numer iek maa r ook 

kwalitatief begint haar ka ta logus gewicht te krijgen in d e v laamse uit

geveri jwereld. Wij on tv ingen on langs een drietal verzenbundels dezer 

ui tgeveri j , die in h u n verscheidenheid meteen een beeld van diversiteit 

(der huidige lyrische p roduk t ie geven . 

De bundel ^ Baudelaire vierllefd » 
van Willem M. Roggeman is niet het 
werk van een debutant : Roggeman 
heeft reeds een viertal bundels op 
zijn aktief, en de nu voorliggende 
nieuwe bundel werd vorig jaar be
kroond met de literaire prijs der 
stad Aalst. 

B0G6EMAN 

BERTIVEN 

DECIAENE 

Roggeman behoort tot de jongste 
lichting der experimentelen die de 
«t radi t ie» — als wij dat woord bij 
experimentelen mogen gebuiken — 
voortzet, die met Claus en R.C. Van 
Kerckhoven begon en die ultdeinde, 
over tijdschriften als «De Tafelron
de », «Meridiaan », Het Kahier » en 
dichters als Paul Snoek en H.C Per-
nath , tot een derde golf. 

Wanneer wij van een experimente
le « t radi t ie» spraken dan is dat 
nochtans, wat sommigen ook zouden 
denken, geen contradictio in termi
nis. In het naoorlogse experimentele 
dichten steekt een flmke brok t ra
ditie : niet de traditie van het klas
sieke dichten en de klassieke ars 
poëtica, maar die van de vormver
nieuwing in de eerste decennia dezer 
eeuw, van het imagisme. Deze vorm
vernieuwing, verrijkt met surrealisti
sche reminiscenties, werd verbonden 
met het (reeds voor de oorlog bele
den) vitalisme (denken wij aan Fo
rum) en met een existentialistisch 
gevoel van angst, walg en opstandig
heid. Maar ook dit laatste was niet 
eens nieuw : het existentiële denken 
en zijn fenomenologische wegberei
der dateren van de jaren twintig... 
Al spoedig zou dit « sociale » element 
verloren gaan : wat er nog overbleef 
was — buiten het formalistische — 
enerzijds een instinktief levensge
voel, zich uitend in een sterk licha
melijk, vaak sterk sexueel, beklem
toond individualisme en anderzijds 
In een intellektualistisch maniërisme. 

Bij Roggeman vinden wij deze ele
menten terug In zijn vroegere bun
dels was dit vitalistische, instinktieve 
element nochtans sterker, al thans 
naar onze indruk : de intellektuële 
versobering, ook die van het beeld, 
treedt nu op en het vers wordt ge
makkelijker penetrabel. 

Terwijl de traditionele poëzie zowel 
van het muzikale (klank en ritme) als 
van het plastische element gebruik 
maakt, heeft de experimentele poëzie 
zich hoofdzakelijk op het plastische 
element gekoncentreerd. Dit gebeur
de als verweer tegen de beeldafslijting 
en tegen het cliché, tegen de dreun 
van het rijm en het dwangbuis van 
het metrum. 

De verdienste der experimentele 
poëzie is het geweest, het plastische 
element verrijkt en diens nieuwe 
mogelijkheden aangetoond te hebben 
— al werden die ook vroeger, zij het 
meer sporadisch, gebruikt. 

In het losmaken van het woord uit 
de zin, het losmaken van de zin uit 
een «zinvol» geheel, schuilt echter 
een gevaar dat nog vergroot wordt 
door het psychich automatisme, de 
vrije associatie van beelden die in 
het onderbewustzijn alleen verband 
vinden en die zodoende de dislokatie 
nog versterken, zodat het gedicht een 
dubbele legpuzzle wordt. 

Daarenboven bedreigt een — door 
de experimentelen in de traditionele 
poëzie zo aangeklaagde — afslijting 
van het beeld eveneens de experimen
tele dichtkunst. Wie een aantal ver-
aenbundels van experimentelen naas t 

NIEUWE DICHTBUNDELS 

elkaar legt, stelt niet slechts een ge-
lijkaardigheiü van oeeidvormmg en 
woordgroepering vast, maar ook net 
terugkeren van bepaalde Deelden en 
zelfs woorden, vooral uit het sexuele 
bereik (onderbewustzijn, Freud ?>. 
Het gevaar dat men heeft willen ont
lopen, komt nu opnieuw het hoofd 
opsteken vanuit een andere hoek. 

Een üet ,typische — haast s teno-
type — middelen die de experimen
tele poëzie aanwendt, is de « shock »-
werking van woordverbindingen (ad-
jektief of bijwoord en substantief, of
wel twee substantieven verbonden 
door het voorzetsel « van » of het 
komparatief voorzetsel «a l s») . De 
beide woorden hebben geen uiterlijk 
ideeël of gevoelsaanknopingspunt : 
hun verbinding is in de dichter zelf 
ontstaan, in het onderbewustzijn — 
ofwel werd ze opzettelijk en berekend 
zo gekonstrueerd. Dit procédé kan tot 
verrassende poëtische effekten leiden, 
maar kan ook een woordverbinding 
tot gevolg hebben die gezocht en ge
kunsteld, zelfs belachelijk aandoet. 
Alles hangt tenslotte — zoals ook in 
de tranditionele poëzie — af van de 
kontrole van het dichterlijk gevoel. 

Nu heeft Roggeman aan het expe
rimentele vers een eigen originaliteit 
weten te geven. De poëtische indruk 
wordt echter vaak bereikt niettegen
staande — en niet door — het expe
rimentele van de vorm en het is 
zelfs zo dat de poëtische indruk 
sterker wordt naarmate hij zich van 
de experimentele ortodoxie losmaakt, 
zoals in enkele verzen in «Baudelai
re verliefd ». 

Het soms hortende, haperende der 
opspringende en weer afknappende 
beeldreeksen maakt er plaats voor een 
doorlopend ineenschuiven, een 
vloeien van het hele gedicht, gedra
gen door een innerlijk ritme, een in
nerlijke harmonie. 

Bij de bundel van Bertiven « De 
Boog » moesten wij onwillekeurig 
denken aan wat Bernard Kemp eens 
schreef : dat de toekomst der lyriek 
ligt in een ontmoeting, een overbrug
ging der spanningen tussen ervaring 
en experiment. Een Amerikaanse 
dichteres zei eens dat poëzie weinig 
meer was dan metafoor, en Santa-
yana beweerde «Poetry is metrical 
discourse ». 

De waarheid nu ligt wel tussen 
beide in. Bertivens poëzie is noch 
metafoor alleen, noch « metrical dis
course ». Aan zijn vers, ook aan het 

volgens traditioneel schema gebouw
de, is de voorbijgang van nel expe
riment te herkennen, « De Boog » is 
reeds de vijfde bundel van Bertiven 
(pseudoniem van Engelbert Iven) en 
de kritiek op zijn vorige bundels was 
zeer gunstig. Verscheidene malen, 
o.m tweemaal te Heist» werd een ge
dicht van hem bekroond. André De-
medts vestigde reeds de aandacht op 
de grote mogelijkhedendieBertiven in 
zich draagt. Niet altijd echter is zijn 
beeld even gelukkig of origineel : 
niet dat wij originaliteit te allen 
prijzen zo hoog aanslaan, Rilke be
wees wat men met het dagelijkse, af
gesleten woord kan verrichten wan
neer een uitzonderlijk poëtisch ge
voel het hanteert (wat dan toch weer 
op originaliteit niet van het mate
riaal, maar van het gebruik duidt) 
Een vers als «de heide slaat haar 
paarse sluier om en staat te pronken 
in feestelijk toilet» kon honderd 
jaar geleden misschien nog origineel 
zijn : nu is het dat niet meer Ber
tivens poëzie wijst echter een weg 
aan, wijst op de mogelijkheden der 

jonge lyriek, waarin de verworven
heden van het experiment verbonaen 
worden met de ervarmgselemenien, 
zodat én het gevaar der clichermg 
én het gevaar der dislokatie van net 
gedicht vermeden worden en, zodat 
met de eenheid en de harmonie ook 
de frisheid bewaard blijft. 

Tenslotte nog enkele woorden over 
de bundel van Jan Decraene « De 
Uittocht en het Land » 

Deze bundel is een debuut en ver
toont er ook de eigenschappen van; 
in vele dezet gedichten is de kern 
aanwezig tot echte lyriek maar het 
blijft meestal bij deze kern : enkele 
versregels, een of twee strofen 

Het onbetwistbaar-originele van 
het gedaohtelijke en van de gevoels
ervaring IS nog te melden ook vol
doende poëtisch getransponeerd. 
Nochtans zijn alle elementen ertoe 
aanwezig, ook het originele beeld Al
leen dat, wat een gedicht werkelijk 
als «geslaagd » kan doen beschou
wen, namelijk de poëtische adem die 
het doorstromen moet, ontbreekt nog 
te vaak. 

J.D. 

Kerk .en marfct te Zoltegein, waax ©p a»tai»ie 11 oktob*r ©en V«iki.u«ie-liJ6t haar ^ 
ksath £!aat. 
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emeentverkiei; 
GEMEENTEVERKIEZINGEN ! 
Wij verzoeken alle afdelingen, waar deelgenomen 
wordt aan de gemeenteverkiezingen (hetzij als Volks-
nnie, hetzij onder een andere benaming), hun volle
dige lijst zoals ze ingediend werd — inbegrepen leef
tijd en beroep der kandidaten — onverwijld op te 
lïillen sturen aan de redaktie, p /a Rotatyp, Sylvain 
Dupuislaan 110, Anderlecht. 
Dit dringend verzoek geldt eveneens voor de afde
lingen die ons reeds hun lijst stuurden en wier lijst 
reeds werd gepubliceerd. 
Om een samenvattend overzicht in ons blad te kunnen 
brengen is het noodzakelijk dat wij vó6r dinsdag 

'29 september beschikken over de verlangde gegevens. 
De redaktie. 

