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ABONNEMENTSPRIJS 
Wij vestigen de aandacht van onze lezers, 
propagandisten en simpatizanten op de 
pmzen van een abonnement op ons blad : 
Abonnement van nu tot aan de parlements
verkiezingen 110 fr 
Abonnement van nu tot het einde van 
1965 230 fr 
Dit 2iin spotprijzen vergeleken bi] deze 
van andere weekbladen Maak er gebruik 
van om nieuwe lezers te winnen ! Hartelijlc 
dank bu voorbaat. 

Bi] alle kranten- T.V - en radioherrle van 
de voorbije oagen hebt u waarschijnlijk 
vergeten üal in ons blad van verleden week 
de inrichting aangekondigd werd van een 
strijdfonds « 10+1 ». Het stnjdfonds ont
leent zijn (rekenkundige) naam aan het 
feit dat de Volksunie thans tien jaar be
staat en in het elfde jaar van haar bestaan 
de hardste verkiezingsstrijd zal moeten 
voeren 

Het eerste bedrag op het strijdfonds wordt 
gevormd door het saldo van het fonds 
voor de T.V.uitzending bij de gemeente
raadsverkiezingen . 30 000 fr. Deze week 
kwamen de eerste bedragen binnen op ons 
per: we zullen ze kortelings in ons blad 
vermelden. 

We rekenen er op dat na deze eerste be
dragen de golf van steun deze week zal 
inzetten Voor de goede orde nog even ons 
per-nummer ; 1476 97 van Volksunie, 
Brussel 1 

SŜ e mogen toch ook op u vast rekenen ? 

DEZE WEEK 
BLZ, 3 
BLZ. 4 
BLZ. 7 
BLZ. 8 
3LZ.16 

MOTIE VAN HET HOOFDBESTUUR 
Tien jaar geleden werd de Volksunie opgericht als Vlaams-
nat ionaie politieke part i j , met de specifieke zending de eks-
ponen t te zijn van het Vlaams-nat ional isme en van d e 
Vlaamse beweging op politiek vlak. 

T ien jaar lang hebben een steeds groeiende schaar van ka
derleden en propagandis ten zich belangloos en in dikwijls 
ondankba re en moeilijke omstandigheden ingezet om onder 
de leiding van het Hoofdbestuur de Volksunie bekend te 
maken , te organizeren en uit te bouwen tot een volwaar-
diQ ê politielce part i j . 

W a n n e e r thans , zoals gebleken is bij de par lementsverkiezin
gen van 1961 en zo pas weer bij de gemeenteraadsverkie
zingen waar de Volksunielijsten groot sukses behaalden, 
de vruchten van deze jarenlange inspann-.ng ve rworven 
ziin of b innen het bereik liggen, zou de Volksunie aan haar 
eisien zending en taak tekort schieten door de plaats te 
ru imen voor een n ieuwe politieke part i jgroepering. 

De rangen van de Volksunie s taan ruim open voor allen 
die bereid zijn met haar loyaal en oprecht mede te werken , 
zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen op tal van plaatsen 
bewezen w^eid 

De Volksunie wenst oprecht dat rond de Vlaams-nafionale 
parti j een brede Vlaamse f rontvorming zou verwezenlijkt 
worden , zoals door het part i jkongres vooropgesteld Zij kan 
echter geen afstand doen van haar eigen opdracht overal , 
in alle Vlaamse ar rondissementen zoals in 1954, 1958 en 
1961, Volksunie-lijsten in te dienen en zich verder uit te 
bouwen . 

Zij stelt daarenboven vast dat haar Vlaams en sociaal p ro
g r a m m a in geen enkel opzicht een hinderpaal vormt voor 
de toetreding en medewerk ing van diegenen die tot nu toe 
bui ten haar rangen s tonden. 

Essentieel is dat de eenheid van politieke leiding — een lei-
a ing die op demokrat ische wijze aangesteld is — en de een
heid van organizatie bewaard blijven met het oog op de 
toekomst . 

In deze geest en in het licht van deze stel l ingname is het 
Hoofdbes tuur van de Volksunie bereid, ieder konkreet ge
val welwillend te onderzoeken. 

Goedgekeurd door het Hoofdbestuur deï 

Volksunie in vergadering te Br-ussel op 

zaterdag 24 oktober 1964, 

EEN «ANTWOORD» 
De Saeger zegt niets op de toon die nem eigen is. 

RIJKSWACHTERS OOK MENSEN ? 
Beschouwingen van dio Genes rond sindikale perikelen. 

HET V.V.B.-K^NGRES 
Heeft de V V B nog een opdracht -n ^ m betekenis ? 

OOSTENDE! HET TIJ KEERT 
Voor net eerst ret'-l- n de gemeenteraad een V l a a m s nationalist. 

KLARE TAAL 
De besluiten na een korte periode van verwarring. 



Ob VULKSUNIË 

BEZINNING 
Waarde Redaktie, 

De doorbraak van de Volks
unie mag geen reden worden tot 
verslapping van de strijd. 

De CfVP-gezinde pers, met In
begrip van de « Gazet van Ant
werpen » die zichzelf « onafhaJi-
kelijk » noemde, maar niettemin 
raidikaal uitkwam om voor de 
CVP te stemmen, t racht te de uni
taire verplettering te verdoezelen 
echter taaiperikelen. 

Voor Brussel, de Voerstreek en 
andere taalgrensgemeenten is het 
niet te loochenen, moar het weegt 
niet op tegen de betekenisvolle 
Uitslagen in de grote centra's 
Antwerpen, Mechelen, en in Oost
en Westvlaand^en, waar ekono-
mische en andere sociale tekort
komingen de Volksunie het ver
trouwen gaven. Het behoud van 
het vliegplein te Deurne, de strijd 
voor de kleine grondbezitter te 
Schoten, het tegenwerken van de 
Rljnverbinding, de mdustrlële 
aohteruitstelllng in de Kempen 
en beide Vlaanderen, de pendel-
arbeid,enz. waren voldoende argu
menten om niet alleen CVP-pers 
maar eveneens vele socialisten 
V ü te zien stemmen. De taak van 
de vu-leiders is hierdoor zeker 
niet lichter geworden. 

Typisch was de uitspraak van 
een getekende havenarbeider een 
paar dagen na de verkiezingen in 
een volksdrankhuis : « ze brengen 
ons terug, waaruit ze ons verlost 
hebben ». « Ze », de socialisten, 
zullen met alle middelen trachten 
de verdere opgang van onze parti j 
t e remmen. Dit moet een stimu
lans zijn voor de Vlaamse leiders 
niet te versagen en het vieren 
over te laten aan de renteniers. 

J.B. - Merksem 

FRANS OF ENGELS? 
Waarde redaktie. 

De Belgische s taa t is een enor
me verfransingsmachine, zelfs 
daar waar wij er niet eens aan 
denken. Hij lanceert de slogan, 
da t het onderwijs in het Frans in 
Vlaanderen niet op peil is. Waar
om? Om het nog te aktiveien in 
he t middelbaar onderwijs en ver
volgens om het lager onderwijs te 

dwingen meer Prans te geven en 
zich te verfransen, ook voor de 
volkskinderen. Zo heeft men bvb 
te Wuustwezel dit jaar in de lage
re school Franse lessen ingericht 
van de kleinere kla-ssen af « op
dat de jongens zouden kunnen vol
gen op het kollege », enz. 

Hun princlep. is : alles maar 
verfransen VEn dan alles aanpas
sen aan de eisen van die verfran-
sing. Het onderwijs opdrijven bo
ven de noodzakelijkheid in het 
middelbaar onderwijs, opdat het 
lager on/ierwijs wel zou moeten 
volgen. 

Het princiep zou moeten zijn : 
vrat moeten we in het middelbaar 
onderw.js juist bereiken? Dat we 
Frans spreken zoals een Waal of 
een Fransman ? Of dat we er iets 
van af weten als Vlaming? Onze 
volksmensen hoeven geen Prans 
te kennen. De intellektuelen al
leen can het te kunnen lezen en 
begrijpen en zich verder uit de 
slag te trekken. Niet alsof Frans 
onze eerste taal was. 

Het beste zou zijn, het Frans 
als tweede taal uit te schakelen 
en (zoals de wet het toelaat) het 
Engels te nemen. De Walen doen 
het reeds. 

Wat een eenheid voor België, 
indien Vlammgen en Walen el
kaar verstaan door Engels te spre
ken I 

I J .V.R. - Antwerpen. 

CHRISTELIJKE EENHEID 
Mijnheren, 

Fraktieleider Lefère op de C.V.P.-
meeting te Aalst, de vooravond 
van de verkiezingen : «Wij moe
ten spijt alles de christelijke 
éénheid bewaren en versterken 
enz...» 

Wat de C.V.P. doet om deze 
christelijke eenheid te bewiarefl ' 
weten we best ( cfr Kallo - Erem-
bodegem enz.). Ook te Aalst, waar 
dus de christelijke eenheid kon 
bewaard worden (9 C.V.P. - 4 V.U. 
tegenover 7 B.S.P. - 5 P.V.V. ), 
stond het reeds voor de verkiezing 
vast dat de koalitie C.V.P. - B.S.P. 
zou voort besturen, wat ook de ver
kiezingsuitslag was. 

De christelijke eenheid van de
ze heren geldt spijtig genoeg 

slechts voor de dag van het stem
hokje. Op een O.V.P.-lijst stemmen 
dat is de christelijke eenheid be
waren en de rest is van geen be
lang. Christelijke bedriegerij zou
den wij dat beter kunnen noemen. 

De C.V.P-voorzitter der afdeling 
Aalst, apoteker De Bisschop die 
bij de verkiezingen + 500 stemmen 
verloor, beweerde overal : «indien 
onderhandelingen moesten aange
knoopt worden met de V.U., zullen 
Ze eerst over mijn lijk ( e n dat 
van zijn baas : Moyersoen) moe
ten. Dat is de ware mentali
teit van deze Volkspartijers. 

A.K - Aalst. 

EEN VERGELIJKING 
Waarde Redaktie, 

Vrijdag voor de verkiezingen 
had in K.N.S. - Schouwburg te 
Gent de Volksunie-meeting plaats 

De belangstelling voor de V.U.-
meeting was eens zo groot als deze 
voor de CVP Als men weet dat de 
meeting van de CVP aangekon
digd was in de kranten en deze 
van de V.U. niet, dan moet het 
een fantastische prestatie geweest 
zijn van deze laatste om een zo 
grote hoeveelheid mensen naar de 
K.N.S. te kunnen doen komen. 
Wat mij biezonder opgevallen is : 
de stijl en de voornaamheid van 
de V.U.-meeting. Daarentegen was 
de C.V.P.-vergadering een komedie 
waarin de lichtgelovige aanwezi
gen zich steeds maar lieten beet
nemen, en uitsluitend met hoog 
opgeblazen woorden en waar in 
sketchen (natuurl i jk in het alge
meen beschaafd Gents ) de lof 
werd gezongen van het voorbije 
C.V.P. bewind. 

Het was hartversterKend dat op 
de V.U.-meeting zoveel Jonge men
sen aanwezig waren. Opmerkelijk 
was ook de aanwezigheid van niet-
katolieken. Daarmee bewijst de 
V.U. dat zij openstaat voor alle 
Vlamingen van gelijk welke strek
king. 

A. - Laarne. 

V.D.B. 
Waarde redaktie. 

De « bastaard » Vlaaning en 
verrader der Vlaamse zaak Van 

den Boeynants heeft zich eens te 
meer van zijn laagste zijde ge
toond bij het aankondigen van de 
verkiezingsuitslagen op 11 oktober 
11. voor de Vlaamse t.v. 

Het was hem niet genoeg een 
t.v. reporter af te snauwen ! De 
kleinzielige « sportieve » verliezer 
van de C.V.P. moest er nc^maals 
de ekstremisten bijhalen en hun 
« gering » sukses ( d a t hem ech
ter zo zwaar op de maag lag ! ). 

Het ernstigste ogenblik was ech
ter wel toen V.D.B, als een ware 
CVP - gentleman het noodzakelijk 
acht te op het einde van dit ( voor 
h e m ) zo pijnlijk intermezzo, in 
onvervalst Frans de aanwezige TV-
mensen te danken met een « je 
vous remercie, messieurs »... 

En met dergelijke opgeblazen 
figuren zit de sterkste parti j van 
het land opgescheept! Het is dan 
niet te verwonderen dat de Volks
unie steeds meer en meer sukses 
boekt (zonder hulp van bankiers, 
monseigneurs, coöperatieven, sindi-
katen en noem maar op ! ). De 
tijd (d ie goeie, ouwe tijd voor 
sommigen) is voorbij waar som
mige politieke « grootheden » dach
ten met hun grote mond de men
sen te intimideren 

P.O. - Gistel. 

B.R.T. 
Geachte Redaktie, 

Wist U dat onze onvolprezen 
B.R.T. alle appara tuur bezit om o-
ver te gaan tot uitzendingen in 
stereo op FM? Eiikele dagen zou
den volstaan om een dergelijke 
beslissing in praktijk om te zetten. 
Nu schijnt dat niet te gebeiu-en 
omdat Frankri jk zijn multiplex 
sj'Steem nog niet definitief heeft 
vastgelegd. Wij zullen dus weer 
braaf mogen wachten om te weten 
wat « la douce France » en dus 
wijzelf krijgen. Dat andere buur
landen reeds onderling akkoord 
zijn en geruime tijd uitzendingen 
verzorgen, interesseert de B.R.T. 
niet. 

Krijgen we weer een herhaling 
van de lijnenslag der T.V. ? 

Zal men weer voor België spe
ciale toestellen mogen bouwen met 

twee stereo - decoders, nl. Brxissel 
Vlaams en Brussel P rans (en een 
speciale iM-ijsverhogmg natuur
lijk) ? Het buitenland ksai weer 
eens hartelijk lachen met dat klein 
landje vol grote pretentie. Oï 
wa«ht men tot Frankrijk ook hier 
noodgedwongen gaat doen zoals 
iedereen? Dan krijgen we zeker 
stereo in 1990. 

Juicht Belgen, juicht! 
E.S. - St. Truiden. 

REINE FABIOLA 
Waarde redaktie. 

Juicht, Vlamingen, juicht! Want 
op woensdag 21 dezer sprak uw 
koningin ons aller Menapiërtaal 
te Hoboken. Velen onder onze een
voudige mensen waren diep ont
roerd en pinkten een vaderlands-
minnende r a a n weg. « 't Is toch 
schoon, he, dat ze de moeite doet 
om Vlaams te spreken !» werd er 
gefluisterd. Daarop antwoorden wij 
eenvoudig dat een Vlaming, die 
drie jaar in een vreemd land ver
blijft, even gemakkelijk de lands
taal aldaar zal beheersen. 

Vervolgens kan men zich de 
vraag stellen waarom Hare Konink
lijke Hoogheid n a de kwte Ne
derlandse toespraak de Franse 
vertaling nog wil opdringen aan 
onze AHaamse mensen. Of was die 
misschien t)edoeld vow de enkele 
Franskiljonse pappenheimers, die 
daar aanwezig waren? 

Benieuwd zijn wij of de konin
gin bij een volgende gelegenheid, 
tijdens een bezoek aan een of an
der Luiks fabriek, er ook een Ne
derlandse vertaling bvb. voor d 
talrijke Vlaamse pendelarbeider' 
zal aan toevoegen. 

Maar ja, hiermee zullen wc 
eindigen, anders worden we wee: 
« fanatiek ». 

We wensen de «Reine Pabiola > 
een goede vaart , tot meerdere glo
rie van onze Belgique. 

A.C. - Hob<*en. 

De redaktie draac t geen versnt 
woordelljklield voor de tnlioad dei 
gepubliceerde lezersbrieven Ze be 
hondt dcta het recbt van kenzt 
en Inkorting voor Over de lexer* 
mbrteb wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Ik 
ben 

uilgeslaper 
w a n l . . . 

ik koop^ii 
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1. Overname van één Dwer lopende verzekeringspolissen. 
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Verleden week brachten we op deze zelfde plaats de «Open Brief» dié, 

naa r aanleiding van de samenstelling van een C.V.P.-P.V.V.-schepenkollege 

jte Brussel-stad, door mr F. Van der Eist, volksvertegenwoordiger en voor

zitter der Volksunie, gericht werd aan volksvertegenwoordiger Jos De Saeger, 

JVe hernemen hier de brief van mr Van der Eist in extenso. 

Brussel, 21 oktober 1964. 

Waarde Collega, 

In de maand Juni van vorig jaar 
ï»en de strijd rond de taalwetgeving 
en vooral rond het lot van de Vlaam
se randgemeenten van de Brusselse 
agglomeratie hoog oplaaide, legde de 
nationale voorzitter van de C.V.P., de 
heer Van den Boeynants namens de 
gemeentelijke C.V.P.-mandatarissen 
van de gemeenten van deze agglo
meratie de formele belofte af alles in 
het werk te zullen stellen om in de 
toekomst de loyale toepassing en na
leving van de taalwetgeving te ver
zekeren Beloofd werd : «De C.V.P.-
deelneming aan de samenstelling van 
kolleges van burgemeester en sche
penen in de Brusselse agglomeratie 
zal gebaseerd worden op de verbin
tenis dit statuut { = het nieuwe 
taaistatuut) loyaal toe te passen». 
(Dagbtóden van 14.6.1963). 

U zelf hebt toen deze verklaring 
zeer belangrijk genoemd en een nieu
we faktor waarmee rekening moest 
gehouden worden. Ik weet niet in 
hoever deze formele belofte uw hou
ding, o.m. op Hertoginnedal beïn
vloed heeft. Alleszins is thans het 
ogenblik gekomen om er U aan te 
herinneren. 

Men had in het licht van deze be
lofte minstens mogen verwachten 
dat de C.V.P zelf het voorbeeld zou 
gegeven hebben en van haar eigen 
kandidaten bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen het onderschrijven 
van deze verbintenis zou geëist heb
ben. Dit schijnt allerminst gebeurd te 
zijn. Een lezersbrief in het dagblad 
« De Standaard » van 19 dezer beves
tigt bv. dat te Eisene de C.V.P. prak
tisch uitsluitend eentalig Franse 
kiespropaganda voerde. Loyale er
kenning van het nieuwe taaistatuut ? 

Doch meer bepaald wens ik uw 
aandacht te vestigen op wat zich te 

Brussel voorgedaan heeft, waar dé 
heer Van den Boeynants zelf, voor
zitter van de C.V.P., volksvertegen
woordiger, gemeenteraadslid en sche-
pen-in-spe, als lijstaanvoerder op
trad. 

Iedereen weet in welke geest de 
P.V.V. in de Brusselse agglomeratie de 
kiesstrijd gevoerd heeft en hoezeer 
deze partij blijk gegeven heeft van 
waardering voor de nieuwe taalwet
geving en van de vaste wil deze «lo
yaal » toe te passen en na te leven !!! 

Niettemin vernamen wij dat zeer 
spoedig reeds een overeenkomst tot 
stand gekomen was tussen de C.V.P. 
en de P.V.V. om samen opnieuw het 
kollege van burgemeester en schepe
nen van de stad Brussel te vormen. 
Wij vernamen ook, uit geloofwaardige 
bron, dat generlei verbintenis het 
taaistatuut loyaal toe te passen aan 
de basis ligt van dit akkoord, doch 
dat de heer Van den Boeynants er 
met geen woord over gerept heeft. 
Wel heeft hij er aan gedacht voor 
zich zelf een schepenzetel te reserve
ren, naar het schijnt, doch zijn for
mele belofte aan de Vlaamse open
bare mening werd vergeten. 