A N T W E R P E N 

DEÜRNE 
Vo'ksunielijst Dcurne 
Gemeeteraadsverkiezing: 1964 

Te Deurne zal de Volksunie aan 
de gemeenteraadsverkiezing deel
nemen met een volledige lijst (z-e 
hieronder) : 
1. De Ridder Charles, Boterlaar-

baan 333. 
2. De Graef Franolscus, Lunden-

s t raa t 56. 
3. De Ryck Albert, De Borrekens-

s t raat 21. 
4. Picard Michael, Van Noten

straat 96. 
5. Pardon Albert, Ter Heydelaan 

246. 
6. Myin Roland, Jules Steurs-

straiat 46. 
7. De Backer Cesar, de Monterey-

s t raa t 19. 
8. Meurrens Lea, Ter Heydelaan 

3. 
9. Lepez Georges, de Borrekens-

s t raat 116. 
10. Bruyninckx Frans, Ter Heyde

laan 15. 
11. Van Zundert Mathilda, Cruys-

lei 102. 
12. De C.erck Hendrik, Jaak Em-

brechtsstraat 6. 
13. Hermans Emiel, De Ssvil'.a-

s t raat 126. 
14. Van Hiüle Marcel, Mortsel-

steenweg 148. 
15. S-ootmans Constant, Rugge-

veldlaan 687. 
16. Meukens Jozef, Boshovestraat 

4. 
17. Hendrickx Jeanne, de Borre-

kensstraat 116. 
18. Deelen Ludovicus, Te Couwe-

laarlei 80. 
19. Van Baelen Jozef, Dassastraat 

64. 
20. Pincket Paul, Muggenberglei 

102. 
21. Lays Benoni, Oude Donklaan 

• 104. 
22. Devisscher Leontine, Tiirnhout-

- sebaan 303. 
23 Goovaerts Emile, Bisschoppen-

hoflaan 157. 
24'. Declercq Leonard, Van Havre-

lei 41. 
25. Alen Maria, Bisschoppenhof-

laan 157. ^ 
26. Mertens Augusta, Lammergier

s t raat 9. 
27. Nelissen Lambert, Bisschopen-

hoflaan 242. 
28. Debruyn Maria, Generaal 

Süngeneyerlaan 117. 
29. Van den Abeele Joseph, de 

Montcreystraat 6. 

Fi'opag-anda op de dag der verkie-
ssing. 

Wij vragen aan alle simpatisan-
ten, die niet bang zijn er voor uit 
te komen dat ze V a a m s - natio
nalisten zijn op de dag van de 
verkiezing de leeuwenvlag uit te 
hangen van 's morgens vroeg. 
Feestmaal ingericht door de 
Vlaamse Kering Deu;ne. 

Op 26 september 1964 om 20 uur 
houdt de Vlaamse Kring Deurne 
haar jaarlijks feestmaal in de 
zaal « Concordia », Turnhoutse-
baan 28, Deurne ( O . 

Leden van de Vlaamse kring ne
men gratis deel aan deze maal
tijd. 

Niet leden kunnen hieraan deel
nemen aan de prijs van 80 F. 

MECHELEN 
De aktie van de gemeentever

kiezingen verloopt vlot. Wij dan
ken a. onze vrisnden die ons bij
s taan in de drukke kp.mpanje van 
één tegen allen. Indien wij zo 
verder volhouden dan zijn de drie 
zete s voor ons. 

De kandidatenlijst vormt één 
Vlaams front Een beroep wordt 
echter gedaan op de reservestel
lingen om de kas te spijzen. 

Wij danken al de milde schen
kers en doen een krachtige op
roep aan al onze vrienden onmid-

de'lijk een storting uit te voeren 
op het nummer van ons ki"sfonds 
P.R. 6019.72 van A. Van de Werf, 
Caputsteenstraat 138, Mechelen. 
4de steunlij.st. 
Overdracht vorige li:sten 42.762 
Michel Cauwenbtrgh 1.000 
Naamloos 100 
E.L. 100 
Naamloos 300 
Naam'oos 3 x 100 300 
V. De Greef 100 
P. Jaspers 100 
J a n De P n n s 11 000 
Naamloos Muizen 200 
Van de Velde 200 
A. Van Eynde 200 
J.S. 500 
Uit Oordegem 20 
Goed gelapt 13 sept. 20 
D.C. 300 
S'Pim via Wim Jor^ssen 10.000 
P.R. 6.000 
Verhulst 200 
Jos De Bie 200 

63.602 
Er werd nog gfen rekening ge

houden met de veikoop van de 
steunpenningen. 

MEKKSEM 
De kandidatenlijst. 

Zaterdag 19 september te 14 uur, 
werden door twee meters. Mevr. 
Lieven Ka^mgart en Mevr. K. Van 
Bockel de volledige kandidatenr. 
lijst en de lijs: niet handteksns 
van meters en peters ten gemeen-
tehuize neergelegd Zij werden bij
gestaan door iemand die" er bij 
was toen meer dan veertig jaar 
ge'eden de eerste Vlaairs Nationale 
lijst op het oude gemeentehuis van 
Merksem werd neergelegd. 

MOKTSEL 
VU-Mortsel heeft ae wind in de 

zeilen. De propaganda werkt pri
ma. Bij de CVP heerst paniek en 
verdeeldheid. Er ia inderdaad een 
scheui-iijst met aan het hoofd bur
gemeester Kloeck. Die zwarte 
schapen uit de CVP-stai komen 
op onder de benaming « Katoliek 
Vrij Morlsel ». 

Bij de PVV gaat het al niet be
ter. Op hun lijst s taan zo maar 
eventjes 9 (negen) vrouwen. Ook 
hier sterven de llbera'en uit. Een 
afvallige blauwe komt op met zijn 
eigen lijst. 

Hij s taa t er alleen op. 
Dat de BSP - Mortsel geen pro

blemen heeft? Ook daar heerst 
ruzie. Gemeenteraadslid Lacba-
pelle s taat nu op de onverkiesbare 
vierde plaats. 

Hier volgt dan onze Volksunie
lijst, zoals hij zaterdag 19 septem
ber ingediend werd : 

1. V/ard Rolus 
2. Bob Van Hoofstadt. 
3. Wiliy Dupon. 
4. J a n Van de Wallc. 
5. Mevr. Van Hove-Van de Cruvs, 
6. Rik De Wever. 
7. Ludwlg Gi -e. 
8. Dr Oscar V»n der Hallen. 
9. Joseph,JDeoackere. 

10. Gerald Dufn ing. 
11. John Schaefer. 
12. Oscar Jansegers. 
13. Mevr. Demulder - De Roeck. 
14. Mevr. Jansens - Bogaert. 
15. Fi-ans Dewil. x 
16. Hubert Kunnen. 
17. Frans Willems. 
18. Eddy Struyf. 
19. Emiel Moorkens. 

Met deze kandidaten en een 
hechte groep propagandipten gaat 
Volksunie Mortsel op 11 oktober 
de oveiTvinnmg tegemoet. 
Afh» en van zieken, inval'eden -en 
ouden van dagen. 

Wie zich moeilijk naar her Kies-
bureel kan verplaatsen za op 
eenvordige ' aanvraag afgehaald 
worden. 

Talrijke leden stellen zicü met 
him wagen ter beschikking van 
deze mensen. Deze week krijgen 
alle leden en simpatisanten een 
rondschrijven toegestuurd met een 
strook die ze verzocht worden te

rug te zenden als ze eventueel 
wensen thuis afgehaald te wor
den. 
Autokaravaan 26 september. 

In samenwerking met andere 
Antwerpse randgemeenten neemt 
onze afdeling deel aan de grote 
propaganda - autokaravaan van 
zaterdag 26 september. Bijeen
komst te Berchem, Van Hombeeck-
p'ein, te 14 uur. Vertrek te 15 uur. 
De karavaan zal de voornaamste 
straten van onze gemeente door
kruisen. Wij rekenen ten stellig
ste op Uw medewerking. 

KALMTHOUT 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Aan de lijtt « Volksbelang », 
die te Kalmthout neergelegd werd 
geeft de plaatselijke Volksunie-af-
de mg haar vo ledige steun. Fi
nanciële bijdragen worden altijd 
in dank aanvaard. Deze bijdrage 
kan gestort worden op postreke
ning 6014.51 van M. Van Mol, te 
Kalmthout, of afgegeven worden 
m het Vlaams Huis, Dorpst iaat 2. 

De lijst ziet er als volgt uit : 
1. Louis Verhaert, boekhouder. 
2. Jos Henderickx. electricien. 
3. Bosmans Jef, bed.ende. 
4. Gustaaf Bohez landbouwer. 
5. Staf Vandereyd, verzender. 
6. Hertling Jaak. werktuigkun

dige. 
7. Gi?len Lambrechts, oediende. 
8. P De Saede aer, meubelmaker. 
9. J a n Beyers, drukker. 

10 Dre Baltazar, bediende. 
11. Toon Geuskens, bibliotheka-

ris. 
12. Gaston Orians, tschnicus. 
13. Mevr. Panis bediende. 

BRABANT 

DILBEEK 
Kiesfonds. 

Oproep vanwtge onze simpati
santen die voorkomen op de 
«Vlaamse Volk.'belsngen» — lijst 
Di'beek om zonder dralen uw 
st^un te stormen op Prk. 1426.47 van 
Kredietbank - Scheut voor onze 
lijêt. Ze.'voegen" ef aan- toe dat te
gelijkertijd, mocht u nog niet ge
stort hebben, 'een welgekende pro-

>.pagan'd'st-w-t«gEi-i kwljtschrift uw 
bijdrage in ontvangs_t zal nemen. 

ITTEEBEEK 
De verkiezingsstrijd draait op 

volle toeren in de om iggende ge
meenten, desondanks zullen de 
zelfde en onvermoeibare vr end tn 
onzer gemeente met het blad in 
de hand zondag a.s. aan uw deur 
staan. 

Dat ze op een heel warm ont
haal zullen ontvangen worden, 
laat niet de minste twijfel bestaan. 
Dus allen op post voor de kolpor-
tage te Itterhsek, verzamelen om 
9 uur aan de kerk alhier. 

Wie wenst afgehaald verwitt ge 
nog zat tddag op nr 212894 van de 
heer De Coster. 

OOST-VLA A N D E R E N 

MALDEÖEIVI 
Gemeenteraadsverkiezingen, 

Hier zal de V.U. opkomen on
der de benaming van Christelijke 
Vlaamse Volkspartij en dit in 
Kartel met de 'ijst Tydgat. De 
benaming « Christelijke Vlaan.se 
Volkspartij » was de vooroorlogse 
benaming van de plaatsei.jke par
tij van gewezen volksvertegen
woordiger Jozef De LiUe. Lijst
aanvoerders van deze plaatse-ijke 
Vlaams - Nationale parti j zijn de 
heer De Lil e Gabriel en de Heer 
De Ruyter Christ De vreugde in 
Maldegem bij zeer veei kiezers is 
groot nu zij wederom op Vlaa.mse 
volksminnenüe personen hun s tem 
zu len kunnen u Itbrengfn 

Uitnodiging : ten emde onze 
propaganda voor de gemeente
raadsverkiezing ie koordincren, 
worden alle V.U. - leden vriende
lijk verzocht de vergadering bij te 
wonen op woensdag 30 september 
om 20 uur in ons lokaal « De 
Scliouwbtu'g », Schouwburgplaats 
te Maldegem. 

ST-NIKLAAS WAAS 
Vervoer van invaliden of ouden 
van dagen 

Er wordt een dienst georgani
seerd om de invaliden en ouden 
van da-sen op zondag 11.10.1964 te 
vervoeren naar de kieslokalen. 

Naam en adressen dienen te 
worden opgegeven aan de heer 
Raf Alderweireldt, Regentiestraat 
31, St. Nik'aas, tel. 76.26.29, of op 
het secretariaat, Leo Verbeke, 

Kleibekestraat 121, St. Niklaas, tel. 
76.39.16. 
Klespropaganda. 

Elke zaterdag om 14 uur 30 en 
zondag om 9 uur 30 zal de micro-
wagen in de s tad rondrijden. Er 
worden zoveel mogelijk deelnemers 
verwatóht. 
Grote meeting te St. Niklaas. 

Op dinsdag 6.10.1964 grote mee
ting te St. Niklaas in de zaal Stad 
Nantes, Grote Markt. Begin te 
20 uur. 

Nadere bijzonderheden volgen 
later. 
Steunfonds. 

Alle bijdragen, hoe klein ook 
zijn welkom. 

Stortingen kunnen worden ge
daan op p.c.r. nr 325.33 van de 
Kredietbank te St. Niklaas, voor 
rekening nr 4713 van de Volks
unie. 

WELLE 
Volgende lijst werd ingediend 

met het oog op de gemeentever
kiezingen : 

1. Abbeloos Maur^ts. 
2. Steennot Armand. 
3. Coppens Henri. 
4. Ganzeman René. 
5. De Grom Richard. 
6. Segers Clement. 
7. Van Rieghem Remi. 
8. Van Inye Anna. 
9. Cosijns Marcel. 

10. Heyman Kamiel. 
11. Bosseloo Frans . 

ZOTTEGEM 
Hieronder volgt de lijst voor de 

gemeentevei'kiezingen ingediend 
door VU-Zottegem : 

1. Michel van den Bossche, pas
teibakker. 

2. Marcel De Boe, advokaat. 
3 Marcel Ameel, kunstschilder. 
4. Clement Pauwels, schoeiima-

ker 
5. Elton Squire, beeldhotiwer. 
6. Lannau Remi, bediende. 
7. De Naeyer Gustaaf, bedrijfslei

der. 
8. Becque Raoul, autogeleider. 
9. Baeke andt André kunstschil-

^^^- . . ........„„^. 
10. De Cocker Luk ''zSnSëfTSeroep. 
11. Podevln Ren4 , gepensioneerde. 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DiKSMUIDE 
Ui tb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE-STAD 
Lijsten « Vlaamse Volksbelan

gen » in het arr. Brugge : 
1. Van In Guido, Predikherenrei 

hoofdbestuurslid V U . - advo
kaat . -

2. Van Belle Juliaan, Philips-
stocKStr., journalist-hotelier. 

3. Vonck Fernand, Willemijnen-
dreef, gewez. voorziter Alg. 
VI. Vakverb., bediende. 

4. Torreele Gustaaf, Kerkstr., 
binnenhuisarch., Zeebrugge. 

5. Dewyndt Jozef, Keiz. Karel-
str., bediende. 

6. Vanden Bussche Oskar, Gent-
poortstr., meester-bakker. 

7. De Bruyne Clement, Oude 
Zak, magazijnier. 

8. Vande Voorde Roger, WoUe-
str., sekretaris v. verenig. - be
diende. 

9. Beroo Herman, Gen. Leman-
str., burgerl. ing. 

10. Mvr. Vander Praenen, Sme-
denstr., handelsgerante. 

11. Van Dierendonck Arthur. Wit
te Leertouwersstr." meester -
vloer.egger. ' 

12. Bols Luclaan, Katelijnevest, 
gepens. adjudant. 

13. Mvr. MoUet, Botentestr., huis
vrouw. 

14. Dhaenekint George, WoUestr., 
autogelelder - restanrantui tba-
ter 

15. Spinnewyn Roger, Beenhou-
wersstr., bouwk. kondukteur. 

16. Mvr. Teyaerts Kazernevest, 
gids V. d. stad Brugge. 

17. De Jonghe Hugo, Katelijne-
str., tandar ts . 

18. Gobin .Antoon, Rodestr., rust. 
optieker. 

19. Mvr. Monbalüu, WoUesti. her
bergierster. 

' 20. De Laere Robert, M. v. Bour-
gondiel, oud-koloniaal, afgev. 
AVV. 

21. Demets Joris, Sterrestr., tex
tielarbeider. 

22. Westyn Roger, Hoef ijzerlaan, 
bureeloverste. 

23. Acken Irene, Dudzele stwg., 
werkvrouw. 

24. Mvr. Kellner, Blankenberge 
stwg., huisvrouw. 

25. Vernieuwe Carlos, C. Everaar t . 
str., dekorateur, bestuurslid 
KWB-St. Jozef. 

26. Desoete Robrecht, Langestr., 
handels gerant. 

27. Vandendriesch Frans, Leopold 
I-laan. rust. v-eesgrossier. 

ASSEBROEK 
1. Reynaert Raymond, Dr. jur 
2. De Vrieee Mare, handelaar . 
3. Inghels Jozef, metser. 
4. Buffel Norbert, juwelier. 
5. Ge'dhof Albert, vishandelaar. 
6 Mvr. Poppe. huisvrouw. 
7 De Biuyne Robert, bediende. 
8. De Wasch F c r r a n d autcgelei__ 

der. 
9. Masyn Geraid, metselaar. 

10. Mvr. Van Severen, huisvrouw. 
11. Steel Mark, handelaar . 
12. Maertens Maurits, beeldhou

wer. 
13. Bruggeman , Willy, architekt. 

KNOKKE 
Vo ks. en Handelsbelangen. 

1. Declercq Raf, letterkundige • 
handelaar. 

2 Fev:ry Robert, beheerder v-
Maatschappijen. 

3. Micholt Henri, aannemer. 
4. Gabriels Marcel, groothande

laar. 
5. Storm Marcel, hotelbediende. 
6. De Grcote Omer handelaar . 
7. Deneve René, handelaar. 
8. Waegepaer L., gep. militair. 
9 Van Mullem Alfors sportmo-

nitor. 
10. Van Laer Victor, autogeleider. 
11. Coene GodeUeve, huisvrouw. 
12. De Groote Jan , hotelier. 
13. Paye Andié, burgerl. ing. 

ST. 
1. 

10. 
11. 

12 
13. 

KRUIh 
Vandemoortel Mare, handels-
vertegenwoordiger, 
Mvr. Van Vlaenderen, bedien
de. 
Leroy Marcel, rusr. hoofdamb
tenaar . 
Van iiOQ, meester-Dakker. 
De Brouber, gcp. adjudant. 
Thiers Paul. bed; ijfsleider. 
Mvr. Dombrc-cht, huisvrouw, 
Recheibus Lucien. traceerder. 
l^iyaert Henri, liandelsverte-
genwoordiger. 
Bauters Maria, huisvrouw. 
Vandemoortel Henri, timmer
man. 
Verkempynck, nijveraar. 
Van Moortel Jozef, bediende. 

T O R H O U l 
1. Raes Pirmm, landbouwer. 
2. Jacqiies Gelest, bediende 
3. Lammens, landbouwer, afgev. 

ABS. 
4. Verhaeghe Joris tech. mg. 
5. Duflou Jef, bedrijfsleider, 
6. Verbeke metaalarbeider. 