Ten overstaan van deze gang van 
zaken rijst niet alleen de vraag wat 
een plechtige belofte van de nationale 
voorzitter van de C.V.P. waard is. 

maar ook wat uw houding daartegen
over is. Want alhoewel uw eigen par 
tij het bestaan van een Vlaamse 
C.V.P.-fraktie in de Kamer niet er
kent en deze officieel niet bestaat, 
laat gij U toch doorgaan als de voor
zitter van deze fraktie. 

De vraag is of gij en uw Vlaamse 
C.V.P.-kollega's aan dit nieuw schan
daal even stilzwijgend en berustend 
zult voorbijgaan als aan de overeen
komst tussen uw partij en de B.S.P., 
waardoor de zetelaanpassing onder
geschikt en afhankelijk gemaakt 
wordt van een voorafgaandelijk ak
koord over de grondwettelijke waar
borgen aan de Walen, overeenkomst 
die door de voorzitter van de B.S.P. 
op 30 juni 11. in de kamer bekend ge
maakt werd. 

Ik ben zo vrij deze open brief tot 
U te richten, wel wetend dat niets U 
verplicht mij te antwoorden. Maar 
voor de'Vlaamse openbare mening zou 
uw stilzwijgen even welsprekend zijn 
als een antwoord. 

Met hoogachtende groeten. 

F. Van der Eist. 

De Heer J. De Saeger. 
Volksvertegenwoordiger. 
Willem Geetsstraat, 10, 
Mechelen. 

VAN DER ELST 

„^^^k'j'^ünt JOS DE SAEGER 
Wij achten het nuttig, de brief van 
in extenso te brengen samen aiet net 
ger De Saeger, dat hieronder volgt. W 
reakties van de kranten toen Van den 
t.o.v. de Brusselse schepenkolleges aa 
op 14 juni 1963 • «Naar wijziging va 
zijde schenkt onderhandelaars vertrou 
schepenkolleges zetelen indien taalwet 
kijken wat De Saeger weet te ver telle 

mr Van der Eist deze week opnieuw 
antwoord van volksvertegenwoordi--

e willen nog even herinneren aan de 
Boeynants zijn publieke verbintenis 

nging « De Standaard » blokletterde 
n taalkompromis — Vlaamse rechter-
wen — C V P. zal niet in Brusselse 

niet wordt nageleefd». En nu eens 
n : 

Mijnheer de Voorzitter, 

Mijn antwoord behelst negen pun
ten : 

1. Uw open brief is aan een verkeerd 
adres gericht. In de Brusselse agglo
meratie is de P.LP. de grote overwin
naar. U had zich tot de h. Vanauden-
hove kunnen wenden. Of bestaat er 
tussen de oppositiepartijen reeds een 
niet-aanvalspakt ingegeven door de 
gemeenschappelijke bekommernis de 
C.V.P. te bekampen ? U hebt de kans 
gemist aan de voorzitter van de 
P.V.V. de vraag te stellen of hij niet 
enkele liberale kandidaten ter verant
woording gaat roepen in verband met 
illegale, incivieke en staatsgevaarlij
ke houdingen door hen aangenomen 
in bepaalde gemeenten van de Brus
selse agglomeratie? Of acht de Volks
unie zich wellicht gelukkig om wat er 
in de Brusselse agglomeratie is ge
beurd en wordt daarom de P.L.P.-
P.V.V. met rust gelaten ? 

2. De gemeentelijke C.VP.-P.S.C,-
mandatarlssen hebben zich inderdaad 
vóór de verkiezingen ertoe v-erbonden 
alles in het werk te zullen stellen om 
in de toekomst de loyale toepassing 
van de taalwetgeving te verzekeren. 
Wat geeft U het recht te veronder
stellen dat die mandatarissen — waar 
2lj aan de schepenkolleges zullen 
deelnemen — hun woord niet zouden 
houden ? Ik weet alleszins zeker dat 
het beter zal gaan in die gemeenten 
waar de C.V.P. aan het bestuur deel
neemt dan In deze waar de C.V.P. af
wezig is 

3. Het brutale feit van de verkie
zingen in de Brusselse agglomeratie 
is dit : zij die een loyale toepassing 
van de taalwetten beloofden werden 
gestraft, zij die beloofden de taalwet
ten te zullen boycotten werden er
voor beloond ü schijnt het niet te 
willen zien, want U stelt zich als 
scherprechter aan tegenover degenen 
die elektorale verliezen hebben gele
den nadat Uw partij zelf haar uiterste 
best heeft gedaan om de C.V.P te 
'/erzwakken. 

4. Wat Brussel-stad betreft kunt L 
coch gerust zijn ? Heb ik niet het re
laas gelezen van een perskonferentie 
waar bewezen werd dat de (gecamou
fleerde) Volksunie-lijst een reusach
tig sukses heeft geboekt ? Nu er tus
sen de 39 leden van de gemeenteraad 
van Brussel één Volksunie-vertegen
woordiger is kan < Vlaanderen » toch 
op zijn twee oren slapen ? 

Persoonlijk heb ik meer vertrouwen 
in de aanwezigheid van de hh. Van
den Boeynants en De Rons om maar 
die twee leidende C.V.P.-gekozenen te 
noemen. 

5. Uw partij is er in gelukt rond het 
woord Hertoginnedal een legende van 
« Vlaams verraad » (het zoveelste...) 
te doen ontstaan. Alle aandacht werd 
daarbij toegespitst op de faciliteiten 
in de zes randgemeenten. Is het U 
bekend dat in sommige van die ge
meenten Vlaamse lijsten — waaraan 
de Volksunie haar steun verleende — 
in hun propaganda-schriften hebben 
verklaard akkoord te gaan met de 

faciliteiten voor de Franstaligen en 
toepassing van de taalwetten hebben 
beloofd ? Ondanks dat is er van 
Vlaamse suksessen in de randgemeen
ten niet veel te bespeuren^ vin4t U 
niet ? 

d. Als men de uitslag van de ver
kiezingen in hun geheel overschouwt 
dan moet ieder objektief waarnemer 
vaststellen dat de Volksunie, als par
tij in het Vlaamse binnenland, een 
overwinning heeft behaald, maar dat 
de Vlaamse posities in diezelfde ver
kiezingen gevoelig verzwakt werden. 
Die schade berokkend aan de Vlaam
se belangen is het gevolg van de een
zijdige agressiviteit, het negativisme 
en het destruktieve karakter van ge
heel Uw partijpropaganda. 

7. Waar ü het hebt over een 
« nieuw schandaal» waardoor de ze
telaanpassing ondergeschikt en af
hankelijk zou gemaakt worden van 
een voorafgaandelijk akkoord inzake 
de grondwetsherziening, daar doet U 
aan wishful thinking. Ik begrijp dat 
het voor de Volksunie-propaganda 
een vette kluif zou zijn de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel te kunnen beschuldi
gen zulk akkoord te hebben aange
gaan. Maar U weet dat het niet waar 
is. Ik heb in volle Kamer van Volks
vertegenwoordigers verklaard dat de 
Vlaamse vleugel van de C.V.P. nooit 
een enkele voorafgaandelijke voor-

' waarde voor de zetelaanpassing heeft 

aanvaard. En toch draaft U op dat 
afgezaagd tema door. Een goede raad: 
zoek iets anders om ons te bevechten. 

8. Ik neem er nota van dat de 
Volksunie er mee zal doorgaan haar 
artillerie alleen en uitsluitend te rich
ten op de meest Vlaamsgezinde groep 
in de politieke arena, en dat zij in 
die groep vooral die personen zal vi
seren die in Vlaamse aangelegenhe
den het meest bedrijvig zijn, kortom 
op de mannen die «het moeten doen>. 
Eerlijk gezegd had ik het niet anders 
verwacht. Het is altijd zó geweest. 
Het was vóór de oorlog ook zó. Dat is 
een kronische ziekte waarmee de 
Vlaamse beweging erfelijk belast is. 
En ik acht ze ongeneeslijk. U zult er 
evenwel moeten aan wennen — want 
dat is voor U ongetwijfeld nieuw — 
dat U de passende repliek zult kr i j 
gen in de passende stijl. 

9. Ik voel er nochtans niet veel 
voor met U persoonlijk een « open > 
briefwisseling te gaan voeren. Mis
schien hebt U er met deze éne keer 
al Uw bekomst van. Wat ik van harte 
verhoop. 

Hoogachtend, 

Jos. De Saeger. 

De Heer F. Van der Eist 
Volksvertegenwoordiger 
Beizegemstraat 20, 
Brussel 12. 

Door de « Open Brief» van mr Van der Eist en het antwoord van de heer 

De Saeger hier integraal achter meka ar af te drukken, wordt onze lezers 

een oordeel wel zeer gemakkelijk gemaakt. We kunnen het dan ook met 

een gerust har t aan hén overlaten, t e oordelen in hoeverre het antwoord 

van de heer De Saeger van aard is o m de gewettigde onrust in gans het 

Vlaamse land inzake Brussel weg te nemen. De «Standaard » noemde het 

antwoord van De Saeger een « vinnige repliek >. Wij zullen het daarbij maar 

laten en niet op onze beurt gaan zoeken naar een kwalifikatief dat beter 

zou passen bij het onbevredigende, ont gC*chelende, maar daarom niet min

der brutale antwoord van De Saeger ... 
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R I J K S W A C H T 

Opperbevelhebber, _ 

Het zou van mijnentwege getuigen van grenzeloze zelfover
schatting, moest ik hier beweren dat ik een deskundige ben in 
rijkswacht-aangelegenheden. Mijn ontmoetingen met uw donker
blauwe jongens zijn meestal zeer kortstondig en krachtdadig ; 
het lijfelijk kontakt heeft zich tot nog toe steeds beperkt tot een 
efemere aanraking van de Sterke Arm Der Wet - of liever : het 
rubberen verlengsel ervan - met mijn betogend en eisen skan-
derend hoofd. Om maar te zeggen dat ik van andere dingen 
droom dan van I'état gendarme. 

Dit gezegd zijnde valt het mij toch niet moeilijk, te erkennen 
dat de rijkswachters een hoogst nuttige en noodzakelijke kate-
gorie van staatsonderdanen zijn. Ikzelf zou mijn zoon sterk 
ontraden, het korps te vervoegen maar ik neem aan dat mijn 
normen niet die van iedereen zijn en ik geef toe dat - gelet op 
de onvolmaaktheden van de menselijke natuur - wij moeten 
opteren voor een politique du moindre mal, met name het 
bestaan van een Nationale Gendarmerie nationale. 

Eenmaal zover is het mijn plicht van belastingbetalend 
staatsburger, na te gaan hoe mijn centen besteed worden aan 
het korps dat o.m. tot opdracht heeft, er mede over te waken 
dat mijn niet door de belastingontvanger geroofde centen mij 
ook anderzijds niet worden ontvreemd. En dan kom ik er niet 
onderuit, vast te stellen dat onder het donkerblauwe uniform 
•wellicht wél een warmkloppend menselijk hart, maar in geen 
geval een dikke portefeuille schuilgaat. 

L'w manschappen, opperbevelhebber, verdienen hun prole
tarische boterham stellig niet in ledigheid. Zelfs wanneer er 
geen enkele Openbare Belgische Vermakelijkheid genre konings
kwestie, schoolkwestie, mars op vanalles of eenheidswetstaking 
aan de orde van de dag is, zijn de jongens van de vroege morgen 
tot de late avond in het getouw. Veertiguren-week en zelfs acht
enveertiguren-week zijn dingen waarvan in het korps gedroomd 
•wordt gelijk vissers dromen van snoek en baars in de Zenne of 
het Schijn. En de jongens moeten er zich dan nog voor hoeden, 
hardop te dromen. Want zij zijn bij mijn weten vandaag nog het 
enige soort werknemers dat moet laten spelen met zijn voeten, 
in de meest letterlijke betekenis van het woord. Dat zij het 
beroep vrijwillig hebben gekozen, is wél een verzachtende 
omstandigheid maar ontslaat u, opperbevelhebber, geenszins van 
bepaalde sociale verplichtingen. 

De donkerblauwen hebben nochtans de sterke indruk dat 
het met die sociale verplichtingen alles behalve is. Om daaraan 
te verhelpen hebben enkelen onder hen, naar de mode van de 
tijd, gedacht aan een sindikaat. Van denken kwam het tot daden 
en met enige moeite kregen ze het toch zo ver dat een rijks-
wachterssindikaat - natuurlijk buiten en boven alle politiek -
boven de doopvont werd gehouden en zijn werfkampanje begon 
in de kazernes en dienstwoningen van het korps. 

Dat was, opperbevelhebber, blijkbaar te veel aan eigendunk 
en zelfstandigheid ; de orde moest krachtdadig hersteld worden. 
Zij werd hersteld en sindsdien ligt een deel van uw voortref
felijk korps in het ziekenhuis. Oud militair recept : zijn er een 
paar lastigaards, stuur ze dan naar de ziekenzaal en zorg er 
voor dat ze daar vakkundig bijgewerkt worden. 

De faze van het bijwerken was begin dezer week volop aan 
gang : vanuit het ziekenhuis lieten de in quarentaine gestelde 
donkerblauwen weten dat ze tegen hun goesting en uitdrukke
lijk verzet in bed gestopt en gehouden werden, dat een loopje 
genomen werd met hef sakrosante medische geheim, dat de 
Sterke Arm Der Wet er voor zorgde dat hun vrouwen «redelijk» 
werden en zoverder. 

Simpatie of geen simpatie voor de rijkswacht : om het even, 
opperbevelhebber. Maar het wispelturig beest dat openbare 
mening heet, kan lastig begrijpen dat iedereen behalve een rijks-
•wachter zich mag sindikeren. En kan lastig aanvaarden dat een 
oplossing wordt geboden door te verwijzen naar de driewerf 
geheiligde « hiërarchische weg ». Langs deze « hiërarchische 
•weg » immers zijn tot nu toe de meeste rijkswachtersklachten 
beland in de Grote Scheurmand, voor zover ze geen aanleiding 
gaven tot een extra-nummertje met-de-voeten-van-de-klager-
spelen. 

Voor één keer dan • aan de slechtbelaalde, slechtbehandelde, 
slee') '-luimde en protesterende rijkswachters alle simpatie 
vanwege 

die Genes. 

T R i O M F EN N E D E R L A A G 

Als de f ranski l jons 3 zetels 
ha len te S t rombeek-Bevoi 
schreeuwt « La libre Belgi-
que » triomf, ook al h a a l t de 
Vlaamse par t i j er 8 zetels Te 
Wezembeek-Oppem werden de 
rad ikaa i Vlaamss;ezinden die 
2 zetels haa lden volgens <- La 
libre », ech te r verplettei-fi ' 

Objekt ivi tei t , o objekt ivi te i t ! 

YERNA BUITEN I 

Hoe ver de social is t ische 
pa r t i j o n t a a r d is bewijst h e t 
feit da t de genieën van de 
pa r t i j f ede ra t i e van Luik bij 
meerde rhe id van s t e m m e n 
Y e r n a ui tgesloten hebben . De 
heer Yerna is een voo raan 
s t a a n d vakbondleider , m a a r 
hi j is een federal is t ! 

De heer Y e r n a is één van 
de h a r d s t e social is t ische 
werkers in Wallonië en één 
van de weinigen die zich de 
moei te get roost heeft Neder
lands te leren en die p robeer t 
de Vlaamse Beweging te be
gri jpen 

Zijn l ikwidat ie zal een ver
dere opru iming be tekenen 
van de ideal is t ische basis van 
de B.S.P. in Wallonië en een 
verdere her le iding van de 
social ist ische pa r t i j tot een 
klubje van p r o f i t e u r s ^ 

Als de ideal is ten verdwi j 
nen , t ier t he t p ro f i t a r i aa t 
des te weliger. 

F E D E R A L I S M E T R O S F 

Als federal isme troef was 
op h e t kongres van de V l a a m 
se Volksbeweging, d a n pas t 
h e t even te h e r i n n e r e n a a n 
h e t feit d a t h e t ook troef 
was op de s tudieweek van de 
S t i ch t ing Lodewijk De Raet . 
In de roes van de g e m e e n t e 
verkiezingen zouden we di t 
nog vergelen ! Noch tans w a 
ren op die s tudieweek pe r so 
n e n u i t alle poli t ieke r i c h t i n 
gen en u i t alle pol i t ieke p a r 
t i jen aanwezig . Welke w a r e n 
de bes lu i ten van de dee lne 
m e r s ? 

« Een federale h e r v o r m i n g 
van de Belgische s t a a t zal de 
a lgemene ku l tu re le vooru i t 
g a n g bevorderen en h ie rdoor 
zal de specifiek Vlaamse a c h 
t e r s t a n d (vooral op gebied van 
h e t hoger onderwi js en h e t 
wetenschappel i jk onderzoek) 
i ngehaa ld k u n n e n worden •». 

«Fede ra l i sme zal de k o n -
f l ik ts i tua t ie op t a a l k u n d i g en 
kul turee l gebied oplossen ». 
«Fede ra l i sme moe t s a m e n 
gaan m e t e k o n o m i s c h - d e m o -
k ra t i s e r ende s t r u k t u u r h e r -
vorming» . 

« Federa l i sme me t twee be
a n t w o o r d t in België a a n een 
e tn i sche werkeli jkheid » 

D a a r de v laamsgez inde 
dee lnemers uit alle k r ingen 
kwamen is di t een bewijs te 
over d a t v laamsgez indhe id en 
federa l i s t i sche gez indheid 
ident iek geworden zijn. 

G E L I J K H E I D 

TE BRUSSEL 

Te Brusse l - s t ad w a a r « be i 
de n a t i o n a l e g e m e e n s c h a p p e n 
gelijke r e c h t e n h e b b e n » zo
als de pa t r i o t t i s che f r a n s t a -
lige k r a n t e n melden, zijn er 

342 FrE'.iise klassen en 29 
Vlaamse of ongeveer 8 %. 

De C.V.P.-voorzitter die 
aangezoch t werd als s chepe 
ne, zal er evenals de vroegere 
« V l a a m s e » schepene De 
Rons — die aanbl i j f t — leven 
in een sfeer die h e m d ie rbaa r 
is. 

EN Z E VOLGEN 

J a r e n l a n g heeft de «Volks
gazet» de CVP ui tgescholden 
o m d a t 2e op sommige p u n 
ten de Volksunie volgde. Zij 
zou he t nooit doen! 

Vorige week schreef a lge
mene sekre ta r i s Wim Jo r i s -
sen in zijn ar t ike l « Vlaams 
front » da t , n u de Vlaams-
gezinde S')cia"isten Volks
unie gekczen hadden , de 
Vlaamse BSP verpl icht zou 
zijn ons in zekere m a t e te 
volgen. 

Welnu vorige woensdag 
reeds verscheen een hoofd
ar t ike l In de Volksgazet : 
« Een ka lme m a a r vas tbe ra 
den waa r schuwing > waar in 
de f rans ta l igen gewaar 
schuwd werden en bedreigd 

Hebben we geen gelijk? 

P O T E N AF 

Om van omver te val len! 
Terwijl de social ist ische 

« Vo'ksgazet » waar schuwt 
tegen elke ve rande r ing aa{\, 
h e t t aa lg rensvergeh jk , l aa t 
de CVP-leiding — Vlamin-

.gen. jn .begrepen! — toe da t 
he t Waalse C V P - h a a n t j e P a r i -
sis mte rpe l l ee r t over de 
Voerdorpen 

Voor ons is de zaak du ide
lijk. De Voerdorpen zijn 
voor 95 % V a a m s . 

Bijgevolg houden Luik en 
de Walen er hun poten af 

In de Voerstreek weten de 
v laamsbewusten , wie hen 
h e t meest geholpen heeft 
Wii zeggen opnieuw tegen 
onze vr ienden : vecht ver

be ten en weet d a t gij zul t 
w innen ! 

Wij zullen de s t r i jd zo 
voeren d a t indien de V l a a m 
se CVP, BSP of PVV zouden 
begeven, h e t h e n weer e n k e 
le zetels meer kost. 

Uit overgrote schr ik zuli-
len ze ons s t eunen . 

HALLE EN TIENEN 

Volgens « Het Volk » is de 
nieuwe burgemees te r te Hal le 
een l iberaal f ranski l jon. Hij 
is h e t i nde rdaad ! Hij p r a a t 
ech te r doo rgaans Neder lands . 
D a a r e n t e g e n is de a d v o k a a t 
die de C.V.P.-ers b u r g e m e e s 
ter wilden m a k e n , een nog 
heviger f ranski l jon . De m a n 
b r eng t n ie t al leen zijn k in* 
deren te Brussel n a a r een 
F r a n s e school, m a a r hi j ve r 
voert er nog a n d e r e ! 

W a a r o m wij di t schr i jven ? 
Wel, o m d a t de « e e n h e i d s -
lijst * van Volksunie en zelf
s tand ige Vlaamsgez inden 
(zoals de voorzi t ter van de 
Vlaamse Volksbeweging, a t e -
n e u m l e r a a r drs De Gee te r ) 
900 s t e m m e n h a a l d e of h a a s t 
dr ie m a a l zo veel als de Volks
unie vroeger. 

Wat « Het Volk » verzwijgt 
is h e t feit d a t Halle ongeveer 
de enige p l aa t s is waa r de 
B.S.P, geweldig vooru i tg ing 
(1000 s t e m m e n op 11.000 k ie 
zers) door he t s lordig b e s t u u r 
van de C V.P die reeds m e e r 
dan 100 jaar a a n h e t bewind 
was Een a fgescheurde m i d -
dens tands l i j s t b e h a a l d e e v e n 
eens 600 s t e m m e n 

Halle Is de t e g e n h a n g e r 
van T ienen . In de su ike r s t ad 
Tienen waren de l ibera len 
meer dan 100 j a a r a l leen a a n 
he t bewind. Nu zal een k o m -
b ina t i e C V P.-B.S P, bes tu 
ren. Te Halle was de CV.P, 
meer d a n 100 j a a r al leen a a n 
h e t bewind Nu zullen B.S.P. 
en P V.V. s amen bes tu ren . 

Dit is wezenlijk d e m o k r a -
t isch. 

Weet « Het Volk » d a n n i e t 
wat demokra t i e is ? 

Luchffoto van een der ergerlijltsie verkcers-flessenhalzen in het Vlaamse 
land : de i< hcmelbruggen » te Wilrijk, op de autoweg Brussel-Anlwer' 
prn Deze brug werd aangelegd onder minister Vanaudenhove, die ze 
als « een voorlopige oplossing » bestempelde. De CVP. heejt destijds 
aan de brug platen aangebracht met als tekst : uUier de P.V.V.-kemeln I 
Zoals in Vlaanderen vaker gebeurt : de slechte voorlopige oplossing 
wordt definitief I Na jaren zijn er nog steeds geen kredieten gevonden 
om het probleem van de kemelbruggen afdoend en blijvend op te 
lossen. Stel u de huidige oplossing jarenlang voor op een der drukste 
verkeerswegen bvb. in Nederland of Duitsland. Onf'^nkbaar I 



OE trOLKSUNIE 

ABONNEER 
NU ! 

SANKTIES I 

Iedereen zal zich het op
treden herinneren van de 
socialistische studenten en 
van de « Jeunes Gardes So-
cialistes » ter gelegenheid 
van het Eeuwfeest van de 
Socialistische Internationa
le. Deze « onverlaten » had
den het aangedurfd plakka
ten mee te dragen met slo
gans die programmapunten 
weerspiegelden die op al 'e 
socialistische kongressen 
goedgekeurd werden! 

Ze werden als beloning uit 
de optocht geranseld en aan 
de politie « verklikt ». 

Thans hebben de dikbe-
taalde profiteurs van het 
bureau van de BSP deze 
idealistische jongeren nog 
eens gestraft. De bestuurs
leden van beide organisaties 
werden voor drie maanden 
geschorst! 

Niet te verwonderen dat 
de BSP op de duur geen jon
geren meer zal hebben, maar 
alleen nog gepensioneerden 
en betaalde profiteurs 

O, idealisme van de eerste 
socialisten! 

E N W E E R STIJGT 

D E I N D E K S 

De gemeenteraadsverkie
zingen zijn nog maar net ach
ter de rug of joepie, zij zijn 
er weer mee. Waarmee ? Met 
de stijging van de indeks. De 
indeks is een gebrekkige ba
rometer van de levensduurte. 
Stijgt hij , dan lijden zowel 
de 76 % ambtenaren, bedien
den en arbeiders eronder als 
de 23,99 % zelfstandigen, 

boeren en vrije beroepsmen
sen. De enigen die er bij 
winnen zijn de 0,01 % of het 
kleine duizendtal geldzakken, 
die alles en iedereen zouden 
plunderen om hun ziekelijke 
geldzucht bot te vieren. 

Maar waarom toch laten 
deze « sociale » regering Le-
f èvre en deze « sociale » mi 
nister Spinoy zich altijd in 
de zak zetten ? 

L I N K S , RECHTS 

Terwij l « De S t a n d a a r d » 
de Volksunie l inks noemt , 
n o e m t « Links » de Volksunie 
r e c h t s . De b e d o e i n g is du i 
delijk : « De S t a n d a a r d » 
wil de ze l fs tandigen van de 
Volksunie weg houden , 
« Links » wil de a rbe iders 
« a f s c h e r m e n *. 

Geen van beide heef t a n 
ders ons sukses bij de jongs te 
gemeen te raadsverk iez i n g e n 
k u n n e n be le t ten . Wij h e b 
ben s t e m m e n bij gewonnen 
zowel bij de ze l fs tandigen 
als bij de arbeiders . Vooral 
de jonge ren zijn i m m e r s a l 
le « verzui l ing » meer d a n 
beu. Zowel de kleine zelf
s t and ige (80 % verd ien t m i n 
der dan 140 000 b r u t o per 
j a a r ) , a ls de a rbe ider heef t 'n 
sociaal vooru i t s t revende po 
li t iek brood-nodig 

J a m m e r voor « De S t a n 
d a a r d », j a m m e r voor 
« Links ». 

Wij m a r s j e r e n r ech tu i t t e 
gen de misb ru iken van h e t 
g roo tkap i t aa l , m a a r voor 
onze arbeiders , ze l f s tand i 
gen, boeren, a m b t e n a r e n en 
bedienden. 

RENAAT GRASSIN 

Op 15 oktober werd Renaat 
Grassin. het « Ketje » begra
ven. Het was een simpele be
grafenis met niet al te veel 
mensen en met slechts één 
lijkrede bij het open graf ; 

die van oud-volksvertegen-
woordiger Ward Hermans, die 
het Ketje vooral dankte voor 
het klein beetje warmte en 
zon dat hij de duizenden ge
vangenen te St Gillis in de 
somberste repressiedagen wist 
te brengen. 

We zullen op onze kuituur-
bladzijde volgende week uit
voeriger terugkomen op de 
door en door Vlaamse en 
schoonmenselijke figuur die 
het Ketje was : niet alleen 
een goed cabaretier, maar 
tevens een eerste toneel
kracht en een gevoelig en 
goed dichter. 

HIER SPREEKT M E N 

( V O O R Z I C H T I G ) 

N E D E R L A N D S 

Het populaire T.V.-duo An
nie Avermaete Fons Fraters 
werd dus uiteindelijk toch 
niet de laan uitgestuurd en 
hun programma «Hier spreekt 
men Nederlands » vond voor
lopig weer genade bij de 
censors. Naar het heet zou 
« men » het duo echter flink 
de levieten gelezen hebben, 
hen er op wijzende dat in 
België stierlijke ernst nog 
steeds de beste waarborg is 
voor een lange en ongestoor
de T.V.-carrière. 

Klaarblijkelijk vreesde 
«men» op het allerlaatste 
ogenblik dan toch, dat de 
reakties bij de openbare me
ning hevig en eenstemmig 
zouden zijn. 

VOOR DE 

G E P E N S I O N E E R D E N 

Herhaaldelijk kregen wij 
vragen van gepensioneerden 
die nog een gedeeltelijke be
roepsbedrij vigheid uitoefe
nen, omtrent de tewerkstel
ling die wettelijk toegelaten 
is met het behoud van het 

A'oji vulop oJJief mam loc}i opliouden a'in t 800 fi ppt maand. 

volledig pensioen. Er zijn in
derdaad in de loop van de 
laatste maanden verschillen
de koninklijke besluiten ver
schenen die deze aangelegen
heid regelen. 

Reimond Mattheyssens 
heeft minister Leburton om 
precisering verzocht omtrent 
deze zaak die aanleiding 
geeft tot heel wat verwarring. 

Er zijn twee stelsels toege
laten voor bedienden en ar
beiders. 

Ten eerste kan men te
werkgesteld worden tegen be
taling per uur. Het bedrag 
van het uurloon speelt geen 
rol maar het aantal werkuren 
is beperkt tot 60 fr. Ten 

tweede kan men tewerkge
steld worden tegen een over
een te komen bedrag dat 
echter de brutobezoldiging 
van 1.800 fr per maand niet 
overtreft. 

Bij het bouwbedrijf gelden 
dezelfde voorwaarden echter 
slechts van 1 september tot 
31 augustus 1965 

De gepensioneerde dient 
echter s.eeds, ongeacht de 
wijze van bezoldiging, aan
gifte hiervan te doen bij de 
rijkskas voor rust en overle
vingspensioenen. Deze aan
gifte moet gebeuren op een 
formulier hen ter hand ge
steld door het gemeentebe
stuur van zijn woonplaats. 

WAT EEN HERRIE! 
De tijd dat we in de Volksunie een 

gezellig huiselijk kibbelpartijtje konden 
houden om nadien des te prettiger samen 
te werken, is klaarblijkelijk voorbij. \\ 
onze geburen kijken thans over fle 
muren en luisteren aan deuren en ven
sters. 

Het kibbelgenoegen van onze kata-
kombentijd zullen we moeten opgeven. 
Het was anders zo gezellig. / 

Daarbij zijn nederlagen lastig en over-
iwinningen klaarblijkelijk moeilijk. Bij 
de eerste is niemand de schuld en bij de 
andere heeft iedereen het gedaan. 

In een partij wordt men filosoof. 
Laten we vooreerst onze lezers gerust 

stellen. Ondanks dit kibbelpartijtje blijft 
de partij een hecht geheel. Wij zijn ons 
allemaal "wel bewust van het grote doel 
dat dient bereikt en we zijn niet bereid 
het te vergeten door de een of andere 
diskussie over de taktiek. Ik ken mijn 
vrienden Van der Eist en de Coninck 
als mijn binnenzak en weet dat het wel 
los zal lopen. 
Laten we vooreerst de kleurparlijenpers 
onverlet. Als zij ruzie stoken, blijven ze 
in hun rol. Wat lastiger wordt het als 
^ve de radikale onafhankelijke maar 
bevriende pers bekijken. « De Nieuwe » 
droomt van een nieuwe partij en 
,c 't Pallieterke » ziet ons liefst als een 
zweeppartij voor de C.V.P. Wij luisteren 

naar beide met aandacht, maar aan « De 
Nieuwe » zeggen we dat we geen 
« nieuwe » partij worden, maar dat we 
ons wanneer nodig bestendig vernieuwen 
en aan « 'l Pallieterke » zeggen we dat 
de rol van zweeppartij maar een bij-
funktie van ons is en als we erop los 
zwepen dat we dit ook doen op de B.S.P. 
en op de P.V.V. 

Laten we én voor « 't Pallieterke » en 
voor « De Nieuwe » het werk waarderen 
dat ze opbrengen voor het verspreiden 
van een Vlaams klimaat. 

De Volksunie kan echter méér worden 
dan zweeppartij. Wij kunnen sterker 
worden dan voor de oorlog, juist door 
het feit dat we kunnen bouwen op het 
werk van de wroeters van voor de 
oorlog. 

Had men voor de oorlog altijd gelijk ? 
Hebben de jongeren voldoende waarde
ring voor de werkers van toen ? Voor 
ons zijn deze beide vraagpunten van 
ondergeschikt belang. Alleen de toe
komst telt. 

Heeft men achting en waardering voor 
het werk van de Volksunie tien jaar 
lang ? Dat is voor ons een sentimentele 
kwestie waar we graag of niet graag 
moeten over heen stappen. 

Daar is de grondwetsherziening. Daar 
is de verdere verfransing in Brabant. 
Daar is de sociale taalgrens in Vlaan

deren. Daar is het gemis aan industrie 
in Vlaanderen. Daar is de achterstand 
en de achterstelling van onze arbeiders, 
zelfstandigen, boeren, bedienden en 
ambtenaren. Daar is de noodzakelijke 
vernieuwing van het politiek klimaat. 

Daarvoor hebben de kiezers ons een 
mandaat gegeven. 

Hun wensen en hun wil moeten de 
onze zijn. Dat is wezenlijk. 

Vlaanderen moet politiek zo sterk 
mogelijk staan. 

En de partij moet zo sterk mogelijk 
zijn. 

De Vlaamse Beweging is gegroeid 
rondom onze partij. Ze is echter ook 
gegroeid buiten onze partij. Programma
tisch is er weinig verschil tussen de 
besluiten van ons kongres te Mechelen 
en de federalistische groepen buiten de 
Volksunie. Er is echter een verschil in 
klimaat, een drempelvrees waar we 
bergip moeten voor hebben. Noch te 
gemakkelijke bekeringen, noch geweld
dadige bekeringen zijn wenselijk. 

De Volksunie heeft echter herhaalde
lijk de hand uitgestoken o.m. op ons 
kongres te Mechelen ; ze kan en mag ze 
nu niet terugtrekken als men ze wil 
drukken. De heer Bourgeois moet niet 
bedelen bij ons, zoals een krant schrijft, 
wij steken de hand uit naar hem. Wij 
zijn niet vergeten dat hij in de C.V.P. 
altijd gevochten heeft voor een recht
vaardig Vlaams program. Hij heeft inge
zien dat het in de C.V.P. niet kan en 
konsekwent met zichzelf heeft hij die 
partij verlaten. Dat is een eer\olle 
houding. 

Wij moeten iedereen de tijd g^iiiaen 
de striid met zijn polit.ek geweten uit 
te vechten. 

Velen vechten thans zo een .stri|d uit. 
Wij hebben vertrouwen dat ook zij na 

verloop van tijd hun dreniiiehrees zul
len overwinnen. 

Voor Antwerpen en vooi Oost-Vlaan
deren zijn er praktisch geen vraagstuk
ken. Voor Brabant is het er wel en vo.jr 
Limburg en sommige arrondissementen 
van West-Vlaanderen ook. Daar is mijns 
inziens het breed Vlaams front er nodig. 

De Volksunie kan overal lijsten indie
nen. Zelfstandige federalisten kunnen 
onder de dubbele benaming Volksunie -
Vlaams Front, of wat de tweede naam 
ook zij, de verkiezingsstrijd aangaan. Rn 
vermits er geen programmatische ver
schillen zijn, doch wel klimatologische, 
is de samenwerkng ook na de verkie
zingen verzekerd. Het zal van ons zelf 
afhangen of we vertrouwen wekken en 
het vertrouwen winnen. Onze vrienden 
buiten de partij zijn eveneens van goede 
wil. Ik weet het. 

We hebben het reeds geschreven dat, 
mits de bundeling van alle federalis
tische krachten, wij de derde partij wor
den in Vlaanderen, vóór de P.V.V. Wij 
kunnen méér ! Nooit voorheen in de 
geschiedenis was het Vlaamse volk, 
vooral dan de jeugd zo toegankelijk. Wij 
mogen hen in geen geval ontgoochelen. 
Wij kunnen op korte tijd méér worden 
dan een zweeppartijtje ; wij kunnen een 
grote partij worden. Gelukkig hebben 
zowel de zelfstandige krachten buiten'de 
Volksunie dit ingezien, evenals ons 
hoofdbestuur. Onze partij groeit gewel
dig vlug en dat maakt het ons paradok
saal genoeg niet gemakkelijk. Maar we 
groeien met onze opgave. 

Als vrienden zullen we hand in iiand 
niarsjeren. Met als doel de 20 zetels. Ver 
?ullen we er in geen geval vün ve \\ i-
derd blii\en. Onze tegenst.indj.s /un .n 
dan wel nadenken : 

Wim Jorii-en 
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Als franstalige oase is El-
jsene de geschiedenis inge
gaan. Wat niemand belicht 
heeft is echter de verkiezings
uitslag : niet alleen verliezen 
C.V.P. en B.S.P. duizenden 
stemmen maar ook de P.V.V. 
iDoert er meer dan 4.000 ach-
jteruit. Al de partijen voerden 
hun propaganda uitsluitend 
in het Frans. De Vlamingen 
hebben zich gewroken door 
niet te kiezen. 

De fransdolle abbé Froid-
anont haalde 88 stemmen ! 

De P.V.V. wint over gans 
Brussel 40.000 stemmen. De 
Volksunie, zo ze overal voor
ruit gaat zoals in de gemeen
den waar ze opkwam (Brus
sel, Evere, Ukkel, Molenbeek) 
zsd er 20.000 winnen. Het ar
rondissement Brussel is op 
.weg naar drie zetels. 

M e e r dan elders groeit 
%e Brussel de mentaliteit 
[Vlaming = Volksunie. 

Het is trouwens veelbete
kenend dat voor Brussel-stad 
de Volksunie meer stemmen 
bijwon dan de P.V.V. 

W A T EEN K A B A A L ! 

Burgemeester Soens te 
Btrombeek-Bever, één van de 
randgemeenten die aan de 
Imperialistische faciliteiten-
greep ontsnapte, haalde met 
Bijn lijst meer stemmen dan 
alle andere lijsten samen. Hij 
haalde 7 zetels op de 11 en 
meer dan 30 % voorkeur
stemmen op het volledig aan-
Hal stemmen van deze ge
meente. 

Burgemeester Soens heeft 
onmiddellijk na de verkiezin
gen aan de inwoners van de 

/ gemeente laten weten dat het 
vfiem ernst is met de taalwet. 
Hij stuurde een omzendbrief 
rond aan alle inwoners waar-
In hij ze mededeelde dat alle 
franstaligen, die zich wilden 
aanpassen welkom bleven in 
Bijn gemeente, maar dat de
genen, die dit niet wilden zo 

Vlug mogelijk mochten ver
huizen. De heer Soens heeft 
overigens vroeger nog ver
klaard dat hij ze een verhuis
premie wilde geven. 