ST. MICHIELS 
1. Fraipont Jan , publicist. 
2. Mahieu Karel, tech. mg. 
3. Mallengier Geert, bouwk. kon-

dukt 
4. Mvr. AUaert Yvonne, huis-

vrouw. 
5. Golsteyn Leo, bediende. 
6. Legein Walter, tech, ing. 
7. Broes Luc, tech, ing. 

OOSXENOE 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Alle ouden-van-dagen, gebrekki-
gen en zieken kunnen voor h u n 
verplaatsing naar de stembure-
len 'n beroep doen op onze leden-
vr.jwilngers die op 11 okt. a.s. hun 
wagen en hun goede diensten 
kosteloos ter beschikking stellen. 

Wie van deze diensten gebruik 
wil make.n wende zich zo vroeg 
mogelijk tot J Provoost, Nieuw-
iandstr. 47 of L. van de Weghe. 
Wapenplein 9. Tel. 763.28. 

Onze leden en sympatisanten 
uit het kieskanton Oostende die 
bereid zijn getuige te zijn op de 
telburelen, worden verzocht zich 
aan te melden voor 5 okt. op een 
van de twee hierboven aangege
ven adressen. 

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

http://Vlaan.se
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Gemeenteverkiezin 
A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Gemeenteverkiezingen. 
Oproep aan al onze leden en 
simpatisanten! 
Wie helpt onze militanten aan 
het nodigre materiaal voor de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen o.m. borstels, emmers, 
koudlijm, kalk, benzine, enz. 
Giften worden in dank aan
vaard op het arrondissemen. 
teel sekretariaat te Berchem, 
grote steenweg 165, of bij u 
thuis afgehaald. 
Geldelijke steun op postreke
ning 86.89.97, Bert Baets, St. 
Matheusstraat . 45, te Borger
hout met vermelding, gemeen 
tever kiezingen. 
V.Ü.M. Nieuws (Volksunie 
Mili tanten). 
Nieuwe propagandisten en mi. 
litanten die zicb honderd ten 
honderd willen mzetten, mel
den zich onverwijld persoon
lijk, schriftelijk of telefonisch 
op de volgende adressen ; 
V D. sekretariaat, grote 
steenweg 165. Berchem TeL 
39.92.06. 
Militanten - lokaal « Tljl n, 
Antwerpsestraat 59 Mortsel, 
r-L 49.81.64 
Tweede grootscheepse autoka
ravaan op zaterdag 28 septem
ber 1964. 
Samenkomst Van Hombeeck-
plein te Berchem vanaf 14 
uur. 
Vertrek 15 uur stipt. 
Versier uw wagens met de no
dige slogans en leeuwen vaan
dels. 
Volgende gemeenten worden 
doorkruist : Berchem — Wil
rijk — Hoboken — Edegem — 
Mortsel. 
Allen op post! 
Voer propaganda van Man tot 
Man! Inlichtingen op het te
lefoon nummer 39 92.06. 

ANTWERPEN-STAD 
Ledenvergadering elke week. 

Tot de gemeenteverKiezmgen 
hebben wij elke woensdagavond 
om 20 uur 30 m de bovenzaal van 
lokaal « Peter Benoit » kontakt
en werkvergadering voor alle le
den m verband met de verkie-
zingskampagne. 

Woendag 7 oktober. 
Slotmeeting in het beursgebouw, 

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

BERCHEM 
Autokaravaan. 

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

Wij vragen nier voor de bijzon
dere aandacht van onze leden en 
sympatisanten autobezitters. Het 
is van groot belang dat deze ka
ravaan werkelijk massaal zou 
zijn. Neem tijdig uw voorzorgen. 

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

Kolportage. 
Kolportage voor de afdeling 

Berchem op zondag 4 oktober. 
Sajnenkomst Van Hombeeck-

plem te 10 uur. Iedereen is wel
kom 

EKEREN 
In onze gemeente is alles in 

kannen en kruiken. De Volksun e 
heeft een vo-ledige lijst (17 kan
didaten) ingediend. 

Nu breekt het ogenblik aan dat 
alle radikale Vlammgen van Eke-
ren moeten bewijzen dal voor hen 
« Vlaanderen eerst » geen ijdele 
woorden zijn. 

Nu is de tud gekomen dat alle 
bewuste Vlamingen van onze ge
meente, spijts alies, naast mekaar 
moeten s taan om in volle eensge-
zindheid te ijveren voor een sch t-
terende Volksunie zegepraal op 11 
oktober 1964. Deze ligt in ons on
middellijk bereik. Het ha.ngt maar 
alleen van ons allen af. 

HOBOKEN 

Verkiezingen. 
Financiële mobilisatie. 

Wij geloven niet dat we U. Ie-
ter. moeten paaien om wat geld. 
ge weet het zo goed als wij, pro-

A R R O N D I S S E M E N T M E C H E L E N , V O L K S U N I E 

VERKIEZINGSBAL TE MECHELEN 
vandaags zaterdag 26 september, te 21 uur. 

Orkest Sky Club van André Coucke 
attraktie : de film van de stunt. 

ZAAL : salons Van Dijck, Merodestraat. 

paganda kost veel. Wij verwach
ten uw bijdrage aan een der vol-
gende adressen : 

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

Pichai Chretien Heidestraat 
293. 

Peeters Jan, Lage Weg 158. 
Crick Alfons, Meerlenhoflaan 

49. 
Bracke Alfons, Berkenrodelei 6. 
Mevrouw Maes, J. Pauwels. 

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

rest! 
Sociaal dienstbetoon : kiesplicli-

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

WILRIJK 

Kiesfonds. 

Help onze strijd door materiaal 
(papier, briefomslagen, emmers, 
borstels, koudlijn, kalk enz.) te 
verschaffen; 

Door een bijdrage te storten of 
over te schrijven op postrekening 
7899 van de Kredietbank Ooster-
veld Wilrijk met verme.d.ng « Re
kening 1339 van Volksunie Wil
rijk »;--

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

BRABANT 

DILBEEK 

Het dagelijks bestuur van de 
gemeentelijke partij der vernieu
wing « Vlaamse Volksbelangen », 
waarvan enkele V.U. leden deel 
uitmaken, heeft ons kennis gege
ven van de lijst der kandidaten 
door haar voorgedragen bij de aan
staande gemeenteverkiezingen. 

Deze is a's volgt ; 
Demarie Roger D., brood- en pas

teibakker. 
De (üoster J . Louis, architekt. 
Panis Maurits, handelaar . 
Ceuppens Maurits, bediende. 
Mevr. Nicasie, Wwe Peeters, ge-

pensionneerd. 
Van Dyok J a n Bt., fabriekwer-

ker. 
Mevr. Standaert , bedrijfsleid

ster. 
Nauwelaerts Jozef, gepension-

neerd, VOS. 
Deruyver Godelieve, z. bp. 
Van Wijmeersch Emiel, handels-

vertegenwoordiger. 
Pauwels Germain, letterzetter. 
De Cooman Nestor, vertegen

woordiger. 
Van Malderen Achiel, bediende. 
Met dergelijke ploeg hoopt deze 

simpathieke gemeentelijke parti j 
een goed succes te behalen. Wij 
gunnen het haar van har te , Vlaan
deren en Dl.beek tsn bate! 

MOLENBEEK 

De Vlaamse lijst te Molenbeek, 
die opkomt onder de naam 
« Un.e », droeg volgende kano . 
da t t n voor : 

1. De Bar'.anger Jan. bediende. 
2. K.iapan L., handelsreiziger. 
3. Wuyts PI., gcpens. a.beider. 
4. Ca&sier Alex, ak t tur K V.S. 
5. Ghesquire M , huisvrouw. 
6. De True Fr., bediende. 
7. Brackeiaiie H., 'eraar. 
8 Wuyts Al. huisviouw 
9. Goossens H., aankoper. 

10. Schilders P., bfdimde. 
11. Van Cauter G., schildersgaat 
12. Adams F., student. 
13 de Haymaker J 
14 De Smedt E., banketbakker. 
15. Bogaerts G., oud-ko oniaai. 
16. Van Bruane R., rentenier. 
17. De Eerlanger J., hu'svrouw 
18. Cappelaere P., huisvrouw. 
19. De Berlanger J., schrijnwer

ker. 

20. Van Acoleyen M., huisvrouw. 
21. Van Binst C , fabriekwerkster. 

L I M B U R G 

HASSELT 
I n Hasselt werd naast de 3 tra

ditionele kleur-lijsten een vierde 
lijst ingediend, ontstaan uit de 
samenbundeling van twee onaf
hankelijke lijsten van 1958, onder 
de benaming « Volksbelangen ». 
Deze lijst is tot stand gekomen 
mede dank zij Ue inspanningen 
van de plaatselijke Volksunie-af
deling, die dan ook voor verschil
lende van haar leden gunstige 
plaatsen bekomen heelt . De Vo ks-
unie - Hasselt zal bijgevolg deze 
lijst steunen en stemmen voor : 

Renaa t Vanheusden, hoofdbe
stuurslid, op de tweede plaats. 

Fernand Schuers, technisch in
genieur, op de zesde plaats. 

Piet Bortels, bediende, op de elf
de plaats. 

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

GENT 

Gemeenteraadsverkiezingen. 
Alle leden en sympatisanten 

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

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

Gedurende de verkiezingsstrijd 
ledere vrijdag kontaktvergade-
ring. 

Zaterdag 26 september 15 uur 
propaganda en massale versprei
ding van een speciaal nummer 
voor Gent. 

Zondag 27 september 9 uur 
Idem. 

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

Dinsdag 29 oktober radio-uitzen
ding v^n de Volksunie (om 19 uiu: 
50). 