Deze strikte toepassing van 
de taalwet heeft een huilkoor 
doen opgaan bij alle sabo
teurs van de taalwetten te 
Brussel, bij onze taalrascisti-
sche broeders van «La libre 
Belgiqut », « La dernière heu-
re » en tutti quanti. 

Wat huilen die knapen ? 
De Vlamingen, die in Waalse 
gemeenten gaan wonen, krij
gen toch hetzelfde te horen 
als de Walen te Strombeek ? 
Zij vinden dit normaal. 

Dat dan ook de Brusselse 
taalrascisten normaal leren 
redeneren ! 

Er wordt m België voortaan 
met geen twee maten meer 
gemeten. Alle Belgen zijn im
mers gelijk voor de wet. 

De tijd van de voorrechten 
van de franstaligen is voor 
goed voorbij. Wij hebben de 
buik vol van het Belgique de 
papa ! En maken er komaf 
mee. 

N O G DE ROOKBOM 

Enkele dagen nadat het 
geding inzake het rookbom-
drama beëindigd werd, was 
het kamp van Leopoldsburg 
weer in het nieuws. 

Er werd daar een militaire 
maffia ontdekt die zich be
zighield met het stelen en te 
gelde maken van militaire 
goederen. Fantastische ge
ruchten doen daarover de 
ronde; de pers voegt iedere 
dag nieuwe elementen toe 
aan de zaak. 

Zo wordt beweerd dat de 
officier, in wiens diensten de 
diefstallen gebeurden, reeds 
enkele tijd op de hoogste was 
van de feiten die hem mee
gedeeld werden door onder
geschikten die het al te bar 
vonden. Zijn enige reaktie zou 
geweest zijn, de maffia te 
verwittigen dat ontdekking 
dreigde. 

Het rookbomdrama zelve 
kwam weer ter sprake. De dag 
van het ongeluk bleek er niet 
dadelijk vervoer beschikbaar 
te zijn voor de door het gift 
aangetaste rekruten. Thans 
wordt het vreselijk vermoe
den geopperd dat die dag — 
zoals zo vaak op andere da
gen — de wagens gebruikt 
werden voor de uitstapjes van 
maffia-leden. 

In hoeverre al deze vermoe
dens en beweringen juist zijn, 
is voorlopig nog niet uit te 
maken. 

Eén vaststelling kan echter 
reeds thans worden gedaan : 
dagen nadat het schandaal 
van de maffia uitlekte, vond 
de minister van Landsverde
diging — P.W. Segers — nog 
steeds geen tijd voor een af
doende mededeling aan de 
openbare mening. 

VAAK O N Z E S C H U L D ! 

We ergeren ons vaak — en 
terecht ! — aan het feit dat 
de Nederlandse kuituur in 
België de rol van Assepoes 
toebedeeld krijgt. Vaak ech
ter zijn het Vlamingen en 
Vlaamse instanties die ver
antwoordelijk zijn daarvoor. 

Er is thans heel wat herrie 
over het feit dat de Neder
landse schouwburgen zowel 
te Brussel als te Antwerpen 
praktisch geen oorspronke
lijk Nederlands werk op hun 
repertorium voor 1964-1965 
hebben genomen. Dat is in 
het nadeel vooreerst van de 
Nederlandse kuituur en ver
volgens van de toneelauteurs 
in Noord en Zuid 

De subsidiëring van onze 
teaters is afhankelijk van een 
bepaald aantal Nederlandse 
stukken op het repertorium. 
Desondanks werd voor het 
lopend seizoen zelfs dit mi
nimum aan eigen werk niet 
voorzien 

Gebrek aan fierheid, aan 
zelfbewustzijn. Slaafs achter-
nahollen van het buitenlands 
mode-repertorium ' 

Hel hasieel van Alrle-Biezen, de u Kommanderij » is het grootsl( kasteel 
van hel land en een der groohle en fraaiste van Europa. Sinds jaren 
bemoeien talloze verenigingen zich om dit kasteel, dat stilaan meer 
en meer in pain aan het vallen is, Ie redden. Vergeefs : de eigenaar 
blijjl doof voor alle argumenten en Alde-Biezen dreigt onherstelbaar 
verloren te gaan. Een ernstige leemte in ons weltenarsenaal : het 
kunst- en kulluurpatrimonium moet, tegen hel starre onbegrip van 
een enkeling in, kunnen gered worden voor de hele gemeenschap. 

A B O N N E R E N N U ! 

Dit is wel het meest ge
schikte ogenblik om een 
abonnement oo de Volksunie 
te nemen In de eerstvolgende 
maanden gaat de Wetstraat 
belangrijk politiek nieuws 
spuien zonder onderbreking. 
Wat wordt het met de zetel
aanpassing ? En met de 
grondwetsherziening ? En met 
de komende parlementsver
kiezingen ? 

U wilt dat natuurlijk alle
maal volgen. Toch niet in de 
gelijkgeschakelde kleurpoli-

tieke pers ? Meent u niet dat 
u, als onafhankelijk en vrij 
Vlaming, beter bent met de 
onafhankelijke en vrije 
Vlaamse voorlichting van ons 
weekblad ! 

Dat IS in ieder geval, waar 
u recht op hebt. En wij me
nen zo'n beetje, ook recht te 
hebben op uw daadwerkelijke 
steun : anders wordt het 
niets met die zetelaanpassing. 
En met die grondwetsherzie
ning. 

Neem nu een abonnement: 
zo steunt u ons bes t ! 

Het is nog niet te laat om even teriif? 
te komen op een polemiek die in «Raak* 
- blad van de Katolieke Werkliedenbond 
- gevoerd werd tussen een aantal lezers 
en de redaktie van dat blad. 

In het augustusnummer van « Raak » 
verscheen onder de titel « Straks ge
meenteverkiezingen » een redaktioneel 
artikel, waarin de K.W.B.-ers er op 
gewezen werden dat hun vereniging de 
C.V.P. steunt. Het artikel liep over drie 

C.V.P. of Volksunie : daar ging het 
hem om. l^aaroni een ongebiuikelijk-
lang artikel waarin - met niet al te veel 
overtuigingskracht - werd betoogd dat 
de K.W.B, buiten en boven de politiek 
staat, dat de K.W.B, openstaat voor 
arbeiders die er andere politieke opvat
tingen dan die van de C.V.P. op nahou
den, maar dat als puntje bij paaltje komt 
de K.W.B, het passend vindt « de C.V.P. 
eerlijk te steunen en mee te werken aan 

TEKEN AAN DE WAND 
kolommen van boven tot beneden aan 
de bladzijde, wat meteen betekent dat de 
redaktie van « Raak » toch niet helemaal 
gerust was in haar argumentatie en zich 
ruim de plaats voorbehield voor heel 
•wat teoretische uiteenzettingen en be
schouwingen : véél verguldsel rond de 
eigenlijke elektorale pil. 

Waarom al die drukte ? Het antwoord 
op de vraag lag voorzichtig - en tóch 
doorzichtig - verscholen in de woorden
stroom : « Ook onder de K.W.B.-ers zijn 
er die wensen dat de K.W.B, afzijdig 
zou blijven van de politiek. Vorige 
maand ontving « Raak » zelfs het bericht 
dat ergens in Vlaanderen K.W.B.-ers, die 
blijkbaar hun vertrouwen in de Volks
unie stellen, ontstemd waren omdat de 
K.W.B., samen met andere takken van 
onze kristelijke arbeidersbeweging, zijn 
medewerking verleent aan de C.V.P., 
terwijl diezelfde K.W.B, nog al eens 
beweert niet aan politiek te doen ». 

de uitbouw van deze partij ». De redak
tie van het blad omschreef haar eigen 
taak en die van de K.W.B, terzake : « Dit 
betekent dat de K.W.B, aan zijn leden 
raad en voorlichting geeft om hun ver
antwoordelijkheid als burgers van het 
land daadwerkelijk op te nemen(...) ». 

Een hele reeks lezers van « Raak » 
schenen de « raad en voorlichting » van 
hun beweging en blad maar matig op 
prijs te stellen. Zij kwamen aan het 
woord in de rubriek « Lezers schrijven » 
van het oktobernummer. 

Uit Wilrijk merkten 'n paar K.W.B.-ers 
op : « De leiding van de K.W.B, dient 
ons niet voor te houden te kiezen - om 
geUjk welke juiste of onjuiste redenen -
voor de C.V.P. noch voor een andere 
partij ». De briefschrijvers betreurden 
het dat de K.W.B. « de triestige rol van 
de Kerk inzake politieke bemoeiing » 
zou overnemen en drukten als hun 
mening uit, dat kerk en land zeker niet 

zouden vergaan als de « zogezegde 
alleenzaligmakei\de (^.V.P. » een verkie
zingsnederlaag zou lijden. 

Uit Oostende merkte een K.W.B.-er 
o.m. op : « Onafhankelijk \an het kapi
taal en van andere machtige faktoren 
die een rol spelen in ons politiek le\en, 
zou de kristelijke arbeidersbeweging 
misschien in staat blijken te zijn om 
voor ons volk te verwerven waaraan het 
zo dringend behoefte heeft : de moge
lijkheid om zichzelf te zijn. Ik vind u -̂t 
een Vlaams-sociale plicht te weigeren, 
nog langer a-sociale franstalige kapita
listen op de Vlaamse C.V.P.-lijsten aan 
een mandaat te helpen, noch voor de 
gemeenteraden, noch voor het parle
ment ». 

Een K.W.B.-er uit St Pielers-Leeuw 
meende : « De K.W.B, dient m.i. de 
beweging te zijn van alle kristelijk 
georiënteerde arbeiders, zonder onder
scheid van politieke overtuiging. Dus 
zijn partijpolitieke stellingnamen, gefor
muleerd zoals in uw artikel, zeker niet 
in « Raak » op hun plaats(.. .). Wat mis
schien wel leerrijk zou zijn voor veel 
K.W.B.-leden, zou wellicht het verhaal 
kunnen zijn hoe via het A.C.W. het soli-
dair-waalsvoelend kristelijk" demokra-
üsch blad « La Cité » aan zijn trekken 
komt ». 

Vanuit Merksem heette het : « Ik ben 
Volksunie-kandidaat in mijn gemeente 
en K.W.B.-lid. Ik meen evengoed als wie 
ook aanspraak te mogen maken op de 
simpatie van de K.W.B.-ers. Uw houding 
is op zijn minst uitgedrukt nogal dub
belzinnig ». 

En vanuit Beveren merkte iemand op 
dat op de plaatselijke C.V.P.-lijst voor de 
gemeenteverkiezingen 11 van de 25 kan
didaten aangeduid werden door het 
A.C.W. : « zeer wel zult u zeggen, maar 

als die 11 ,\.C.W.-kandidaten nu zonder 
uitzondering vrijgestelden zi.in van de 
organizaties, wat dan ? Men gaat toch 
niet vertellen dat men geen arbeiders of 
bedienden kan vinden die bekwaam 
genoeg zijn ». 

De redaktie van « Raak » voegde bij 
die brieven een - kort en zeer voorzich
tig - woordje kommentaar : « We willen 
er nogmaals op wijzen dat we de C.V.P. 
niet onvoorwaardelijk steunen, verre 
van daar, maar als de tot nog toe beste 
bundeling van de kristelijke demokra-
tische krachten. Nergens in het artikel 
wordt de Volksunie ook maar één ver
wijt gemaakt, a-sociaal te zijn. De Volks
unie kan eerlijk programmeren, maar is 
ze in staat haar programma te vt iwe-
zenlijken ?( . . . ) . Verder is het duidelijk 
dat iedereen ter plaatse in zijn ge
meente best de belangen van de arbei
dersbevolking kan verdedigen ». 

Onzerzijds kan het kommentaar op 
deze polemiek eveneens zeer kort zijn : 
de Volksunie heeft er voor te zorgen dat 
zij in haar nationaal en in haar sociaal 
programma de bewuste arbeiders en 
bedienden, de demokratische krachten in 
Vlaanderen, iets te bieden heeft. Zij 
heeft op haar kongressen de beslissende 
stap in de richting gezet. En bovenal 
heeft zij er voor te zorgen dat dit radi-
kaal-Vlaams en sociaal programma uit
gedragen wordt met de overtuigings
kracht van een eendrachtig kader en een 
eendrachtige partij die breed open staat 
voor allen die mét ons bereid zijn de 
mogelijkheid voor ons volk te scheppen 
om - zoals de Oostendse K.W.B.-er het 
uitdrukt - « zichzelf te zijn •», zichzelf 
te zijn in al zijn aspiraties. Dat is de zin 
en de betekenis van het brede Vlaamse 
front rond de Volksunie, de waarachtige 
verruiming. 

Toon van Overstraeten. 
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... EN OPNIEUW BEVERLO 
De uitspraak in het rookpotproces is logisch geweest : sergeant Maigre en 
kapitein Bergers werden vrijgesproken. In de loop van het proces was het 
Bteeds duidelijker geworden, dat een veroordeling van de verantwoordelij
ken op het laagste echelon onmogelijk en in ieder geval onaanvaardbaar was: 
uit te veel getuigenissen was gebleken dat de fatale rookpotoefening werd be
volen door mensen die onmogelijk de gevolgen van hun bevel konden over
zien, omdat het leger hen nooit op de eventuele gevolgen had gewezen. 

Deze vrijspraak is meteen een 
klinkende veroordeling van heel het 
militair apparaat. Het proces heeft 
overduidelijk aangetoond, met welke 
lichtzinnigheid en onkunde de leger
leiding laat omspringen met tuigen 
waarvan het gevaar niet bekend is 
door wie ze moeten gebruiken, tuigen 
die in ongunstige omstandigheden 
verwondingen en letsels kunnen ver
oorzaken waarvoor het leger niet 
eens een passende behandeling kent. 

Het moge dan al zijn dat de beslis
sing van de rechtbank een juridisch 
punt zet achter het drama, de open
bare mening zal echter terecht blij
ven eisen dat — bij gebrek aan be
straffing der ware schuldigen — niets 
onverlet zal worden gelaten om een 
herhaling van dergelijke feiten te 
voorkomen. Het veiligheidsreglement 
In het leger moet dringend aange
past worden. 

In het licht daarvan is het — van
daag nog meer dan dadelijk na de 
feiten — te betreuren dat de minis
ter van Landsverdediging de instel
ling van een parlementaire onder-
zoekskommissie heeft belet Thans is 
de indruk gewekt dat, na de uitspraak 
van de rechtbank, alles bij het oude 
zal blijven 

Deze indruk wordt zeker niet ver
zwakt door wat de jongste dagen 
over Leopoldsburg is aan het licht ge

komen. De zaak der diefstallen en 
verduisteringen is uitgelekt vlak na 
het rookpotproces en reeds dadelijk 
zijn er zodoende in het dossier rook-
potdrama nieuwe gegevens die door 
de rechtbank niet waren gekend en 
dus niet konden worden beoordeeld. 
De pers heeft de jongste dagen her
haaldelijk gewag gemaakt van het 
feit dat de diefstallen van legerma
teriaal, w.o. benzine, en het mis
bruiken van het rollend materiaal 
van het leger een beslissend element 
geweest is in het rookpotdrama : de
ze ergerlijke misbruiken waren er 
verantwoordelijk voor, dat er geen 
wagens zouden voorhanden geweest 
zijn voor het transport der door de 
rook aangetaste soldaten. 

Ten overstaan van dergelijke pre-
ciese beschuldigingen is het onver
klaarbaar dat eens te meer de mi
nister van Landsverdediging er het 
stilzwijgen aan toedoet. 

Het be'eid van P W. Segers zal dan 
ook alleen kunnen beoordeeld wor
den vanuit de vaststelling dat zijn 
aanwezigheid op het Departement 
belet heeft dat inzake het rookpot
drama en de zaak der diefstallen 
het volle ücht zou schijnen. De ver
antwoordelijkheid van de minister 
in het rookpotdrama was middellijk; 
thans echter is ze onmiddellijk ge
worden. 

"OBJEKTIEVE VOORLICHTING" 
De dagbladpers, de radio en de T.V. hebben einde verleden week en heel 
deze week dapper hun werk gemaakt van wat zij — wat overhaastig • — 
beschouwden als de ondergang van de Volksunie. Waar zij anders ternauwer
nood het woord Volksunie ov«r hun lippen of uit hun pen krijgen, haalden 
ze thans hun hart eens duchtig op. 

Dat is hun recht, voor zover ze daar
bij binnen bepaalde grenzen van ob-
jektieve berichtgeving blijven. Veel 
van de artikelen hadden echter meer 
weg van een pronostiekbuUetijn dan 
van ernstige informatie. 

Een van de leugens die te dier ge
legenheid kwistig verteld en herhaald 
werden, was de verzekering dat alles 
eigenlijk draaide rond het verlangen 
van partijvoorzitter Van der Eist om 
in Brussel op de Volksunie-lijst te 
komen bij de e.k. verkiezingen. Het 
recept is eenvoudig : maak de lezers 
wijs dat het tenslotte allemaal maar 
plaatsj esjagerij is. Indien de bladen 

ruzie willen stoken in de Volksunie, 
zullen ze toch andere argumenten 
moeten zoeken dan dergelijke door
zichtige foefjes. 

Hoe «objektief» de voorlichting 
van de dagbladpers over de Volksunie 
is, hebben we eens te meer kunnen 
vaststellen door de wijze, waarop «De 
Standaard» de open briefwisseling 
tussen Van der Eist en De Saeger 
heeft behandeld. De Standaard-lezers, 
die niet de gelegenheid kregen om de 
« Open Brief » van Van der Eist te le
zen, kregen het (onbeschofte) ant
woord van De Saeger in extenso te 
leeen onder de partizane titel : «De 
Saeger bijt van zich af». 

SCHELDE - RIJN VERBINDING 
Over éen enkel punt zijn alle wallinganten — zowel die van konservatieve 
als van progressieve obedientie — het roerend eens : het komt er op aan 
zoveel mogelijk Waalse stokken m het Vlaamse wiel te steken. Een der voor
beelden ervan is de nieuwe herrie om de Voerstreek : in het licht van de 
uitslagen der gemeenteverkiezingen eisen Waalse politici van de drie «na
tionale» partijen dat de zes Voerdorpen terug naar Wallonië zouden worden 
overgeheveld. 

Onder P.L.P.-impuls werd reeds een 
wetsvoorstel in die richting aange
kondigd. De kampanje van de Luikse 
socialisten tijden de verkiezingsstrijd 
stond helemaal in het teken van «la 
lutte pour les Fourons >. En zopas 
heeft de C.V.P. meegedeeld, er geen 
bezwaar tegen te hebben dat haar 
volksvertegenwoordiger Parisis tijdens 
een interpellatie zijn stem zal voegen 
bij het Waalse huilkoor om de Voer. 

Zoals het reeds drie jaar was, is 
het ook vandaag nog : de Voerstreek 
dient als katalizator van het Waals 
ongenoegen en de Waalse vechtlust. 
Dit samengebalde ongenoegen wordt 
dan gericht op andere, belangrijker 
zaken waar de Walen hopen, konces
sies af te dwingen die belangrijker 
zijn dan een terug! eer van de zes 
Voerdorpen waaraan zij in hun diep
ste binnenste lak hebben. 