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

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

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

Woensdag Toktober radio uitzen
ding van de Volksunie (om 19 uur 
50) 

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

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

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

K'einkunstgedeelte met de chan
sonnier Kor Vander Goten en Hu
go Raspoet, alsook de choreagra-
fische groep Nel e uit Grembergen. 

Presentatie en voordracht van 
mevr. Kris Deroo. 

Zondag 11 oktober v.m. vervoer 
van zieken. 

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

onze overwinning met een feeste
lijke auto-karavaan. 

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

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

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

BRUGGE 

In minstens 7 gemeenten van 
het arr. Brugge zijn yoor de a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen lijsten 
van de « Vlaamse Volksbelangen » 
neergelegd. Op deze lijsten komen 
bijna integraal personen voor die, 
van jaren her, hun sporen in de 
Vlaamse strijd hebben verdiend. 
Vermits het precies de belangrijk
ste gemeenten van het arr. Brug
ge betreft, mag aangenomen dat 
bijna 2-3 van de bevolking van 
he t arr . Brugge met de kiespro-
gramma's der lijsten « Volksbe
langen » zal kennis nemen. Zon
dag 11 oktober a.s. zal dan ook 
een belangrijke test zijn voor de 
parlementsverkiezingen van vol
gend jaar ; op die datum ook zal 
moeten büjken of de Vlaams-
overtuigde kiezers bereid zullen 
zijn onze voormannen de hefboom 
naa r het winnen van Vlaams-po
litieke macht in handen te geyen. 

Van heden tot 11 oktober a.s. 
geldt dan ook slechts één op
dracht : rusteloze propaganda 
van gezin tot gezin 

En, om nog eens hetzelfde lied
je te herhalen, de personen, die 
de lijsten « Volksbelangen » be
volken zijn al 'erminst kapitalis
ten en kunnen de steun van onze 
getrouwen op financieel gebied 
niet ontberen! 

Ten slotte moet het nog bena
drukt dat het psychologisch ogen
blik om een sukses af te dwingen 
thans blijkt gekomen; in meer
dere gemeenten heeft zich m de 
schoot van de regerende kliek 
een scheuring voorgedaan (zo te 
Assebroek, Brugge, St. Kruis) of 
heeft de regerende lijst afspra
ken te houden die de bevolking 
niet welgevallig zijn (zo te Knok-
ke). De persoonlijke naijver en de 
baatzucht die uit deze kombina-
ties spreekt, zal de bevo'king meer 
dan ooit aanzetten om voor nieu
we figuren te stemmen. Laat ons 
deze kans niet mLssen! 

Een datum om vrij te houden. 
Op zaterdag 3 oktober a.s. ge

zellig avondfeest uitgaande van 
de lijst «Vlaamse Volksbelangen» 
te Brugge. Dit samenzijn gaat 
door in het hotel « Hansa - Ru
bens », philipstockstr. 9, Brugge, 
aanvang 20 uur 30. 

POPERINGE 

De Volksunie, afdeling Pope-
ringe, heeft besloten haar kandi
daten voor de a.s. gemeenteraads
verkiezingen op de lijst « Vo'ks-
belangen » te laten opkomen. Sa
men met 2 andere onafhankelijke 
groepen werd een kartel gevormd. 
Elk der groepen behoudt zijn vol
ledige zeljstandigheid. 

De Volksuniemensen en symi>a-
thisanten stemmen dus voor on
ze kandidaten : Andries Oappe 
laere (3de plaats) en Pettilion 
Blanche (echtgenote van makker 
Rik Sohier) (8ste p 'aa ts ) . Dus en
kel een boUeke zwart maken langs 
de naam van onze twee kand.da
ten. 

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

WIM MAES 
G r o t e S t e e n w e g , 165, B e r c h e m - A n t w e r p e n 
T e l e f o o n : ( 0 3 ) 39.92.06 
B e r o e p s m e d e w e r k e r d e r m a a t s c h a p p i j e n 

CONSTAr^TIA 
s t e l t z i c h k a n d i d a a t v o o r : 
1. O v e r n a m e v a n é é n U w e r l o p e n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n . 
2. A l l e g e b e u r l i j k n o g a f t e s l u i t e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n . 

IK KOM O P UW E E R S T E V E R Z O E K 
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Di«pestradt';44-;(tie|'i 32.+4,30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoèd 
Spellen voor giraiöt en klein 

Alles voor modelbouw 
— • -

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego - Siollet - Matador 
Jumbo Airfix - Schildpad 

enz. enz. enz. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreveteerdfc 

bedekkings iagen 

RESSORTMATR^ SSEN 

(Brevet 529768) 

met 

Gebreve te rde ka rkassen 

(Brevet 512767) 

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

Indien li geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaa r t e en we 
zenden L' het adres van 
de d ichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

HATIONALE LOTERIJ 
TREKKING OP 5 OKTOBER 

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

GROTE SLOTMEETING 
Als bekroning van onze strijd voor de gemeente
verkiezingen 
Sprekers : Mr Hugo Schiltz. 

lijstaanvoerder te Antwerpen 
Mr F. van der Eist, 
volksvertegenwoordiger 

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

Kor Van der Goten en Hugo Raspoet zingen. 
Omlijsting ensemble Nele, met Kris Deroo. 
ledere afdeling maakt van nu a r een massale 
propaganda voor deze meeting ! 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN L.O. 
De Volksunie van Antwerpen 

Linkeroever, doet een oproep aan 
alle Volksunieleden, abonnemen
ten en slmpatisanten uit het Ant
werpse om het bijwonen van hun 
eerste • 

• St. Annekea groots Moaseitial » 
dat plaats vindt op zaterdag 26 
september a A te 19 uur in Café 
c De Zeester » op St. Annastrand 
Antwerpen Lankeroever, 
Deze oproep is in het biezonöei ge. 
richt tot de bewoners van het St 
Annastrand woningeneigenaars en 
neringdoeners, daar deze avond 
Ingericht wordt m hun belang, 
ten emde hun belangen te steunen; 
de strijd aan te binden voor het 
behoud der woningen of volledige 
vergoeding! 

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

MEBKSEM 
r » t e r Marcel Brauns s.j. 

Voor de tweede maal dit jaar, 
en op verzoek van talrijke Vlamin-

A A N D A C H T I 

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

Minimum-afname : 250 
exemplaren. 

Wie geïnteresseerd is in 
deze affiche, kan alle na
dere mhchtingen betref
fende het onderwerp er
van en de eventuele be
stelling bekomen op de 
redaktie. p /a Rotatyp, Syl-
vain Dupuislaan 110, Brus
sel 7 (tel 02 23 1198) 

gen, nodigde de VI Kring Groe-
nmghe Pater Marcel Brauns ui t 
een spreekbeurt te houden te 
Merksem we ke ditmaal plaats 
vond m de grote zaa' Maantjes
steenweg. 

Honderden, ja honderden waren 
opgekomen om de Pater te^ zien 
en te horen Drie uur lang luister
den zi] aandachtig toe 

Zijn glashelder betoog, met een 
ontledende en onverbiddelijke lo-
gika, leidde ledermaal tot hetzelf
de emdbesluit dat m e m j ee.f jk 
lansten Vlaming een har t onder 
de riem stak. Tientallen malen 
barst te een donder van toejuichm-
gen los waaraan maar geen einde 
wou komen. 

En aan de Heren die de oudjes, 
die voor de Pater wilden zingen, 
di t genoegen ontnomen hebben, 
die de scJuipen in het donker wil
len houden, die tot op het laatst 
gepoogd hebben roet in het eten 
te smijten zeggen wij dit : uw 
uurwerk loopt ten achter. 
BOXSELAAR 
Pater Brauns komt. 

Voorlichtmgsvergadering te Rot
selaar op 25 september a.s. om 20 
uur m de zaal Hacienda, als spre
ker B.P M Brauns s j . 

Thema : Vlaamse en Sociale 
bewegmg Bijbels belicht. 

L IMBURG 

LIMBURG 
Provinciale vergadering. 

We herhalen hier nogmaals, 
da t hedenavond te 19 uur m ho
tel Wai-son te Hasselt — tegen
over het oude station — een pro
vinciale bijeenkomst wordt gehou
den, waarop alle kaderleden die 
nu aktief in de gemeenteraadsver
kiezingen s taan aanwezig zouden 
moeten zijn. 

De vergadermg zal — buiten de 
provinciale voorzitter en sekreta-
ris — nog vocffgezetai worden 
door de aig. sekretaris Wim Joris-
sen. 

ES; zal i n hoofdzaak gehandeld 
worden over de praktische uitwer
king van de verkiezmgskampanje. 
Alle facetten hiervan zullen be
licht worden. 

Personen die bepaalde moeilijk
heden hebben kunnen deze hier 
voorleggen. 

Alle kaderleden en VU-gezmde 
kandidaten zijn welkom. 
Propagandafonds Limburg. 

Het nagestreefde oedrag voor 
de uitgave van de Volksuniebros-
juur werd tot heden nog niet be
reikt om de ganse provincie te 
kunnen bedelen. 

Nog steeds wordt beroep gedaan 

op milde schenkers voor een steun-
bijdrage. 

Deze kan gestuurd worden op 
P R . 481526 van Olem CJQlemont, 
Diestweg 452. Nleuwerkerken 
(I.b) of op de Kredietbank St. 
Ti uiden voor rekenmg Colemont. 