Eén dezer zaken is onbetwistbaar 
het Schelde-Rijnverdrag, waartegen 
nog zopas werd storm gelopen niet 
a.lleen door de onverzoenlijke en on
verzadigbare M.P.W. maar eveneens 
door prominente woordvoerders van 
de verschillende politieke strekkin
gen in Wallonië. 

Deze week heeft de Antwerpse 
burgemeester, de heer Lode Craey-
beckx, zich verplicht gezien om in de 
« Volksgazet » een zeer scherp stuk 
over deze aangelegenheid en de 
Waalse obstruktie te schrijven. 
Craeybeckx heeft zich eens te meer 

de moeite gegeven om bepaalde 
Waalse drogredenen te ontzenuwen. 
Een der gekste Waalse argumenten 

is de bewering dat de aanleg van de 
Schelde - Rijnverblnding te veel 
zoetwater uit de Maas zou weghalen, 
waardoor de waterbevoorrading van 
Wallonië in het gedrang zou ko
men. Ze werd al (Xitelbare malen 
weerlegd, maar met de hardnekkig-

'heid van de kwade trouw duikt ze 
steeds terug op In het Waals argu
mentatie - materiaal. Voor de gele
genheid wordt de Maas dan maar 
steeds « un fleuve wallon » genoemd, 

alhoewel zowel de bronnen als de 
monding ver buiten Wallonië liggen. 

Dit kinderachtig en belachelijk 
Waals verstoppertje - spelen wordt 
maar voor goed ergerlijk, warmeer 
men bedenkt dat de Luikerwa'ea 
door hun verzet tegen de Schelde -
Rijnverblnding in feite koudweg 
woordbreuk plegen. Inderdaad heb
ben zij zich door het akkoord van 
1955 verbonden, de Antwerpse aan
spraken op een Schelde - Rijnver
blnding te zullen steunen. 

Indien het nog nodig ware, de 
noodzaak van federalisme aan te to
nen, dan als volgt : wanneer Waalse 
politici, ambtenaren en zakenlui van 
hoog tot laag zonder enige schaamte 
de open woordbreuk t.o.v. de Vla
mingen verdedigen, is iedere vorm 
van unitaire huishouding onmogelijk. 

HET V . V . B. - KONGRES TE KORTRIJK 
De jaarlijkse kongressen van de V.V.B zijn voor ons telkens openbaringen 
van de dinamiek, van de brede Vlaamse krachtenbundeling boven genera
tie- en levensbeschouwelijke verschillen, van de open sfeer, maar ook van 
de grondigheid waarmee de huidige Vlaamse strijd wordt gevoerd; de slot
toespraak van de voorzitter telkens een bewijs van de praktische zin, van de 
klare kijk op de realiteit die in de kaders van de V.V.B, heersen. 
Doch ook, en dat telkens twee dagen n& het kongres, openbaringen van de 
lichtzinnige oppervlakkigheid, de woordverdraaiingen en vervalsingen, de 
struisvogelpolitiek, die de twijfelachtige kwaliteiten zijn van de politieke 
kommentatoren der grote traditionele pers. Dit werd dit jaar weer eens ten 
overvloede bewezen. 

Ujkheid van de faciliteiten en van de 
taalwetgeving, die niet gesteund ia 
door politieke struktuurhervormln-
gen, is bewezen. Meteen is de weg 
duidelijk aangewezen : voor Vlaams 
Brabant en Brussel is nog enkel red
ding bij diepgaande federale struk-
tuurhervormingen. De gegrondheid 
van de 4 woorden van de Antwerpse 
betoging « Unitair : Neen ! Federaal: 
Ja ! » is bewezen. 

De algemene voorzitter de heer 
Paul Daels, zegde voor de volle 
schouwburgzaal te Kortrijk inzake de 
weerslag van de faciliteitenpolitiek 
op de gemeenteraadsverkiezingen in 
het Brusselse : «De verkiezingsuit
slagen in het Brusselse zijn voor het 
ganse land een hypoteek op de toe
komst; zij zijn een weerslag van de 
reaktie van de plaatselijke bevolking 
op de marsen op Brussel; doch een 

weerslag in de hand gewerkt door de 
aarzelende politiekers, door hun fa
lende houding na Hertoginnedal. Te 
Brussel moet men op taalgebied de 
deur open laten of dicht klappen. 
Men heeft ze op een kier gelaten De 
deur op een kier laten voor inbrekers 
zoals de franstaligen, is een vorm 
van vluchtmisdrijf. In ieder geval is 
na 11 oktober de diskussie over Her
toginnedal gesloten. De ondeugde-

misleiding 
Zien We daar nu vandaag, in een 

doorzichtige poging om het VVB-< 
programma identiek te maken aaa 
de « aanbevelingen » van de studie^" 
dag van de Vlaamse CVP, in de « Ga« 
zet van Antwerpen » de brave, n nat 

(vervolg op blz 10) 



5 Ot VOLKSUNII 

Voor de meeste Vlamingen, die de kuststreek niet bewonen en niet 
ver t rouwd zijn met de plaatselijke toes tanden, lijkt het resul taat da t 
te Oostende werd bereikt niet zo b izonder indrukwekkend. 1 zetel voor 
de Volksunie op 27, in een stad me t een bevolking van + 58.000 zie
len, schijnt inderdaad iets onopval lends. 
Wie daarentegen in Oostende en zijn geschieden-s enigszins wegwijs is, 
zal onmiddellijk toegeven dat deze doorbraak van de Volksunie van 
uitzonderlijke betekenis is. De Volksunie-overwinning k w a m voor onze 
tegenstanders totaal « onverwacht >• en voor onze vrienden even totaal 
« onverhoopt «. Moes'^en de verkiez ngen nu kunnen herdaan worden , 
dan zouden wij zeker twee, misschien wel drie ze els behalen, want vele 
honderden radikale Vlamingen hebben nu nog hun stem uitgebracht 
naast de lokvogels van de C V P. , door gebiek aan ver t rouwen en uit 
vrees een verloren stem uit te brengen. 

Oostende*. 
Dat niettegenstaande 2 115 Oosten-

denaars, alle ongeluksprofeten en 
twijfelaars ten spijt, op de Volksunie-
lijst tiun stem hebben uitgebracht, is 
een bewijs van de groei van de 
Vlaams-nationale gedachte in deze 
stad 

In de liberaai-franskil]onse Durcht, 
die Oostende steeds geweest is. werd 
door de stormram van de Volksunie 
een bres geslagen die niet meer te 
dichten is en steeds breder zal wor
den. 

vroeger 
Wanneer wij terugblikken naar het 

verleden, zien wij dat vóór de eerste 
wereldoorlog Oostende volledig dooi 
de liberalen werd beheerst. Gans de 
burgen] was toen verfranst In de 
gemeenteraad wera tot 1919 uitslui
tend Frans gesproken. Wie geen 
Frans kende, moest alleen maai ja 
knikken Ook het « Bulletin Commu
nal •» was eentalig Frans Eerlijk
heidshalve moet erkend worden dat 
de liberalen veei gedaan hebben om 
van Oostende een toeristisch centrum 
met wereldfaam te maken. Zij had
den dan ook hun vooruitgang te 
danken aan een vooruitstrevende po
litiek die afstak bij de eerder eng-
geestige en behoudsgezinde klerikale 
politiek der katolieken. In de libera
le rangen was er ook een Vlaamsge-
zinde vleugel met o.a Eugeen Eve-
raerts die in 1906 het « Vannestt ü e -
nootschap » stichtte, dat de geuzen
vlag (oran.ie-wit-blauw) tot banier 
had Deze iberale flaminganten heb
ben echter nooit mvioed gehaa op 
hur politieke mandatarissen die al
len ^nnder uitzondering franskiljons 
waren. 

tninyant 
De eerste flamingant in de ge-

mee ueraao Aas een katoliek ni wij
len Hendrik Baels (rond de jaren 

raad binnen te dringen tussen de 
twee «vereldoonogen 

Na de tweede wereldoorlog wera 
alle Vlaams leven te Oostende ondei 
de dompet gezet. In 1944 werd de 
leeuwenvlag openbaar verbrand voor 
het stadhuis Dat gebeurde onaei hei 
burgemeesterïschap van Hendrik Ser-
ruys (lib.) Adolf Van Glabbeke volg
de H Serruys op en de franskiljons 
bleven te Oostende toonaangevend 

enkele ernstige inspanning gedaan 
om het koloiiiaiisLische, volksvreem-
de karakter en uitzicht van Oosten-
Ie te vervangen door een eigen, Ne
derlands en wezensgetrouw gelaat. 
Er IS dus werk op de plank ' 

Het oeleid zowei van de liberalen 
ais van de verschillende koalities die 
achtereenvolgens Oostende hebben 
bestuurd, wa.'; steeds eenzijdig gericht 
op het toerisme. Aan de ekonomische 

I I I een grote volksunie - overwinning 
1908-1910) maar het duurde nog tot 
net in voege treden dei nieuwe taal
wetgeving in ie dertiger jaren dat 
de taai in de gemeenteraad Vlaams 
werd. omdat net moest ! In het 
schepercolleae oieet men noa uit
sluitend Fran^ spreKen tot 1940 ! 

Na de eerste A'ereldoorlog nam ook 
Ie katoiieke partij deel aan net ge-
neentebestuut samen met de libera
len Rond de laren dertig kwam lOk 
ie socialistische oartij aan bor! en 
bestuurde op naar beurt samen met 
je liberalen tot 1940 De burgemees-
ers wa'-°n <tppf̂ <; franssprekende li-
ïeralfii 

De intrede van de socialisten in de 
Plaatselijke politieke arena, nog min
der dan deze van de katolieken was 
van aard om aan ie verfransinü van 
het openbare leven een einde te stel
len. 

nationalisten 
De Vlaams-nationalisten aiette-

genstaande hun herhaalde pogingen, 
slaagden ei nooit in in de gemeente-

In 1958 kwam een CV P -B S.P koa-
iitie aan = bewind met Jan Pier^ als 
burgemeester 

Onde! de druk van de oasgestichte 
VV.Ba ldeuug Afaarvooi ondergete-

ekspansie werd nooit voldoende aan
dacht geschonken Er bestaat wel 'n 
'.ekere planning in die richting, maar 
van verwezenlijkingen is nog niets 

re; ïcht gekomen. 

Ilel ^laillnih \-nn OnelptifJc • voor het perst een ^'laatns-nalionalisl in de rand. 

SprinyUj, ook voor de Oostendse Volksunie._ 

tcende, aangespoord door Flor Gram
mens de eerste kontakten legde en 
waarvan hij de eerste sekretaris was, 
werd een hchte verbetering van de 
taaitoestanden in de concessies van 
het Kursaal, ae paardenwedrennen 
enz verwezenlijkt. Van werkelijk ge
zonde toestanden kan er ook nog 
vandaag niet gesproken worden. 

vreemd gelaat 
Ook het staasuiizichl oujit, voor 

wat net centrum betreft, hoofdzake
lijk Frans ; de boucheries, epiceries, 
patisseries boulangeries, coiffeurs, 
enz. zijn er legio Enkele lichte ver
beteringen zijn waar te nemen se-
sedert de fameuze VVB-autokaravaan 
na de IJzerbedevaart 1963. Volgens 
dit tempo wordt Oostende Nederlands 
binnen 100 jaar ! Door de huidige 
bewindhebbers werd tot nog toe geen 

onmacht 
De propaganda-foider «Oostende 

1964 », uitgegeven door Mr, Jan Fellx, 
voorzitter van de C.V.P -Oostende, 
getuigt van de klaarblijkende on
macht en het in-gebreke-blljven van 
het aftredende stadsbestuur. Onder 
de titel « Ekonomische ekspansie — 
Zeevisserij — Haven» vonden wij 
niets anders dan « ontwerpen » van 
modernisering van de vismijn, ver
binding vishalle en haringhalle nieu
we pakhuizen, koelkamers, nieuw 
dok en nieuwe slipway (reeds beloofd 
in 1958 !) en « plannen » voor de uit
bouw van de handelshaven : verbre
ding van de havengeul, diepwater-
kaai, moderne hangars en nieuwe 
dokken. Van «verwezenlijkingen»' 
geen spoor ! 

Iedereen is nu wel akkoord dat heli 
een vergissing zou zijn de toekomsl! 
en de ekspansie van Oostende eenziji 
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dig te richten op toeristische bedrij
vigheid. Het toerisme blijft steeds 'n 
wisselvallige welvaartsbron, afhanke
lijk van weersomstandigheden en be
perkt tot de zomerperiode. Het win-
ter-toerisme, hoeveel er ook moge ge
daan worden om het te bevorderen, 
zal steeds in zijn mogelijkheden be
perkt blijven en slechts een klein 
gedeelte van de bevolking een vast 
bestaan verschaffen. 

eksoansie 
Een ernstige mspanmug moet ge

daan worden om de industriële eks-
pansie van Oostende te bevorderen. 
De industriële stagnatie van Oosten
de kan het best aangetoond worden 
door het lage groeiritme van ons ge
west, dat het laagste is van gans 
West-Vlaanderen, nl. 14,2 % tegen
over bv 51 % voor Brugge (cijfers 
gepubliceerd in het tijdschrift 
« West-Vlaanderen werkt », uitgege
ven door de Westvlaamse ekonomlsche 
raad, jaargang 1964 nr 2). 

Ook aan de zeevisserij werd niet de 
nodige aandacht besteed. De zeevis
serij is, naast het toerisme, de meest 
tipische bedrijvigheid van Oostende. 
Oostende is de belangrijkste vissers-
haven van ons land. In 1960 was 
45.8 % van onze vissersvloot te Oos
tende ingeschreven, maar Oostende 
vertegenwoordigt 68 % van de ton-
nenmaat omdat, op een drietal vaar
tuigen na, de ganse diepzeevloot te 
Oostende gevestigd is. Op de totaliteit 
van de in de vissersvloot belegde ka
pitalen geraamd op 1 miljard 124 
miljoen frank, is 72,7 % belegd in 
schepen die Oostende als thuishaven 
hebben Deze vloot vertoont een ver
ouderingsverschijnsel en heeft drin
gend behoefte aan vernieuwing en 
modernisering De bemanning van 
onze visservloot (1736 in 1960) wordt 
voor 53,9 % te Oostende aangewor-

Voor de vissers stond de Volksunie tieeds in de bres. 

om Oostende door een aangepaste in-
frastruktuur in staat te stellen het 
groeiend gemotoriseerde massatoeris
me op te vangen 

Oostende heeft zich traditioneel 
vooral toegelegd op het toerisme. Door 
zijn gunstige ligging, zijn gemakke
lijke verbindingen met binnen- en 
buitenland (autosnelweg Oostende-
Brussel, staatspaketboten Oostende-
Dover, luchthaven Raversijde, enz.), 
zijn dichte bevolking, zijn ruime ho-
telgerieven enz., was het daarop 
aangewezen. 

len van de ontwikkeling van onze 
stad, die wij zien als een tweezijdige 
ekspansie : 
— ekonomlsche ekspansie: industria
lisatie, ruime werkgelegenheid, gro
tere welvaart. 
— kulturele ekspansie : integrale 
vernederlandsing van het openbare 
leven, nijverheid en handel. 

Wat in deze doorbraak van de 
Volksunie vooral valt op te merken is 
her vriendelijk onthaal waarop zij 
door de plaatseliike Nederlandstalige 
pers is ontvangen. 

behoeften de pers 
Indien Oostende ten voile wii ge

nieten van de groeiende stroom bui
ten- en binnenlandse vacantiegan-
gers, moet het in staat zijn. ook in 
de topmaanden, deze wassende aan-

Zo schrijft het « Nieuwsblad van de 
Kust» van 15 jl. : « De grootste ver
rassing was wel het winnen van een 
zetel door de Volksunie, iets wat nie
mand verwacht had. . », en verder ; 

M i l Jl J(-,j.=^o^. 

ven Tijdens de jongste jaren werd 
er een permanent tekort aan beman
ningsleden en scheepsleerjongens 
vastgesteld Het spreekt vanzelf dat 
de Volksunie haar speciale aandacht 
zal wijdfen aan deze tipische Vlaamse 
en Oostendse bedrijvigheid. Wij her
inneren hierbij aan onze kongresbe-
sluiten van 4 november 1962. 

voer op te vangen en vast te houden. 
Daarom neeft onze stad in de eerste 
plaats Dehoefte aan meer parkeer
ruimte en een grotere logieskapaci-
teit. Ook het niipend gebrek aan t i j 
delijk personeel voor toeristische be
drijven vraagt om een oplossing. 

toerisme 
keerpunt 

Zelfs op gebied van toerisme is het 
stadsbeleid tekort geschoten door on
voldoende vooruitzicht en planning 

Oostende staat op een keerpunt van 
zijn gescmedenis Dat op dit ogen
blik de Volksunie haar olaats inneemt 
in de gemeenteraad geeft haar een 
kans om mede de richting te bepa-

« Bijval voor de Volksunie. Het is im
mers nog nooit gebeurd dat een 
Vlaams-nationalist m de Oostendse 
raad zetelt. Aan wat dit succes is toe 
te schrijven, is niet gemakkelijk te 
beantwoorden. Men kan aannemen 
dat veel jonge mensen voor de Volks
unie gestemd hebben, vooral dan uit 
socialistische middens. Er is reeds 
lang een eerder Vlaamsgezinde vleu
gel bij de jong-socialisten, die niet 
akkoord gaat met de houding van de 
B S.P tegenover de Vlaamse proble
men Naast de P.VvV.-oppositie kr i j 
gen wii dus in de Oostendse gemeen
teraad een Volksunie-oppositie Wel-
liswaar bestaande uit één persoon, 
die het niet gemakkelijk zal hebben; 
maar toch zal er we! van die kant 'n 
nieuw geluid te horen zijn En reke
ning houdend met de geweldige voor
uitgang van de Volksunie in gans het 
Vlaamse landsgedeelte, zal de C.V.P. 
wel een andere houding gaan aanne
men in verband met de Vlaamse ei
sen, te meer daar ie parlementaire 
verkiezingen in het vooruitzicht 
zijn... » 

St Petrus en Paulusherk te Oostende. 

de zeewacht 
« De Zeewacht *, onaer ae mei * ü e 

rekening is betaald », schrijft op haar 
beurt op 16 jl • « Daar is dan ook het 
nieuwe element in de Oostendse po
litiek ; de intrede van de Volksunie 
met als vertegenwoordiger dhr Leo 
Vandeweghe, een bezadigd maar ge
degen principieel politieker die in be
paalde gevallen tussen oppositie en 
bewindvoerders wel eens op de wip zal 

zitten en een invloed zal kunnen la
ten gelden waarmee toch rekening 
zal dienen gehouden te worden ». En 
verder : «Het succes van de Volks
unie bii de gemeen eraadsverkiezin-
gen kan trouwens bij de wetgevende 
verkiezingen ais een boemerang wer
ken • vele Iwiifeiaars die niet eens 
geloofden in de verkiesbaarheid van 
de V U -kandidaten, zullen er nu wel 
in geloven en van de C.V.P. op de 
nieuwe succespartij overstappen. 
Want ook hier zal de heersende mis-
noegdheid zich kristalliseren in de 
s offan «Laat ons het eens met die 
nieuwe gezichten proberen i ». Het 
scheldwoord « extremisten » zal trou
wens len opzichte van de V.U. ook 
heel wat verzachten : kan men nog 
van extremisten spreken als zoveel 
kiezers zich voor hen gunstig hebben 
uitgesproken ? ». 

neen bakzeil 
De Volksunie-overwinning te Oos

tende, gezien in het licht van de 
plaatselijk toestanden, is een schit
terende illustratie, enerzijds van wat 
een kleine schaar durvende en vast
beraden mensen kunnen verwezenlij
ken en anderzijds van de groeiende 
Vlaamse bewustwording in de brede 
lagen van de Oostendse bevolkine 

Inmiddels gaat de strijd ver.ler, 
rusteloos en zes;ezeker. Wij zuilen 
geen bakzeil halen Het roer in vaste 
hand; de steven gewend recht op ons 
doel dat is en blijft een ekonomisch 
welvarend en kutureel gaaf, d w.z. 
Nederlands. Oostende in een vrij en 
autonoom Vlaanderen ! 

Leo van de Weghe 

voor het eerst nationalist iti de raad 
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(vervolg van blz. 7) 

minder betrouwbare Louis Kiebooms 
sclirljven : « Niet de taalwetten als 
dusdanig komen ter sprake. Het is 
ons opgevallen hoe daarover werd ge
zwegen op het VVB-kongres. Dus 
weer een positieve aanwijzing dat 
die taalwetten nog niet zo s'echt zul
len geweest zijn ». Laat ons zeggen : 
een positieve aanwijzing dat Kie
booms iets uit zijn mouw schudt, 
zonder aanwezig te zijn en zonder 
zelfs de gestencileerde teksten der 
toespraken doorgenomen te hebben. 
Of dient een « Vrije Tribune » in de 
« Gazet » om nogal vrij de gedrukte 
en geformuleerde uitspraken de nek 
om te draaien? Van eerlijke ioerna-
listiek gesproken, Lodewijk de Vro
me! 

|i(„ir'fiii"AiBiiiiBimiii!iFi 

< S c h i l d w a c h t » v a n « H e t V o l k » 
sprmgt hee manhaftig zijn heilige 
strijdgenoot bij om te bewijzen dat 
VVB en Vlaamse CVP ongeveer het
zelfde wUlen Wat wij goed vmden, 
als Ze ook maar hetzelfde doen Maar 
tussen willen en doen tó er nogal een 
lang stuk verschil. 

"Jes mains sales" 
Want hoe ziet Schildwacht dat al

les? « Te Kortrijk zoals op andere 
Vlaamse kongressen, wanneer men 
een zorgvuldig e'senprogramma heeft 
opgesteld, wendt men zijn blikken 
naar de Vlaamse CVP en zegt : « En 
nu, heren van de Vlaamse CVP, zorg 
er eens even voor, dat ge van al die 
dingen een mooie werkeliikheid 
maakt >. Schildwacht wil wel in de 
wind staan maar wU geen wind van
gen, want hij vergelijkt de Vlaamse 
CVP met de man uit « Les Mains 

Sales » die niet ai:een moet denken, 
plannen en bevelen, doch met eigen 
handen de werkelijkheid moet boet
seren en bewerken Hij vervolgt « Op 
Vlaamse kongressen zet men allerlei 
dingen uiteen en dan gaat men eens 
sereen nakijken wat de Vaamse ver-
wezenlijkers der CVP in het gewoel 
en gedrum van de Belgische politiek 
er van terecht brengen Bij elke ver
wezenlijking, die een nieuwe voor
uitgang en verovering voor de Vlaam
se gemeenschap betekent, staan wij 
daar met onze bevuilde en gekwet
ste handen onder het kritisch oog 
van diegenen, wier handen verruk
kelijk verzorgd zijn, omdat ze hun 
handen niet moesten gebruiken ». 
Een schildwacht bij de CVP staat in
derdaad dikwij's met bevuilde en ge
kwetste handen van de zware veld-

lagen, waarbi^ de aftocht van Her-
I Jginnedalen en andere eksploten-

luchtsmisdnjven moeten gedekt 
orden, mijnheer de senator. En de 
)ngens van de VVB, die zich afslo-
en aan marsen op Brussel en Ant-
erpen, hun hersens uitputcen voor 
okumentatiebladen, werkmappen en 
okumentatiefolders, waaruit uzelf 
aat putten omdat uw handen reeds 
> erg gekwetst zijn, staan met smet-

t Toos zuivere en fijn verzorgde han-
t u ihen voorstel . keer de rollen 
tni Stuur Martens, Debondt, Daels 
n anderen naar het par 'ement en 

1 oudt zelf uw handen smetteloos 
lein, door de leiding van de VVB te 
nemen Wedden dat de jongens met 
graagte hun handen aan uw deli-
kaat werk zul'en kwetsen en gij na 
een paar maanden manicure terug 
fijn werk zult kunnen doen? 

nuchter - zakelijk 
Niet alleen uit de programmarede 

van voorzitter Daels straalde de eeu
wige dinamiek, de telkens nieuwe 

aanpak, het immer jonge en eigen

der geval dat de jonge generatie de 
Vlaamse strijd meer pragmatisch be
nadert dan vroeger. Eigentijds ten
slotte, want de Vlaamse Beweging, 
gesproten uit de Romantische Be
weging, is overgegaan in een eigen
tijdse logika. Het Vlaamse volk, be
toogde De Ponthiere, is niet alleen 
het volk van 1302, van de rijke poor
ters en welvarende ambachtslui, doch 
ook van de verschopte arbeiders der 
Gentse tekstielfabrieken en de West-
Vlaamse hongerlijders der 19de eeuw. 

klankbord 
Alleen reeds de variatie in toon en 

stijl, de openheid en de variatie in 
de referaten bewijst, dat de W B als 
klankbord van het ganse Vlaamse 
volk, als niet-partijpolitieke organi
satie, a's stevige beinvloedings- en 
bewustmakingsmachine van de 
Vlaamse gemeenschap, lang met 
heeft afgedaan. De marsbeweging 
heeft bij de pubheke opinie een sterk 
radikaliseringsproces op gang ge
bracht en de rol van de W B was 
daarin toonaangevend. Dat die be
ïnvloeding leidt naar een Vlaamse 
partijpolitieke radikalisering is maar 
normaa', doch daarom moeten par t i j 
politieke en niet-partijpolitieke 
Vlaamse aktie elkaar niet opeten. 
« De algemeenheid van de W B staat 
in onmiddellijk verband tot onze al
lereerste opdracht », betoogde Daels, 
van de Vlaamse bevolking een werke
lijk volk maken Zij is de voornaam
ste reden van onze partijpolitieke 
neutraliteit Deze neutraliteit belet 
echter niet dat de VVB er zich over 
verheugt, dat zoveie Vlaamsgezin
den na 11 oktober in de gemeente
raden getreden zijn ». 

Terzake deed hij een niet malse 
uitval tegen Manu Ruys en Mark 
Grammens, die uit het nemen van 
partijpo'itieke initiatieven door per-

Wilfiied Martens 

se aktie in gelijk welk partijver-
band ». 

voorafbeelding 
Een standpunt dat we volledig on

derschrijven. Het sukses van aller
hande vernieuwende Ujsten op 11 ok
tober is inderdaad voor een groot deel 
aan die brede stroming, aan het werk 
van de niet-partijpolitieke VVB en 
VAK te danken. 

Dat de VVB de Vlaamse Beweging 
niet aanziet als een geïsoleerd poli
tiek verschijnsel, als een op zichzelf 
terugplooien van een schichtige min
derwaardige gemeenschap, als een 
verdedigingsrefleks zonder meer, doch 
als een voorbereiding tot een vol
waardig binnentreden in de EEG en 
het Europa der volkeren werd door 
referaathouder Daenen als volgt ge
formuleerd : « We willen een orga
nisch Europa der volkeren en volks
gemeenschappen. Als een voorafbeel
ding van dat Europa wil het auto
nome V'aanderen de Europese feda-

FASE IN HET RADIKALISERINGSPROCES 
tijdse gezicht der Vlaamse beweging, 
doch ook uit de pluralistische geest 
van verdraagzaamheid, uit het won
der van de doorbraak der verzuiling, 
die niet werd gepropageerd doch 
praktisch gemanifesteerd en in evi
dentie gesteld Vrijzinnige sprekers 
als Jassogne en Deponthiere naast 
katolieken als Daenen en Vandrom-
me. De vergrijsde Borglnon naast de 
jonge en dinamische Martens. 

Was de taal der jonge sprekers qua 
vorm nieuw en nuchter-zakelijk, qua 
inhoud wellicht wat voortvarend (en 
waarom ook niet ) ze toonde in ie-

soonhjkheden uit de W B afleiden, 
dat die persoonUjkheden niet meer 
geloven aan de mogeüjkheid om bui
ten elk partijverband nog Vlaamse 
macht op te bouwen. « Wij juichen 
het toe, dat onze mensen op par t i j 
politiek vlak verantwoordelijkheid 
nemen, doch zij die menen dat er 
partijpolitiek moet worden opgetre
den zijn de eersten, die de niet-par
tijpolitieke aktie als levensbelang
rijk blijven beschouwen. Slechts een 
voorafgaande algemene Vlaamse en 
krachtige opiniestroming kan leiden 
tot sukses van een gezonde Vlaam-
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ratie binnentreden onder de vlag 
der Verenigde Volkeren van Europa 
en niet ~ der die der VerenigdeSSta-
tCi.! van Europa ». 

troeven der v.v.b. 
Ruggegraat en draaischijf van het 

kong^res v s ongetwijfeld het sterk-
gedokum^ eerde referaat van Wil-
fried Martens, de spil v.d. VVB-brain-
trust, over de Vlaamse en Waalse 
autonomie en over de sanering van 
Brussel en Waals-Brabant. Samen 
met de syllabus « Vlaanderen en de 
Grondwetsherziening », door zijn 
zorgen uitgegeven, (besteUen li 
Schildknaapstraat 45a, Brussel 1. 
Prijs : 80 f) vormt dit referaat een 
nieuwe en heldere bijdrage tot het 
oplossen der Belgische institutionele 
problemen. 

Samenhang in aktie en studie, 
overleg naar binnen en stootkracht 
naar buiten, dit blijven de troeven 
van de W B , die beslist nog niet zijn 
uitgespeeld, wat sommigen er ook 
over denken, zeggen of schriiven. 

Mik Babyion. 
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Iedereen zal nu l angzamerhand al wel weten , daf de Ifaïïaprïjs, de 

hoogste onderscheiding voor radio en televisie, werd toegekend aan de 

B .R .T . voor de opera « Wil lem v a n Saeftinghe ». 

Deze bekroning heeft aanleiding gegeven tot k o m m e n t a a r met politie

ke bijbedoelingen. Men zag in dit werk zowat he t resul taat van een 

scheppend « Belgisch » genie, waarbi j V laanderen t ema en muzikale 

komposi t ie , Wal lonië de tekst zou geleverd hebben . 

In « H e t Sociaal Verweer » spreekt Victor Pauwel s ovex de 'e igen aard, 

gevoeligheid en sfeer v a n ons volk, die in dit werk h u n u i tdrukking 

zouden gevonden hebben. Onde r het begrip « volk » v/ordt dan een 

fiktief « Belgisch » volk vers taan . In hetzelfde artikel schrijft de heer 

Pauwe l s : « O n z e persoonlijke bijdrage tot de universele ku i tuur is en

kel geldig voor zover wij t rouw blijven aan onze eigen aard ». 

ergeren over de bepalende invloed 
van de taal van het «l ie de France > 
in de Franse kultuurtaal. 

De Vlaming mag daarenboven niet 
vergeten, dat het voornamelijk aan 
hem zelf ligt, en aan de groei van 'n 
werkelijk « spraakmakende gemeen
te » in Vlaanderen, of zijn invloed op 
de hele Nederlandse taal zal toene
men. 

Om naar het vertrekpunt zelf te
rug te keren : het argument van een 
artistieke kreatie als «Willem van 
Saeftinghe > is wel slecht gekozen. 
Tema en muzikale kompositie, even
als de kreatie zelf, zijn Vlaams. Maar 
ook het libretto dat oorspronkelijk In 
het Frans geschreven werd. Is van de 
hand van een Franssprekende, die 'n 
discipel is van Michel de Gelderode, 

belangstelling voor andere kuituren, 
zowel voor de Franse als voor de 
Duitse en de Engelse, terwijl wij van 
de franssprekenden in België nooit 
iets anders ondervonden hebben — 
en nog ondervinden — dan misken
ning, verachting en zelfs haat tegen 
al wat de Nederlandse taal en kui
tuur betekende. Dat Brussel, een stad 
die pocht op een Grote Markt die 
één der mooiste uitingen is van Ne
derlandse bouwkunst, bij deze ver
achting en afkeer voor het Neder
lands de toon aangeeft, is mede een 
der oorzaken van de «taaltwisten > 
zoals de heer Pauwels de Vlaamse 
rechtsstrijd en het franskiljons verzet 
ertegen belieft te noemen. 

Dat een partij als de PV.V. uit 
elektorale berekening juist in Brussel 
spekuleert op de intellektuele begren-

Wij zouden het m de Volksunie 
niet beter kunnen zeggen. Hetgeen 
achter deze zin dan volgt, kan echter 
onmogelijk door een Vlaming met 
enig nationaal bewustzijn onderschre
ven worden. De Vlamingen zouden 
zich namelijk kultureel minder met 
Nederland, de Walen minder met 
Frankrijk mogen inlaten en de twee 
« taalgemeenschappen » zouden door 
een syntese op kultureel vlak een 
soort Belgische kuituur moeten op
bouwen. Het wordt allemaal zo scherp 
niet geformuleerd, maar het komt er 
toch op neer. 

Wij moeten in de eerste plaats de 
heer Pauwels erop wijzen, dat kul-
tuurgemeenschap noch taalgemeen
schap begrensd of afgebakend wor
den door toevallige en veranderlijke 
staatsgrenzen. In de tweede plaats is 
een volk iets anders. Een volk is in de 
eerste plaats een etnische gemeen
schap en wordt zoals elke etnie ge
kenmerkt door een aantal faktoren, 
waarvan de primaire (taal, afstam
ming, karakter) van dooi-i^èg'gevëttde 
aard 'zi jn. Soms kunnen sekundaire 
faktoren mede bepalend zijn bij de 
volkswording (Tsjechen en Slowaken, 
Kroaten en Serviërs), maar nooit 
kunnen deze sekundaire faktoren te 
gen de primaire in volksbepalend 
zijn. In België zijn de primaire fak
toren niet aanwezig en het gaat der
halve niet op, van een «Belgisch» 
volk te spreken 

Wanneer de heer Pauwels spreekt 
van onze «taaltwisten », minimali
seert hij het probleem — we menen 
te goeder trouw — en gaat aan de 
essentiële volkse dualiteit van de 
Belgische staat voorbij. Het is niet 
met de ogen te sluiten voor deze rea
liteit en zich vast te klampen aan 
een hypotetisch en hybridisch « Bel
gisch » volksbegrip, dat men het pro
bleem zal oplossen Men heeft het 
honderddertig jaar lang gedaan, met 
als enig gevolg dat de toestanden 
steeds kritischer, de verhoudingen 
-steeds meer gespannen geworden zijn. 
Men heeft diegenen, die de toestand 
zagen zoals hij was, steeds voor ex
tremist gescholden, hoewel juist zij 
de enige realisten waren. Het zijn de 
utopisten van het unitarisme, die de 
oorzaak zijn van de Vlaamse vernede
ring en de Waalse — echte of voor
gewende — vrees. Zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden. En België 
stinkt : de stank wordt nu ook elders 
reeds waargenomen. Geen enkele 
Brusselse parfumerie kan daar iets 
aan veranderen. Dat is het resultaat 
van het Belgisch unitarisme, in 
s tand gehouden door Brusselse par
tij direkties en door een oligarchie die 
achter het scherm der demokratie 
het leven van een « Belgique h. papa » 
nog wat wil rekken. 

In de tweede plaats moeten wij er
op ijzen dat, wanneer de heer Pau
wels aanvaardt dat er in België twee 
taalgemeenschappen zijn (iets wat 
wel moeilijk te loochenen valt), hij 
ook de konsekwenties ervan dient te 
aanvaarden. Taalgemeenschap is kul-
tuurgemeenschap. Er zijn — indivi
duele en andere — uitzonderingen, 
doch zij bevestigen slechts de regel. 

ROND DE ITALIAPRIJS 

De Fransschrijvende Vlamingen die 
de heer Pauwels citeert, behoren of. 
wel tot de Franse ofwel tot de Ne_ 
derlandse li teratuur en derhalve ook 
tot een der beide kuituren, vermits 
de literatuur een onderdeel ervan is. 
De kriteria die bij de klassificering 
dezer auteurs aangewend worden, 
kunnen verschillen : men kan de i n . 
deling doen ofwel naar de taal ofwel 
naar karakter en volkswezen van au . 
teur en werk, maar nooit naar de 
staatstoegehorigheid van de auteur . 

De kultuurgemeenschap waartoe 
wij, Vlamingen, behoren, is de Ne, 
derlandse. Er bestaat geen gesloten 
Vlaamse, Waalse of Belgische kul . 
tuurgemeenschap, evenmin als er een 
specifiek Vlaamse, Waalse of Belgi
sche kultuurtaal bestaat. Wij, Vla
mingen, behoren tot de Nederlandse 
taal- en kultuurgemeenschap die 
reikt van de DoUart tot Duinkerke, 
een gemeenschap van 18 miljoen Ne
derlanders Onze taal is het Neder
lands, wij leren op school de Neder
landse spraakkunst, onze dichters en 
schrijvers behoren tot de Nederlandse 
literatuur, wij spreken van Neder
lands toneel, van een Nederlandse 
schouwburg, van het Nederlandse 
lied. Dat sommige Vlamingen nog aan 
een verwarrende deel-terminologie 
vasthangen, uit sentimentele redenen 
of uit ressentiment, zoals er ook 
Noord-Nederlanders zijn die een 
« Hollandse » deelterminologie gebrui
ken, spruit grotendeels voort uit een 
onbekendheid met de essentiële ken
merken van een taal- en kultuurge
meenschap. 

Het is derhalve een waarschuwing 
zonder zin, de Vlamingen te verwij
ten dat zij zich te zeer met de Neder
landse kuituur zouden inlaten : wij 
zijn een integrerend en essentieel 
deel dezer kultuurgemeenschap. Het 
is evenzeer onze kuituur als die van 
het Noorden. Wij hebben deze kui
tuur mede opgebouwd, dragen er nog 
steeds het onze toe bij en heel onze 
volkse strijd is gericht op de vrijwa
ring ervan. 

Hetzelfde geldt trouwens voor de 
Nederlandse taal. Dat wij ons nog 
voor de kutuurtaal naar het Noorden 
richten om een maatstaf te vinden, 
is te wijten aan het feit dat de 
« spraakmakende gemeente » bij ons 
door de omstandigheden werd uitge
schakeld, zodat wij ons hiervoor naa r 
het Noorden moesten wenden, zoals 
trouwens ook de Franssprekenden in 
België zich naar het Zuiden hebben 
gewend voor hun kultuurtaal. De 
Vlaming die zich hieraan ergert ia 
even dom als de Waal die zich zou 

een auteur die wij zonder aarzelen 
tot de Nederlandse literatuur durven 
rekenen, ook al schreef hij in het 
Frans. Zonder de betekenis van de 
librettist te onderschatten, willen wij 
er daarenboven op wijzen dat bij een 
opera de klemtoon hoofdzakelijk op 
de muzikale kompositie ligt. 