Steunlijst van vorige week : 
Naamloos vr Lanaken en 
R«kem 400 P 
Roosen Leo Opglabeek 100 P 
B.€uckx Hasselt 100 F 
't Ja<;k& Hasselt 100 F 
J.J Hasselt 50 F 
Naamloos Gerdmgen 50 F 
Voor ons recht (Oost-VI) 80 F 
J. Knevels Lmde Peer 200 P 
Naamloos Wauberg Peer 250 F 
Naamloos Wauberg Peer 50 F 
Naamloos vr Waterschei 100 F 
Naamloos vr Houthalen 20 F 
Doenders J an vr Peer 200 F 
Ulena^rs J a r -„r L nd^ Peer 51 P 
Naamloos Dlesiiweg Be ing n 100 F 
Vanheel Beriugen 100 F 
Frans Wvckmans Bermgen "iOO F 
Naamloos voor Kommelo 
Beringen 1090 F 
Naamloos voor Bermgen 100 F 
Frank Joris vr Ge lik 20 F 
J.H. vr Mechelen a-ro 100 F 
Jfr. S Thoje vr Hasselt 100 F 
M B . vr Kesselt Veldwezelt 500 F 
Heselmans Fr. Tessenderlo 100 P 
J.N. uit Laken (Brussel) 
L. Govens, f)7-]ange uit 
Neeroeteren 
Steunend lid Loksbergen 
Frans, Herbots Hailen 
Pons Peeters Stevoort 
Naamloos Beringen 
Fam Raskin Delvaux Henis 

100 F 

20 F 
1000 F 

100 F 
20 F 

500 F 
20 F 

39.256 P 
45 386 F 

Vorige bijdragen 
Huidig totaal 

MECHELEN AAN DE MAAS 
We herinneren nogmaals aan 

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

Ondertussen nog een nieuwtje 
omtrent de grote tombola die dan 
van s tar t zal gaan : de eerste 
prijs hiervoor is een wagen, merk 
« Trabant ». 
STEVOORT 

Ons ontviel een trouw Ud en le
zer namelijk: dhr. Fons Peeters 
uit Stevaart. De Volksunie biedt 
de familie haa r oprechte blijken 
van christelijke deelnemmg aan. 

70EKEIITJ 
Gevraagd voor Kantoor te Brus

sel • vrouwelijke bediende voor 
halve dagen ('s voormiddags). Ste
no - machineschrift - alle kan
toorwerk - Nederl. - Frans . Schri j
ven bureel blad (Alg. sekr.). 

Gemeubileerd app. 3 plaatsen. 
2de verdieping. 1.200 F per maand. 
Voor dame alleen. Tegen Laken-
brug. Schr. adres blad onder let
ters V.G. 

Jong meisje, 20 jaar, diploma 
moderne humaniora, zoekt betrek
king op kantoor of als goevernan-
te in Antwerpse of Brusselse ag
glomeratie. 

Schrijven kantoor blad. 

B E I GEVAAR BELOERT V TB \ L L E N KANTB i V MOET VEUZEK.ERU ZIJN . 

• Voor aw leven. 

• aw auto, 

• aw baia. 

• a w meubelen. 

Raadpleeg ons. ü ïu l t er baa t bij vinden. 

Daarom s lechts één a d r e s : 

VERZEKERINGEN VAN DER P A A I VOaRBRAECK & CO P VB.A. 
Jan Van RiJswIJckIsaa 6S. Antwerpen. Telefemi 03/37-54.38 P.CR 16S.620 
Beheer i Van der Paal V«orbra«ek Direktle • Lic. Rik De Voa. 

O O S T - V L A A N D E R E N ' 

MEETJESLAND 
Sociaal dienstbetoon. 

Volksvertegenwoordiger Dr. Leo 
Wouters zal op donderdag a s . 1 
oktober zitdag houden ten huize 
van lic. Gaston Seghers, Koningin 
Astridplem 6, Eeklo. van 10 tot 12 
uur. 

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

Herfstbal. 
Zaterdag 24 oktober wordt m de 

feestzaal Vlaams Huis te Diksmui-
de een nerfstbai mgericht ten 
voordele f̂an de Volksunie propa
gandisten 

Nu de verKiezmgen niet rasse 
schreden naderen, za. van onze 
propagandisten heei veel gevraagd 
worden, het is d a r ook niet meer 

Dame gevraagd om kindje op^ 
t e passen te Eisene. Schnjven kan
toor blad (Alg. sekr.). 

dan billijk dat ook eens iets voor 
deze mensen gedaan wordt. Dus 
houd de datum 24 oktober van n u 
af vn j . 
Pater Brauns. 

OOSTENDE 
Zeewezen. 

Door volksvertegenwoordiger 
Mr. F . van der Eist, partijvoorzit
ter van de Vo'ksunie, werd op 12 
sepit. j l . volgende par lementa i re 
vraag gericht tot de minister van 
verkeerswezen : ' 

« Door het personeel van de 
Scheepsbouwdienst van he t Zee-
wezen wordt sedert geruime tijd 
aangedrongen op een herziening 
van de weddeschalen en een aan
passing van de lonen aan de nae-
male lonen uitbetaald in de pri-
vé-sektor. 

K a n de Heer Minister mij mee
delen of in deze aangelegenheid 
reeds een beslissing genomen 
werd, zoniet hoevar he t onderzoek 
gevorderd is. » 

G E M E E N T E V E R K I E Z I N G E N 

Op het V D sekretariaat, M Lemonnlerlaan 82, Brussel t 
^l]n de volgende uitgaven van de Studiedienst Lvjn. de ge
meenteverkiezingen te verkrijgen tegen 20 F per stuk : 

1) Technische aspekten. 
2) Verkiezingsprogramma, 

TE NOTEREN DATA 
In verbana met de Komende gemeenteraadsverkiezingen 

nermneren wiJ de belanghebbend den eraan dat vol'ïende data 
m het oog dienen gehouden . 

6 oktober : Indienen der getuigenUJsten model P, Voor 
de getuigen der stemburelen. 

U oktober Kiesverrichtlngeru 

WAAB EN WELKE GETUIGEN? 

WIJ nebben vastgesteld, o.m. op de kaderdag d a provincie 
Antwerpen van 29 augustus, dat nog verwarjrmg bestaait no
pens de aar<l van de getuigen. 

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

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

2) de getuig» (.een> voot de verrichtmgen van het noofd-
bureel (één per gemeente) Deze wordt (met zijn plaatsver-
vanger) aangeduid op model G door de kandidaten. 

Het stembureei (of opnenungsbuieau) dient enkei tot de 
eigenlijke stemming. Per drie stemburelen wordt een telbureau 
ingericht, waai de telling gebeurt. De uitslagen van die tellin. 
gen worden gecentraliseerd in het boofdbureel, waar de alge-
mene optelitag, de zeteiverdelüig. en de aanduiding van de 
verkozen kandidaten gebeurt. 

Het is dus minder oeiangrijk in eik stembureei een ge
tuige te hebbea dan wei één der drie, die dan als getuige 
optreedt ook voor het telbureau. 

Nog een praktische opmarking : wanneer een getuige 
wordt opgeroepen om te zetelen in een stembiureau (als voor-
2atter of bijzitter), dan moet lüj het afdehngsbestuur verwit. 
tigen, dat dan zijn plaatsvervanger inlicht. 24oals bekend, kun-
nen kandidaten met worden opgeroepei om te zetelen. 

BERICHT VAN DE STUDIEDIENST 

Ten slotte nog een belangrijk oericht a a n de afdelings
voorzitters : geef opdracht aan de getuigen In de te lbur^en, 
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 het zeet 
Interessant de uitslagen niet enkel per totaal maar ook per 
wijk te Kennen Later kunnen hieruit belangrijke besluiten 
worden getrokk«il 

De afdelingsvoorzitters gelieven deze uitslagen per telba-
reel over te maken aan de Volksunie - Studiedienst. Elshoat-
baan 25 Sclioten, zo snel mogelijk na 1] oktober. 

De cijfers zullen door specialisten wordMi oestudeerd en 
geïnterpreteerd, mede met het oog op de komende parlements-
verkiezingen. 

B. Slosse 

Voorzitter VTJ-Studiedienst. 

De meest precieze en 
volledige taalcrenslnformsttl* 
vindt D in 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BEGISCH PARLEMENI » 

128 bU. - L9 gedetailleerde kaarten. 
Frijs ; 50 ft 
Bestellen door stortlne 
op PCB 1476.97 van Volksnnje - Brussel I of 
op PCB. S371.46 van P Martens. Ledeberg 

file:///LLEN


DE VX>U(SUNIE 
15 

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

BRABANT 

ANTWERPEN 

ASTWtMPEN 
Slotmeeting 7 oktober. 

De afdelingen zorgen elk voor 
he t vormen van een autokaravaan 
Daar de slotmeeting. 

Vooraf kan iedere autokajravaan 
de betreffende gemeente doorkrui
sen. 

Het provinciaal komitee rekent 
erop da t de verschillende afdelin
gen blijk zaülen geven van hun 
organisatietalent en kracht . 

Vocff woensdag, 7 oktober rekent 
he t komitee op een tot de nok 
gevulde Beurs. 

Parkeerplaatsen zullen — in de 
dichte nabijheid van de Beurs — 
voorzien worden. Nadere richtlij
nen Jiierover volgen. 

BEKCHEM 
Financiële mobilisatie. 

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

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

Autokaravaan van 26 september. 
Wij doen een dringende oproep 

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

Adv. E. Ehllnger, Grote Steen. 
weg 289 te Berchem, iedere vrij
dagavond van 19 tot 20 uur of na 
telefonische afspraak. 

BOOM 
Rechtzetting. 

Onder de rubriek . « gemeente-, 
raadsverkiezmgen » werd m ons 
nummer van 19 dezer een korte 
bijdrage ingelast, waarin het zet-
duiv;eltje zijn par ten heeft ge
speeld ; de drie laatste Jynen be
hoorden namelijk niet tot de in
gezonden t ^ s t uit Boom, en wa
ren daar diis niet op h im plaats. 

Daar juist deze drie Jjnen lar 
ten veronderstellen da t de Volks-
imie Boom zou deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen, wat 
m feite niet he t geval is, willen 
wij hiermede de zaken rechtzet
ten. 

De volksverraders uit de kleur-
par t i jen verhezen er echter niets 
bij : we zuUen ze met des te meer 
kracht te lijf gaan bij de aan
s taande parlementsverkiezingen. 

So long. Jongens! 

DEURNE 

Belangrijk bericht aan alle mede
werkers. 

Wij vragen n u a a n alle mede
werkers een uiterste krachtinspan
ning te doen tijdens de kiesstrijd. 

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

Dagelijks zal er rondgereden 
worden met de microwagen Er 
dient rondgegaan met steunlljsten 
enz. 

Er dienen getuigen gevonden te 
worden voor de telbiu'elen. 

Er zal op 2 oktober 1964 een 
meeting gehouden worden m het 
lokaal « Ooncordia » waarop onze 
nat ionale sekretaris Wim Jorissen 

het woord zal voeren. Er zullen 
ook nog andere akties geveerd 
worden. 

Personen die wensen mede te 
werken of die ons nog een gelde
lijke steun willen verschaffen Kun
nen dit doen op het sekre tanaa t : 
Hilven, Gtei. Slingeneyerlaan 117, 
Deume ( O . 

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

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

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

Meeting. 
Op vrijdag 2 oktober 1964 om 

20 uur vindt er in het lokaal «Con
cordia», Turnhoutsebaan 28, Deur
n e ( O een meeting plaats waar
op onze algemene sekretaris Wim 
Jorissen het woord zal voeren. 

Wij doen een oproep tot ai on
ze simpatisanten om hierop te
genwoordig te zijn. 

Bekendmaken der verkiezingsuit 
slagen. 

De Volksunie Deurne zal de uit
slagen der gemeenteverkiezing be
kendmaken in het lokaal « Con
cordia », Turnhoutsebaan 28, 
Deurne (C). 

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

HOBtMCEa»! 
Hulp gevraagd. 

We breken door in de Rode 
Burcht van Vlaanderen! 

Zoals U reeds zult vernomen 
hebben werd er een voltalilige 
lijst, 21 kandidaten neergelegd. 

De lijst wordt aangevoerd door 
de Heer Oir i s t iaan Piohal en Me
vrouw Maes Angela - Van Looy 
gevolgd door een flinke schaar 
jonge overtuigde mannen wat be
loofd voor de toekomst. 

On2e mensen hebben- mild ge-
steimd m de mate van het moge
lijke maar Hoboken telt meer dan 
30.000 inwoners met plus minus 
10.000 brievenbussen. 

We zouden nog graag lO.OOO P 
bijeenkrijgen om de kampanje 
tegen de kleurpartijen aan te 
kunnen. 

Toont asjeblieft onze jongere 
vrienden en idealisten dat het 
woord kameraadschap niet ijdel 
is. 

Helpt ons, hoe gering ook uw 
bijdrage is en stort vandaag nog 
op Postchecknummer 8919.40 — 
Maes Angela te Hoboken,vermel-
den op de strook V.U. propagan
da. Wij danken U. 

MECHELEN 

De arrondissementsvoorzitter Os-
Kar Benard, doet een drmgenoe op
roep tot al de sympatisanten, hem 
aktiet blj te s taan ta zijn strijd 
tegen de uni taue partijen. Met de 
daad. met de raad met de steun 
van uw spaarcenten. Een stcwting 
op P.R. 6019.72 van A. Van de 
Werf, Caputsteenstraat 138 Meche-
len, maakt onmiddellijk een grote 
steun uit voor de kampanje. 

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

SCHOTEN 
Steun ook gn ons verkiezmgs 

fonds : stort op postrekening 
607196 van Pol Venken. Schoten. 

Voor een Vlaams - nationale 
vertegenwoordigmg op het ge
meentehuls ; ten aanval 1 
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Te Ganshoren vwid -c^ 12 sept. 
he t huwelijk plaats van de heer 
J a n Van der Straeten, oud-secre-
tar is der afd. Je t te , met mej . 
Marcelle Hougardy. 

De afdeling biedt haa r beste 
gelukwensen. 

KORTENBERG-ERPS-KWERPS 
O p zaterdag, 3 oktober te 19 uur 

spreekt Dokter Richard Van Leem-
putten, VU-volksvertegenwoordi-
«Q-, in de zaai Teugels, Leuven-
baan 224, Kortenberg onder het 
motto : Volksunie! Nu! 

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

LIMBURG 

Kaderdag. 

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

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

Tevens kunnen hier allerlei 
moeilijkheden ter sprake worden 
gebracht. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

De 26ste kolportage dit jaar in 
het arrondissement Aalst, nu te 
Denderleeuw, was eens te meer een 
meevaller : 525 nrs. verkocht. 

Hier ook wenst de bevolking een 
y u vernieuwing, ook op het ge
meentelijk vlak. 

Een nog niet bereikt v«-koopcij-
fer is bij deze gelegeiiheid geboekt 
geworden door onze vrienden J a n 
Caudron en Robert Van Holsbek , 
u i t Aalst, die ieder zo maar 69 nrs 
verkochten. 

En ons programma gaat verder: 
Zaterdag 26.9.64 : werftocht te 

Welle. Samenkomst lokaal De 
Vriendschap, Aalst 14 uur of ka-k 
Welle, 15 uur. 

Zondag 27.9.64 : werftociht te 
Zottegem. 

Samenkomst Icdiaal De Vriend
schap, 8 uur 30 of Zottegem 9 uur 
15. 

Welle en Zottegem, waar de VU 
op een gevoeUge manier de ge
meentelijke politiek zal beïnvloe
den. Onze plicht : volledige steun. 

Zo o<*, zaterdag en zondag : 
onze beste verkopers aan het 
werk. 

Zondag 27.9.64 : grote autokara^ 
vaan : wegwijzer : Aa'st, Erem-
bodegem. Denderleeuw Aalst. 

Samenkomst lokaaJ De Vriend
schap, Aalst, 14 uur 30. 

Onze tegenstrevers durven niet 
op s t raat komen. Wij wel. Laten 
wij er bet maximum gebruik van 
maken. 

Op zondag 4.10.64, gaat de m a s 
sa-kolportage te Aalst. 

Hier moeten minstens 50 ver
kopers aan deelnemen. Alle ver
koopcijfers moeten hier verpul
verd worden. Een uiterste inspan

ning aal hier gevraagd worden, 
ten einde ar een grootse apoteose 
van te maken. 

DENDERLEEUW 
Zondag «rök de kolportagepioeg 

voor de tweede maai dit jaar door 
de gemeente. Op een paar uitzon
deringen na, werden we overal 
met simpatie ontvpjigen. 

Lofbetuigingen als : « Proficiat 
•met Uw mooie hjst », « weert U, 
mannen! ». « Dit is de enige par
tij die werkt » en « daar zijn de 
overwinnaars! » waren gemeen
goed. 

Naast al deze blijken van me
deleven kwam ook nog de finan
ciële steun onze moreel verstevi
gen. 

Met gewettigd optimisme vat ten 
we de laatste etappe aan. Alle be
stuursleden, al 'e propagandisten, 
kortom allen die willen dat we 
een gunstig resultaat behalen op 
11 oktober moeten medewerken 
voor de overwinning. 

Maandag en woensdag telkens 
van 20 uur af werkvergadering in 
« De Klok ». Alle medewerkers, 
op welk gebied ook, moeten aan
wezig zijn. Er mag nu niet meer 
getalmd worden. Sta met ons 
vooraan in de verkiezingsstrijd. 

Onthoud dit telefoonnummer : 
66.653. Op 11 oktober van 8 uur 
af kan u dit nummer opbel'en 
voor he t laten afhalen van zie
ken, gebrekkigen en ouderlingen. 

GENT 
Zielemis. 

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

SINT NIKLAAS 
Stemifonds. 

De Heer Braeckman werd aan
geduid als penningmeester vow 
het verkiezingsfonds. Huisbezoeken 
zullen worden afgelegd. 

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

ZOMERGEM, RONSELE, MEREN-
DREE, LOVENDEGEM, URSEL 

AUe V.U. - leden van hierboven 
vernoemde gemeenten worden 
vriendelijk verzocht te willen aan-
wezig zijn op de algemene vergar 
dering die plaats vindt op donder
dag 1 oktober om 20 uur in ons 
lokaal « (Jafé Beirnaert », Markt, 
20 te Zomergem. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Op zaterdag 24 october in de 

feestzaal Vlaams Huis : AHaams 
Herfstbal. Het orkest de « Zee-
kanters » speelt ten dans. Eerste 
dans om 20 uur 30; deelname in 
de kosten 30 P. De opbrengst van 
dit bal is ten voordele van de 
Voksunie-propagandisten. 
Hienstbetoon. 

De zitdag van dr. Leo Wouters 
vindt plaats op maandag 5 october 
vanaf J18 uur m het « Vlaams 
Huis .», IJzerlaan 83. 
Bater Brauns. 

Voor de personen die nog wen
sen de schitterende rede op de 
namiddag van de IJzerbedeevaart, 
door Pater Brauns gehouden, te 
beluisteren zal op zaterdag 3 oct. 
om 18 uur en zondagnam. 4 oc. 
om 15 uur de bandopname afge
draaid worden in het « Vlaams 
Huis » 
Werftochten. 