Wij kunnen dhr Pauwels bijtreden 
wanneer hij onderstreept, 4at de bei
de « taalgemeenschappen > in België 
voor elkanders kulturele prestaties 
wel wat meer belang zouden mogen 
tonen, maar wij moeten er onmiddel
lijk aan toevoegen dat het de Vla
mingen nooit ontbroken heeft aan 

zing, de domheid en de haat van de 
franstaligen, terwijl ze in Wallonië 
de federalisten nahinkt en in Vlaan
deren « pour les besoin de la cause » 
er een paar zogezegde Vlaamsgezin
den op nahoudt, zou voor « Het So
ciaal Verweer » en voor de zelfstan
digen, naar wiens stemmen de P.V.V. 
hengelt, een waarschuwing moeten 
zijn : het tekent meteen de ernst van 
een partij die én op nationaal én op 
sociaal gebied aan elke principiële 
houding heeft verzaakt. En het be
looft meteen voor die zelfstandigen, 
die de sirenenzang van de P . W . 
zouden gehoor schenken ! 
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Een vergrijsde rat in de politie-
te joernalistiek uit onze kennissen-
toing spreeki van « üefundenes 
Pressen » als hij onverwacht een 
Joernalist.ek hapje vindt dat hem 
m lijkt voorgeschoteld door de te-
jenstander. Als razende honden 
n jn de politieke tegenstanders los-
gestormd op de gebeTirtenissen in 
4e Volksun e rond de vorming van 
•«en Vlaams Front. Ze zagen zieh
i e r al bezig de erfenis te verde-
*r. 

j vreugde was van korte duur 
fc. !er. Dra bleek dat over de grond 
tan de zaak geen meningsverschil 
iieerst. Het vverd dan ook, om het 
met Shakespeare te zeggen «Much 
»do about nolhing » — veel leven 
»m mets. 

Wij gaan U langs enkele peis-
kn pse s de gelegenhe'd geven de
le '.ivonturenroman mee te volgen. 
De charme van de demokrat.e 
bgt er uitgestald. 

YOLKSGAZ 
Jos Van Eynde trachtte even 

tijn Yern^-maag2weer te vergeten 
ioor de Volksunie te gaan verge-
li,iken met Mo'covieten en Peki-
Jieien bij de Kommun sten. 
's IWaandpgs zweeg Jos terug, toen 
was zijn Yernazweer uitgebroken. 

« Ongeveer dezelfde redenering 
jeldt voor de Volksunie. Elkeen 
weet, sedert de periode tussen de 
twee wereldooi Ic^en, dat er in hei 
Vlaamse land een potentiële mo
gelijkheid voorhanden is om een 
lamelijk sterke Vlaams-nationa
listische groep naar het Parlement 
Ie zenden. Elkeen weet echter ook, 
dat die daar alleen herrie kan 
ïchoppen, doch geen medezeggen
schap kan of zal krijgen bij het 
treffen van de werkeLjke politieke 
beslissingen. Elkeen weet ten slot
te, uit een reeds oude ervaring die 
vandaag alweer haar bevestiging 
T)ndt. dat deze nationalistische 
groep veeleer een sekte dan een 
partij, periodiek onderworpen is 
aan splitsingen en uitzuiveringen. 
Er is een strijd aan de gang tus
sen de nationalisten en de progres-
ïisten. Het feit dat nu ook onder 
de armzalige vijf verkozenen twist 
is ontstaan wegens de persoonlij
ke initiatieven van volksvertegen
woordiger De Coninck te Brussel, is 
een veeg teken! 
• In heel de wereld is het een be
kend verschijnsel dat communisti-
•che en nationalistische groeperin
gen overvloedig rijk zijn aan «ver
raders » en dat een voortdurende 
f zuivering » van « zuiveren » door 
t nog zuiverderen » er schering 
en inslag is, » 

DE NIEUWE GIDS 
Zonder enige schakeling ging het 

blad van de unitarist Van Haver-
beke vrijdag 23 oct. de hele « eks-
tremistische » sektor te lijf. Het 
« Pennoen », omdat het de CVP-
Etudiedag niet ernstig opnam, de 
mensen van de u drukkingsgroe-
pen », de Volksunie zelf. De woede 
Tan de vijand is een goede baro
meter. 

« Ons s:oort dat niet van « Het 
Pennoen » omdat we ons nooit 
veel illusies hebben gemaakt over 
dat soort m i itieven wi j zijn 
veeleer gsncigd Ce redactie te fe
liciteren voor haar moed kleur te 
bekennen en alle risico's op zich te 
nemen van een aan VU-gebonden 
publicatie. Voor h overige hou-

^ il >,. va.n klaarheid, en die wordt 
hier nu geschapen betreffende de 
ware strekking en bedoeling van 
het gazetje. Trouwens ook wat be
treft de zogenaamde a-politieke 
Vlaamse beweging, onder al haar 
verschillende gedaanten zoals we 
die sedert enkele jaren hebben le
ren kennen. 

« De Volksunie, de Brusselse, en 
a ide re Volksbelangen hebben ge
n t en van de a-politieke Vlaamce 
be^ "ging, deze van het sociaal f;a-
mmgantisme », aldus lezen we in 
de gezwollen taal van het orgaan 
wiens bezieler Staf Verrept, is toe
getreden tot een breed Vlaams 
(Volksfront» zoals blijkt uit het 
manifest dat hij gisteren, samen 
met de hh. Roger Bourgeois (ge
wezen secretaris van CVP-arrondis-
sement Brussel), Daniël Deconinck 
(VU-kamerlid>, Antoon Roosens 
(secretaris van actie-comité der 
marsen op Bru^.'^el) heeft uitge
geven. Ook dit initiatief kan ons 
slechts verheugen omwille van de 
klaarheid. Nu weet iedereen dat 
a-politiek in die Vlaamse kringen 
gelijk staat met Volksunie » 

LA LIBEE BELMaUE 
Be>chouwde de hele zi;ak als 

een loens maneuver van de Volks
unie om een reeks mensen uit 
groepen « dits cullurels flamandsi) 
mee te kiijgen. Voor het hoofdbe
stuur van zaterdag ging ze raden 
of de vork niet als volït aan de 
steel zat. 

« De verloochening doof de voor
zitter van de gi-oep Van der Eist 
van zijn ploeggenoot De Coninck 
zou kunnen doen vermoeden dat 
de bonzen van de partij niet ak
koord zijn met dit mitiatief. In 
feite schijnt het dat het al'.een de 
haast is waarmee de volksvertegen
woordiger van Brussel te werk 
ging, waarover kritiek bestond en , 
dat de Volksunie zelf, hoewel voor
behoud makend over de modalitei
ten van dit « kartel », akkoord zou 
zijn over het principe. » 

Na de zitting van het hoofdbe
stuur kregen we 's maandags vol
gende Libriaians - libertijnse nabe
schouwingen. 

« Wat moeten we onthouden uit 
deze sibyllijnse tekst? Weinig wat 
betreft het geval Deconinck, ver
mits Brussel, voor zover wij we
ten geen «Vlaams arrondissement^ 
is. Wat duidelijker is wellicht, is 
wel dit dat de Volksunie in de ar
rondissementen waar haar zwakte 
de partij er zou toe brengen kartels 
af te sluiten (Brabant, West-Vlaan-
deren, Limburg) zij er zich wil 
van verzekeren hierin bet over
wicht te hebben. 

Deze bekommernis verklaait zon
der twijfel het wantrouwen te'gen-
over het kartel dat Mr. Deconinck 
aankondigde in het arr. Brussel en 
als lijsttrekkers o.m. zou hebben 
mensen als Bourgeois, Roosens, 
Verrept die duidelijke simpatie 
voor de VU hebben maar om rede
nen van persoonlijke opportuniteit 
aarzelen zich meer uitgesproken 
te engageren » 

Ook V kunt sneJ huwen, 
treedt toe tot bet (especlaU 
•eerd huwelljkswerk met lijs
ten, tchr. Publiciteit Ardaeo 

Pierre, afd. H . Amtterdamstr 
55 Ooetende 

onderstreept hoe zowel Van der 
Eist, Jorissen als Deconinck bU 
herhaling opkwamen voor zulk 
« breed Vlaams Front », waarover 
de Brusselse situatie wel de meest 
aangewezene leek. De krant geeft 
volgende interp^i^tatie. 

« Feit is dat het optred.n van 
de h. De Coninck en de verbol
gen reactie van de h. Van der Eist 
heel wat verwarring heeft ver
wekt bij de parti leden. 

De tekst d.e uit de vergadering 
voortgekomen is kan intussen 
en gszins onduideijk schijnen. Vol
gens ingewijden is het volgende 
bedo:ld : de Volksunie zal opko-
i!-en met lijsten waar zij zich als 
partij achter zal ste len, maar 
desgevallend met een andere be
naming wanneer een breder 
Vlaams front kan verwezenlijkt 
worden. 

Er zijn echter ook andere inter
pretaties mogelijk. Het valt nu te 
bezien of de Vlaamse personali
teiten die bereid waren tot kar
telvorming met de Volksunie, dit 
ook zullen blijven wanneer de 
Volksunie eraan hecht de lijsten 
meer onder eigen vlag te laten 
varen. Alle moeilijkheden zijn 
voor de parti j en dezer top-figu-
ren waarschijnlijk nog niet van 
de baan. » 

Die tweede interpretatie is al 
wel achterhaald. Diezelfde maan
dag verklaarden Roosens, Verrept 
en Bourgeois dat zij op geen en
kel ogenblik hadden willen af
breuk doen aan de Volksunie als 
dusdanig. 

Zoeken in kontakt te komen 
met personen geïnteresseerd 
aan belegging op Sardinië. 
Hoog rendement op zéér korte 
termijn. Eigendommen als 
waarborg. Kantoor blad onder 
FLM. 

Standaard 
Was er aio ut KJpp^Il bij om 

zijn wensen voor werkelijkeid te 
nemen. Onder een tekening waar
op een Volksunie - parasiet het 
werk van een Vlaamse CVP-er en 
Vlaamse Socialist hindert kregen 
we vo'gende aanval op Volksunie 
en (t verruimers » : 

« In de plaats van een brede 
frontvorming heeft men dus veel
eer te maken met een scheuring 
in de Vlaams - national'stische 
formatie en met de oprichting van 
een splinterpartij . 

Dat de voorzitter van de Vlaam
se Volk.sbewsg'ng In Br? bant tos— 
de stichters van het Eenheids-
front behoort en de partijpolitie
ke arena binnentreedt, is, een nieu- -
We slag' voor "deze drukkingsgroep. 
De VVB is er kennelijk niet in ge
slaagd een representatieve organi
satie van gelovigen en vrijzinn gen 
te worden. Haar Invloed op het 
niet-katho'ieke Vlaanderen is uit
erst gering te noemen. De jong
ste tijd zijn daarenboven enkele 
van haar meest actieve kopstuk
ken naar de partijpolitiek afge-
zwcnkt. Dit wijst er wel op dat de 
politiek-geëngageerde leder.= van 
de W B (zoa's Coooieter?. Antoon 
Rocsens. S Verrept e.a,) blükba^ir 
niet meer geloven in de efficiën-?y 
van een drukkingsgroen als ele
ment van Vlaamse machtsvor
ming, » 

De Nieuwe Gazet 
Dit Antwerpse liberale l>Iad van 

volksvertegenwoordiger Gro"tjans 
ging eens puren naar de g.ond 
van de zaak. Alles komt voort 
van het feit dat wij kï^tolieki" 
enge national 'sten zijn. W j dach
ten nochtans dat de Leclefs oj! de 
lijst vasn de PVV stonden in Ant-
werp-'n. 

« De leiding van de Volksunie 
was tot nog toe katholiek en be-
houdsgezind. Thans gaan ,<:tem-
men op om ook vrijz nnigen een 
ruimere plaats op de verantwoor
delijke Dosten toe te wijzen, ter
wijl men een uitg's-iroken « 'ink-
se » pol tiek zou w'llen verdedigen 
on het maatscharineliik vlak. 

Wanneer een politieke parti j op 
r!p?e zo belangrijke soainingsvel-
r'en vaag en dubbelzinn'g t racht 
te blijven dan gaat ze onafwend
baar de helling af. 

De 'Vlaams - Waalse moeilijk
heden zijn slechts 'van tijdelijke 
lard . Ze kunnen onmoETflijk aan 

een part i j voldoende spankracht 
leveren om zich verder tilt te bou
wen. 

Dat het kabaal In de Volksunie 
zich zo onverbloemd en ook zo snel 
na de jongste verkiezingen voor
doet duidt wel op de omvang van 
de crisis. Na haar succees -van 11 
oktober had de Volksunie er alles 
bij te winnen verder eensgezind te 
strijden. Dat ze hiertoe niet in 
s taa t blijkt geeft des te duidelij
ker aan dat een pari j , die zich 
beperkt tot het oppoken en han
dig aanwenden van het meest en
ge nationalisme, geen gezonde ba
sis heeft. » 

HET BELAHG VAM LIMBURG 

Zou zo een vertaalde « Libre 
Be^gique » kunnen zijn. Wat geld
schieters toch kunnen doen. Het 
<( Belang » beseft dat zijn belang, 
het belang van zijn kapitalistische 
geldschieters en het unitair be
lang fel samenvallen. 

Het beseft ook dat men door de 
Volksunievooruitgang verder dan 
ooit van een « rustige grondwets
herziening )) staat . 

« We geven er ons rekenschap 
van dat de legislatieve periode, die 
de tweede dinsdag van november 
wordt ingezet, een der moeilijkste 
zal zijn van de ganse na-oorlogse 
tijd, in zekere zin zelfs moeilijker 
dan tijdens de koningskwestie en 
de schoolstrijd. In de beide vorige 
gevallen was het land heel zeker 
in twee kampen verdeeld, maar 
het was een tegenstelling op ideo
logische grond, en die niet samen
viel met geografische grenzen. 

Thans bestaat het gevaar dat 
landsdelen tegen elkaar in het har
nas treden, en dat deze tegenstel
ling ;n de schoot van het parle-
m.ent ook nog in het ganse land 
wordt uitgedragen door extremis
tische bewegngen, die in het diep
ste van hun betrachtingen op af
scheuring aansturen 

We geloven niet dat we de ernst 
van de toestand overdrijven. Sinds 
een drietal laren hebben we de 
strekkingen die het Wind avontuiu-
willen aangaan, bezg gezien om 
de misnoegdheid in het land te 
bundelen in een negatieve actie 

«IJL^ÊÏI.- '^ 'J , ® 1 teg-n dat. De jong-
sfe gerreenteverkiezingen hebben-' 
deze negat.visten overmoedig ge-

Als de ogen van de weldenken
de bevolkhig in het land niet t i j 
dig worden geopend zou ons land 

plots kunnrn ontwaken in een on
herstelbaar avontuur. » 

singen durft nemen en de open
bare opinie daarover de passende 
voorlichting geeft, veel meer aan
h a n g zal verwerven dan hij die, 
om zogenaamde redenen 'van or
thodoxie, waarin niemand, en h i j 
zelf niet gelooft, zich van elke 
beslissing wil onthouden. » 

VOLKSBELANG 
Het weekblad van het Liberaal 

'Vlaams Verbond mobiliseert alles 
tegen de Volksunie. Dat wordt de 
strijd van Een tegen allen. 

Voor ons niet gelaten. 
« Het overgrote deel der open

bare opinie begrijpt niet waarom 
de drie nationale part i jen geen 
formule kunnen vinden die de na 
tionale samenhorigheid niet alleen 
zou kunnen herstellen, maar h a a r 
zelfs zou verstevigen. 

Slechts een kleine minderheid 
s tuur t bewust aan op het federa
lisme, da t in ons land in het se
parat isme moet uitmonden. Deze 
minderheid is ongetwijfeld zeer 
actief, zowel in het noorden als in 
he t zuiden van het land. Maar tot 
nog toe is ze er niet in gelukt met 
overtuigende argtunenten aan t e 
tonen welke voordelen het federa
lisme België brengen kan. 

Het heeft trouwens velen ge
troffen dat o-m. de Volksunie, t i j
dens de voorbije gemeenteraads
verkiezingen, bitter weinig de na
druk op het hoofdpunt van h a a r 
algemeen programma heeft ge
legd. Haast nergens zag men in de 
belangrijkste fase voor de verkie
zing het woord « federalisme » op
duiken. Veeleer kreeg men de in
druk dat het met opzet werd weg
gelaten, als wilde men de aandacht 
toespitsen op de ontevredenheid 
die bij de kiezers heerst over de 
regeringspolitiek in het alge
meen. 

De drie nationale partijen zou
den, in de komende klesstrijd de 
Volk.sunle moeten dwingen klaar 
en duidelijk het federalisme te 
verdedigen. De Volksunie zou er 
moeten toe gebracht kunnen wor
den haar vage formulering ter 
zake prijs te geven om tot in bij
zonderheden aan te tonen wat ze 
elgenliik met de federalistische 
staatsstructuur voorheeft Kortom, 
men moet de Volksunie doen kleu
ren bekermcn en haar n 'e t langer 
de kan<; geven in troebel water te 

"-vissen. » 
Walter Luyten. 

GFNT 
Zondag 15 november 1964 
dodenhulde. 
Ingericht dooc : Vrienden-
kr.ng Sneyssens. 
In samenwerking met het St 
Maartenfonds en v n s Gen* 

DE NIEUWE GIDS 
.iii: iti- scu tl h i t haar van 

de Vlaamse CVP-ers die na de af-
s'raffing van 11 oktober aarzelend 
zijn om met die grondwetsherzie
ning te bpginnen. 

« A'leen willen wij vaststellen 
dat, indien na de maandenlange 
inspanningen die zij zich totnog
toe hebben getroost, de drie par
tijen er niet in slagen een akkoord 
te bereiken, zij hierdoor publiek 
de bekentenis zullen afleggen niet 
in s t a i t te zijn een voorstel uit 
te werken noch met het oog op 
het moderniseren van onze in
stellingen noch met het oog op een 
betere regeling van de Vlaams -
Waalse verhoudingen, 

Dat er inderdaad mandatar is
sen zijn d'e schrik hebben enige 
verantwcordelUkheid te nemen en 
daarom te elfder ure de orthodoxe 
inroepen, zal wel het geval zijn. 
Maar of dat een w'jze pollitiek is 
en van aard om bij de kiezer ver
trouwen tegenover die mandata
rissen in te boezemen, is een an
dere zaak. Wij zijn nog altijd de 
'y'^-ry'nrr toee°daan dat w-p i^e-l's 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN-L.O. 

Inwoners van Antwerpen-L.O. : 
de Volksunie s taat te uwer be
schikking. Wendt U zonder dra
len tot ons sociaal dienstbetoon 

Zitdag elke tweede vrijdag van 
iedere maand, telkens tussen 20 
en 21 uur in het lokaal « De Zee
ster ». Wandeldijk (SUand) ; tus
sen 21 en 22 uur in het lokaal 
« Terminus », Abraham Verhoe-
venlaan, biJ dhr De Bel R. 