Zondag 27 september : Merkem, 

OU oracnug leeuwen-
schUa nrordt u ibulsbe-
«telc door snze dlen(t«n 
indien u 325 e stori op 
postrekening 1476 91 vaa 
de ».ü te Brussel Se
cretariaat M Lemon-
Qlerlaar) 82 

a Kunt OOK oetaleo als 
volgt DIJ aflevering 
125 F -)- 3 maandelijkse 
«tortingen van elk 100 P. 

Afmetingen : *0 x 30 

om vervaardigd uit 

duurzame grondstoi (Ce-

raflx). 

Q„i„„.i met biadgoudl 

Renlnge en Noordschote. Verza
melen om 9 uur café « Nieuw-
mark t ». 

Zaterdag 3 october ; .-Oestendie. 
Verzamelen om 2 uur 30 aan da 
H. Hartkerk. 

We doen een oproep aan de at-t 
delingen Oostduinkerke, Nieiup. 
poort en Gistel om toch ook een« 
enkele mannen naar Oostende i e 
zenden. Voor vervoer in vecbiiv 
ding stellen met Leo Devreese^ 
Diksmuide, tel. 031.50749. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

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

«PETER BENOIT » 
Frankrijklei S Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

((DE VRIENDSCHAP,, 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelei 70. T. 35631Ï 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Scbut-
str. 18 E»eurne T. 36.13 12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderings
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

BOEKEN - TIJOSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektunr 
Eén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL, - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü la 

afspanning 
«DE KROON » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol. pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n 
E l i s a b e t h l 10.5 T 632 70 

V l a a m s H u i s B r e u g b e l 

d e S m e t d e N a e y e r l a a n 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.U. 



iil6 
DE VOLKSUNIE 

1 WINTIG jaar zijn reeds 
voorbijgegaan sedert het einde van 
de duitse bezetting en de bevrijding 
;van ons land. Deze bevrijding liet in 
(Vlaanderen een bittere herinnering 
n a door de gruwelijke repressie die 
toen ontketend werd. 

t 

' Een repressie waarvan het doel 
ivas h€t Vlaams-nationalisme als de 
drijvende kracht van de Vlaamse Be
weging voor goed neer te slaan, de 
hegemonie van de geestelijke erfge-
'iiamen van 1830, de Belgische uni-
itaristen, te herstellen en te besten
digen. De bevrijding van 1944 is voor 
liVlaanderen door de repressie een 
' l amp geworden, waardoor de verwor-
/lieden van de Vlaamse strijd voor 

O NTELBARE Vlaamse in
tellectuelen werden vervolgd en in 
de zwartste miserie gedompeld. De 
Vlaamse intelligentia moest verne
derd en vernietigd worden. 

Tegen hen in de eerste plaats 
richtte zich de haat van hen die 
liefst leder spoor van Nederlandse 
kuituur en beschaving in Vlaande
ren zagen verdwijnen. 

Dan kreeg de verfransingspolitiek 
weer een kans, dan kon men terug-

diep ingeworteld rechtvaardigheids
besef van de Vlaamse mens kwam in 
opstand : het Vlaamse volk heeft de 
repressie nooit aanvaard. 

Zeer vlug ook werd de mening ge
uit dat alleen amnestie de uitwassen 
van de repressie en de gevolgen er
van kon lenigen. 

Het is met spijt en met schaamte 
dat wij moeten vaststellen dat na 
twintig jaar nog geen amnestie ver
leend werd. Waar er niet kan aan ge
twijfeld worden dat Vlaanderen 
reeds lang amnestie zou verleend 
hebben, is het uitblijven van amnes
tie een van de vele offers op het al
taar van het belgisch unitarisme ge
bracht. 

NA TWINTIG JAAR 
'.,vele jaren verloren gingen. De 
flVlaamse opgang werd voor vele ja-
' len gestuit en de achteruitstelling 
«n de benadeling van de Vlamingen, 
ivan het Vlaamse landsgedeeelte ge-
anakkehjk gemaakt door een echte 
iterreur. Onmetelijk leed is toen over 
ftienduizende gezinnen gekomen, ma-
iteloze ellende. 

X E vergeefs keken de ver
volgden in hun machteloosheid uit 
naar hen die zich « kristelijk » noem
den. Doch het waren « kristelijke » 
CVP ministers van iustitie die het 
ergst waren. Ook toen reeds speel
den Vlaamse CVP-ers de ellendige 
komedie enerzijds de vervolgden en 
hun familieleden te vleien, doch an
derzijds de repressie politiek goed te 
keuren en door hun houding moge-
hjk te maken. 

Het Vlaamse volk werd zwaar ge
troffen in zijn levende krachten : 
honderden Vlaamse kunstenaars en 
kultuurdragers werden vervo'gd, lam 
gelegd in hun scheppende aktiviteit. 
Dichters en schrijvers mochten niet 
meer publiceren, schilders mochten 
niet meer tentoonstellen, enz. 

door 

F.VAN DER ILST 

grijpen naar de traditionele belgi-
sche politiek. 

Met verstomming geslagen, gebukt 
onder een ware terreur heeft net 
lijdzame Vlaanderen ook deze ver-
vogipg over zich laten gaan De 
geestelijke waarden, de ideologische 
inhoud van de Vlaamse Beweging, 
van het Vlaams nationalisme, het 
Vlaams idealisme, zijn uiteindelijk 
sterker gebleken dan het brute ge
weld van een repressie. Men kan 
mensen neerschieten, vernietigen. 
Maar geen ideeën, geen idealen. 

I N Vlaanderen groeide 
zeer vlug het inzicht wat de re
pressie was en wat zij beoogde. Het 

Het is de unitaire staat die amnes
tie geweigerd heeft en büjft weige
ren. 

Li ELFS de verjaring van de 
straf, die volgens het belgisch recht 
na twintig jaar intreedt, wil de rege
ring thans weigeren Twintig jaar 
na de bestraffing wil men door een 
nieuwe retroactieve wet de wetge
ving nog eens verzwaren! 

Van de schame e maatregelen in 
1961 in de regeringsverklaring be
loofd is haast niets terecht gekomen. 
Thans wil men de repressie nog eehs 
herbeginnen. 

De Volksunie is sedert haar oprich
ting in 1954 vooropgegaan in de strijd 
voor amnestie Onze verboden, maar 
toch gehouden amnestie - Detoging 
te Lier was de uiting van onze wil 
amnestie af tp dwingen Wij zijn 
het die in het parlement amnestie 
vroegen en wetsvoorstellen indien
den. 

Wij hebben de amnestie - aktie 
toen overgelaten aan een komitee, 
omdat wij er geen partijpolitieke 

aangelegenheid wilden van maken. 
Het is onvergeeflijk dat dit komitee, 
na de machtige amnestie - betoging 
te Antwerpen, de amnestie - eis en 
de amnestie - aktie begraven heeft 
— ogenschijnlijk om de CVP ter wil
le te zijn. De heren van dit komitee 
hebben verzaakt aan de opdracht die 
zij zich zelf en die vervolgens de 
Vlaamse betogers hen op hun ver
zoek gegeven hadden. 

IJ blijven trouw aan de 
amnestie - eis en aan de amnestie -
belofte : het blijft voor ons een ver
plichting, een ere - zaak. Ook al zijn 
wij vooralsnog machteloos om am
nestie af te dwingen. 

Wat de regering zich thans voor
neemt te doen is een uitdaging. Er 
zijn vele Vlamingen die sedert twin
tig jaar in ballingschap leven en die 
vol heimwee uitkijken naar de dag 
waarop zij Vlaanderen zullen kun
nen terugzien zonder in de gevan
genis terecht te komen. Degrelle in
teresseert ons niet, maar het lot van 
deze Vlaamse bannelingen interes
seert ons wel. 

En wat ons ook interesseert is de 
vaststelling dat het levende Vlaan
deren met de dag meer en meer ver
vreemdt van het officiële België. 

D IT officiële, unitaire Bel
gië gaat voort de Vlamingen zoveel 
mogelijk te tergen en uit te dagen. 
Op vele gebieden. Men geeft zich 
bliikbaar geen rekenschap dat er een 
misnoegdheid groeit in het Vlaamse 
land die tot uiting moet komen en 
zal komen Dit zal dan een uiting 
van extremisme geheten worden. 

De extremisten zitten echter te 
Brussel, o.m in de regering. 

Na twintig jaar is het tijd dat de 
kentering komt : daarom kijken wij 
uit naar de a.s. parlementsverkiezin
gen, wanneer de kiezers, de Vlaamse 
kiezers hun oordeel over hun poli
tieke mandatarissen zullen kunnen 
vellen. 

K O O P B I J O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
v^anK.. 
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t' lNANClEUlNO van <tl uw aankopen, aato*. l.V.. machines 
LENINGEN voor alle dcelelnden 

HYPO! EKEN Ie en 2de rang 
FlSÜALb EN SOCIALE raadplesr<neeii 

Steeds tot uw dienst 

Kaadpiegingen kosteloos. 

Bebeer . n van dei Paal 
ü. Voorbraech 
U. Demol 

DirekUe U t Hik De Vos. 

Interfonie 
Geluidïversterking in d» perfektir voor 
zalen, reklampwagen» kerken buis-
kamers «n^ 

Wendt U ID rertruuwec tot : 
KLECIKO A K O L S l l E ü 

« DE GELUIDSBRON' 
Lange L.eemstraat i a 
4NTWKRPKN Pet Si 04 95 

Radio 1 V draagbare radlotoestellen 
platendraaier!> Wil vertesenwoordipen 
enkel merken van '*e hoogst»' hoedanig
heid Kandonnpmpr» «anaf 2.250 F 
tot 117 000 P 
Op vertoon t>an deze aankondiging oentet 
V specialf voorwaarden 