Aarzel niet; wij t rachten zonder 
uitstel al uw moeilijkheden op te 
lossen 

DEURNE 

Steunlljst 2de deel. 
Kolportage van onze me
dewerkers op 4 oktober 
1964 
Onbekend (voor steunlijst 
en boeten) 
Kolportage van onze me
dewerkers op 6 oktober 
1964 
Wijnants (steunlijst ver
kiezingen) 
Onbekend Mw C , Vlaam
se vrienden) 
Kolportage van onze me
dewerkers op 8 oktober 
1964 
Leemans 
G. Durinck 
Cornells 
Dr De Vos 
Hadiko 
Swings-Cremers (herstel 
autoschade). Borgerhout 
Bauweraerts 
Goobsens 
Mortlemans 
Steunbus lokaal Plaza 
Overdracht 1ste lijst 

718 

150 

547 

100 

200 

266 
100 
100 
310 
200 
100 

100 
100 
50 

500 
221 

17.991 

Totaal 18.862 

Wij danken al onze simpatisan 
ten voor dit prachtige voorbeeld 
van Vlaams-nationale solidariteit. 
Personen die hun steentje wen
sen bij te dragen om de onkosten 
te delgen (30.000 P) , kunnen dit 
doen onder gesloten omslag op 
volgend adres : Hilven, Gen Slin-
geneyerlaan 117, Deurne ( O , 

KALMTHOUT 

Op vrijdag 6 november aan
s taande spreekt pater Brauns in 
« Zaal Trefpunt » (Statielei te 
Heide, gelegen naast de spoorweg, 
richting Antwerpen). 

Onderwerp van de spreekbeurt: 
« Vlaams - Nationale Getuigenis ». 

Begin te 20 uur stipt. Inkom : 
20 P. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Poslbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149, Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte geheimhouding. 

MECHELEN 
Mechelen met een groot gezellig 

samenzijn. Lier met zijn tweede 
Herfstbal en Berlaar met de her
opening van lokaal Rubens, vier
den de overwinnmg behaald bij 
de jongste gemeenteverkiezingen. 
Het mocht zo zijn. na het werk 
dat gepresteerd werd. Nooit heeft 
ons part i japparaat zo op volle 
toeren gedraaid. Dat belooft voor 
de parlementsverkiezingen. Bij 
het bestuderen van de uitslag is 
één ding al zeker • de Volksunie 
sprmgt duidelijk de PVV voor bij 
de volgende parlementsverkiezin
gen Al gaf een drukfout in ons 
blad de liberalen 7 zetels. Het was 
er geen enkele, de Volksunie haal
de er twee. De liberale aangroei 
was zo klem in de "est van het 
a r r dat de 2 000 stemmen die 
« flamingant » Van der Poorten 
nog meer haalde dan de VU in 
1961 al een flinke achterstand 
zijn geworden. Nog een kleine kor 
rektie • het VU-cijfer vooi Bor-
nem moet worden 282 

MECHELEN (ARK.) 
Alle kaderleden en bestuurs
leden worden dringend opge
roepen voor onze halfjaar ijk-
se kaderdag ilie plaats vindt 
op zaterdag 1 november Lo
kaal : De Bonte Os, Kerkplein, 
Nijlen 
Begin 14 uur 30. Beschouwin 
gen bij de verkiezingsuitslag 
gen, nieuwe perspektieven. 
Aanstellen kommissies voor 
parlementsverkiezingen 

nma 
BRABANT 

STROMBEEK BEVER 
Op zaterdag 7 november te 20u.: 

Vierde privaat Dansfeest van de 
Vlaamse Vriendenkring m de zaal 
«Paviljoen» St Amandstraat. met 
het orkest « Waltra », van Stan 
Phillips. 

LIMBURG 

LIIMBURG 
Let we" 

Het leletoonnummer — ten 
huize van de provinciale vrijge
stelde Gustaaf Begas is 011-
16.156, dit ter Inlichting van de 
kaderleden 

ST. TRUIDEN 
Tijdens de voorbije week her

nam de afdeling St. Truiden haar 
maandelijkse vergaderingen Een 
hele groep vooraanstaanden uit 
de stad en omliggende gemeen
ten was opgekomen, o.a dr jur. 
Gaston Govaerts, Eug s'Heren, 
ir. Clem Colemont, Everaerts, 
Brans e.a 

Er werd langdurig uitgeweid 
over organisatie, leden- en abon
nementenwerving, huisbezoeken 
en propaganda. Voor elk dezer 
aktivlteiten werd een werkgroep 
opgericht, zodat elkeen bij de 
eerstkomende vergadering verslag 
zal dienen uit te brengen over 
zijn geleverde prestaties tijdens 
de afgelopen maand. 

LIMBURG 
Steunfonds. 

Hierna volgt de lijst van de bij
dragen die we ontvingen tijdens 
de beide vorige weken Wie nog 
wil storten, kan dit steeds door 
overschrijving op per. 481g26 van 
Clem Colemont, Nieuwerkerken 
B., Borgloon 500 
F.K., Hamont; vr Lommei 30 
P.; voor As 100 
Vanderhalle Jozef. Meche
len a-m 200 
Plintsone's bovs. vr Lana-
ken 20 
X; vr Lanaken 100 
Z : vr Lanaken 47 
VU - afdeling Neeroeteren 100 
Blauwvoet Neeroeteren 100 
D.: vr Niel-bij-As 27 
VDH; vr Niel-bij-As 40 
G Symkens; vr Dorne 
Opoeteren 200 
Van een oud Vlaams-na
tionalist uit Hamont 1000 
Morren Andre, Nieuwer
kerken 50 
Gerda Luyckx, Lommei 100 

P.B , Borgloon 
Afdeling Halen 
Vorige bijdragen 

Hu dig totaal 

200 
50 

49.666 

52.530 

OOST-VLA ANDEREN 
t^a^MHOMBaiHBaHHiBfgHHHiaMI 
DENDERLEEUW 

Dinsdag 3 november vergade
ring voor bestuursleden, kaderle
den en propagandisten. Er volgen 
geen uitnodigingen. 

Donderdag 5 november algeme
ne ledenvergadering onder voor
zitterschap van een arrondisse
menteel bestuursl.d 

Beide vergadermgen hebben 
plaats te 8 uur in « De Klok ». 

We doen een beroep op alle 
niet-werkende leden om op 5 no
vember zeker aanwezig te zijn 

De belangstelling van de leden 
voor onze werking zal een morele 
steun zijn aan de aktieven onzer 
afdeling. 

GENT 
Vlaams sociaal hulpbetoon. 

Ten voordele van de noodlij
dende Vlamingen wordt op zater-
dag 28 november 1964 om 20 uur 
het traditioneel herfstbal van 
het Vlaams Sociaal Hulpbetoon 
gehouden. Dit bal vmdt plaats in 
het bierhuis Rome, Kleine Vis
markt 3, Gent Men vindt een 
ruime parkeergelegenheid op het 
Veerleplein. nauwelijks enkele 
passen van het bierhuis 

Iedereen notere deze datum. De 
danslustigen vinden zeker hun ga
ding en stellen door hun aanwe
zigheid tevens een sociale daad 
van medevoelen met de minder-
bedpelden onder ons 

Werkvergadering. 
Iedereen die aktief wil mede-

"werken of d'e op de ene of ande
re manier wil efficient bijdragen 
tot de uitbouw van een grootse 
propaganda voor de komende ver
kiezingen, wordt vriendelijk uitge
nodigd aanwezig te zijn op de 
werkvergadering die plaats vindt 
op vrijdag 6.111964 om 20 uur in 
de Roeland 

Overwinningsbal. 
Zaterdagavond vond het over-

winningsbal plaats in de « Roe
land ». 

De grote zaal was veel te klein! 
Benevens de pasverkozen ge

meenteraadsleden van de stad 
Gent. Dr. Leo Wouters en ir Gui-
do Deroo mochten wij ook het 
bezoek begroeten van verschillen
de verkozenen uit de randgemeen
ten o.a dhr. De Kegel en Ir J a n 
Ritzen gemeenteraadsleden van St 
Amandsberg; evenals afgevaardig
den uit St. Denijs-Westrem, Ma-
chelen aan de Leie Nevele. Deur-
ie, Mariakerke. Destelbergen 

Tijdens het bal werden tevens 
de winnaars van de verkiezings-
prono^tiek bekroond. 

Op de tonen van het orkest 
Stan Pilips werd tot laat in de 
nacht gevierd, hetgeen echter 
niet belette dat velen zondagmor
gen opnieuw op post waren te 
Oostakker voor de aktiviteiten 
van « St. Pietersbanden ». 

De Volksunie - Gent houdt er
aan, ai de propagand'sten en de 
bereidwilligen te danken voor de 
taaie volharding waarmede zij de 
kiesstrijd hebben gevoerd. Wij 
hopen nochtans voor de komende 
parlementsverkiezingen nogmaals 
op hun bereidwillige steun te mo
gen rekenen 

Wil rusten niet op onze lauwe
ren en, 7oals reeds vroeger aan
gekondigd, volgt hier het pro 
gramma tot einde 1964 • 

Zaterdag 31101964 : kolporta
ge m het stadscentrum met uit
deling van een eans nieuv pam
flet 

Zondag 8 U.1964 : kolportage 
met geluidswagen te Drongen. 

Zondag 22.11.1964 : kolportage 
met geluidswagen te Zwilnaarde 
en Zwijnaardesteenweg 

Zondag 13.12.1964 : kolportage 
met geluidswagen te St. Denijs -
Westrem en te Afsnee. 

In de week tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar wordt een speciale ak-
tle voorzien voor de s tad Gent. 

Het spreekt vanzelf dat, hoe 
massaler de kolportages worden 

Uitgevoerd, des te meer indruk Oi 
D&laten bij he t p u b l i c . WlJ doen 
Bldus een v a r m e oproep tot alle 
bereidwilligen om deel te nemen 
Ban de geplande aktie. Wi] ver
trekken telkens om 9 utir aan de 
« Roeland », uitgezonderd voor 
zaterdag 31.10.1964 waar wi] ver
gaderen om 3 uur. 

MERELBEKE 

Na de vermoeiende verkiezings
strijd was het kader van het ar
rondissement reeds op dinsdag 20 
oktober jl. pa raa t voor de her
nieuwde s tar t van de afdeling Me-
relheke. 

In aanwezigheid van Dr Leo 
Wouters en ir Guido Deroo, ge
meenteraadsleden te Gent, Jos 
Demoor, provincieraadslid. Dr 
Meysman, kantonnaal gevolmach
tigde en Rik De Paepe, arrondis
sementeel penningmeester, werd 
voor een zeer talrijk publiek de 
nieuwe afdeling Merelbeke opge
richt 

Veel jeugdig enthoesiasme en 
een jonge ploeg medewerkers zul
len ervoor zorgen dat de afdeling 
grondig zal worden uitgebouwd 
nog voor de komende parlements
verkiezingen. 

Meer bijzonderheden, alsook 
het voorlopig bestuur dat voor 
een jaar werd aangesteld, volgen 
m het nummer van volgende 
week. 

WAASLAND 
Gemeenteraadsverkiezingen 

Het arr. bestuur wenst alle af
delingen uit het Weasland geluk 
voor de succesrijke verkiezingsuit
slagen. Een bijzonder woord van 
dank moet worden gericht aan de 
kaderleden en propagandisten. 

Lokeren en Melsele zullen zich 
niet laten ontgoochelen. Alhoewel 
geen zetel werd in de wacht ge
sleept, zijn de cijfers meer dan 
bevredigend en zullen de verkie
zingen daar zeker een perfekte 
s tar t zijn voor de uitbouw voor de 
Volksunie-afdeling 
Overwinningsbal 

Alle leden en sympathisanten 
worden uitgenodigd op het Volks-
unie-overwinnlngsbal ter gelegen
heid van de schitterende verkie
zingsuitslagen in het Waasland. 

Datum : zaterdag 31 oktober a.s. 
Aanvang : 20.30 u. Lokaal : zaal 
«Terminus», Ingang Kleine Laan 
( a a n het stat ion). Orkest : Ed. 
De Maere en zijn ensemble. In-
komprijs : 50 P. 

ZWIJNAARDE 
De afdeling nodigt alle Vlaam

se vrienden en VU-simpatisanten 
uit op een groot Volksunie-bal 
dat plaats vindt in oa» « Vlaams 
Huis ». Heir weg Noord 120, bij 
Frans Van de Weghe, te 20 u t» 
stipt. f^] 

Het bal s taa t In he t teken v a a 
«Ie prachtige V0-overwlnnlng U | 
de g«neenteraadsverkiezlng€n e a 
tevens het vooruitzicht van de SJL 
parlementsverkiezingen. 

Steunkaarten zullen u a a n g ^ 
boden worden tegen 20 F. 

Wi] hopen op een gunstig o n t 
haal en rekenen op de aanwezlgt 
held van alle trouwe VU-vriendeaa* 

Als eregast begroeten wi] Ir, 
Guido De Roo. 

WEST-VLAANDKREN 

KOEKELARE 

Koekelare, het centrum der 
seizoenarbeiders en de gemeente 
met het wereldrekord inzake ver
kiezingen, trok gewoontegetrouw 
opnieuw de nieuwsgierige aandacht 
van de plaatselijke politieke we^ 
reld in het arrondissement VeuP» 
ne-Oostende-Diksmuide. 

Het ganse politieke leven vas^ 
de gemeente werd er gepolariseerd 
in de persoon van VU-burgemees-
ter Lootens, kandidaat van de W 
voor de Kamer en de heer Hol
voet, gewezen senator en P W -
kandidaat voor de Kamer Alle 
andere frakties en groepen ver
zonken in het niet voor deze dol
le tweekamp. 

De uitslag luidde : 
Lijst Lootens 1835 Stemmen 1 

zetels. 
PW-Ujst Holvoet 1286 stemmen 

4 zetels. 
Socialisten 406 stemmen O ze

tels. 
Lijst Depoorter 286 stemmen O 

zetels. 
Een tegenlijst van CVP-strek-

ktng Depoorter kwam niet axaa. 
een zetel en de socialistische par
tij verloor haa r enige zetel. 

Burgemeester Lootens, die he t 
mikpunt was van de kampagno 
der tegenstrevers omwille van zijn 
Volksuniehoedanigheid, bekwam* 
1338 voorkeurstemmen, dit is 73 % 
VEUi het totaal aantal stemmen 
op zijn lijst. 

Wij wensen de heer Iiootens, de 
eerste VU-burgemeester van Vlaan
deren, van har te geluk met deze 
dubbele overwinning. De strijd om 
de derde macht üi Vlaanderen 
tussen VU en P W werd aldus in 
een testgeval op ondubbelzinnig» 
wijze beslecht ten gunste van de 
VU. 

GEBOORTEN 

Te Ronse werd op 15 oktober In 
het gezin Dr Gilbert • De Vreese 
een dochtertje geboren. 

Het kreeg de naam Katrien. 
Onze oprechte gelukwensen. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.30 : Voor boer en tuinder — 
15.00 : Tekenfilms voor jong en 
oud : De Fllntstones - 53e afl. — 
15.25 : De geschiedenis van de oude 
elk, documentaire film — 16 00 : 
Musik der Welt. Wederuitzending 
van het eerste deel van het Gala
concert dat vorig jaar werd gege
ven In de Kongresshalle te Düssel-
dorl ten voordele van het Kinder
fonds van de UNICEF — 17.10 : 
Wielrennen. Rechtstreekse repor
tage van de Amerikaanse koppelrlt 
verreden in het Sportpaleis te 
Brussel — 18 25 : Sportuitslagen 
— 18.30 : Klein, klein kleutertje 
— 18 50 : De zeepkisten-race, avon
turenfilm voor de jeugd — 19.55 : 
Weerbericht en mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20 45 : Shalom Israel, 
een programma in de reeks 
« Wereldmelodieën » — 2150 : 
Poëzie in 625 lijnen : « KerKhof-
blommen » van Guido Gezelle — 
22 35 : TV-nleuws. 

M A A N D A G 
16.30 : Het olifantje : tekenfilm — 
16.40 : De auto onzer dromen, 
avonturenfilm voor de jeugd — 
17.15 : Het water was bondgenoot 
— 19 00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach — 
19 20 : Tienerklanken — 19 55 : 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 30 : Openbaar kunstbezit : 
« Stilleven met kruisbeeld » van 
Hik Slabbmck (geb. 1914) — 20 40 : 
Speelfilm : Een engel op aarde, 
komedie met Romy Schneider, 
Henri Vidal en Jean-Paul Belmon-
do — 22 00 : Festival — 22 25 . 
TV-nleuws 

D I N S D A G 
18 45 : TeletaaUes : Engels 27e les, 
Connie's sewing party — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 05 : Tijd voor 
U — 19 30 : Tekenfilms voor jong 
en oud : De Flintstones, 54e afl. : 
Jacht op groot wild — 19 55 : 
Weerbericht en mededelingen — 
?0 00 : TV-nieuws — 20 25 ; Voor 
geld en recht, 4e afl : De schat 
van de Indianen — 20 50 : Pano
rama — 21 35 : Penelope — 22 00 : 
Gastprogramma De socialistische 
gedachte en actie — 22 30 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televlsum — 18.00 : Jeugd-
televisie met Bob Davldse — 19.00: 

Zandmannetje — 19.05 : Het gou
den afgodsbeeld : Te land, per 
spoor en m de lucht (5e afl.) —: 
19.30 : De wereld is klein : My». 
terie over de woestijn, een explo-
ratlefilm — 19.55 : Weerman —. 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Baa-
poetin was een aardige oude man, 
TV-spel door Leon Griffiths — 
21.20 : Bouwen en wonen : Over de 
streep : Belglë-Nederland op het 
gebied van bouwen en wonen — 
21.55 : Zoeklicht — 22.15 : Toneel
magazine — 22.30 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 ï 
De rovers van de stroom ; De 
rovers opgesloten I 6e afl — 19 25 : 
Tienerklanken — 19 55 : Weerbe
richt en mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Prangoise 
Hardy. In dit programma treden 
eveneens op : Leddy Wessel, Martin 
Lodewijk en Rob Franken — 21 00: 
Het kasteel van Alden Biezen —; 
2135 : Première — 22 00 : Gast-
programma. Het vrije woord % 
Lekenmoraal en -filosofie — 22 30 : 
TV-nieuws 

V R I J D A G 
18 45 • TeletaaUes : Engels 28e 
les : Walter as a music-teacher — 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 I 
Bonanza — 19 55 : Weerman —s 
20 00 : TV-nleuws — 20 25 : Wassa 
Schelesnowa, drama van Maxim 
Gorki — 2215 : Nieuwe media fn 
de muziek : een uitzending over 
elektronische muziek — 23 05 : 
TV-nieuws 

Z A T E R D A G 
10 30 : Volksuniversiteit — 17 00 t 
J°ugdprogramma — 17 45 : School
televisie — 18 55 Zandmannetje 
- - 19 00 Dierenrubriek : Mens en 
dier op de Shetlandeilanden — 
19 30 . Autorama — 19 55 • Weer
bericht en mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : De wii kagen-
ten : Ik wil met weg (5e afl ) — 
20 50 • Rudl Carrellshow Speelt 
zich vanavond af m « The mad 
mad mad world » In een amuse
mentshal ergens In Nederland ont
moet u Rudl Carrell. de Mountles, 
Bertwini. Bouk Martens, het ballet 
Jan Arntz en vele anderen — 21.35: 
Echo — 22.05 : In het Dlck Powell-
theater : Robert Taylor stelt voor : 
De geweldenaar, TV-spee!film met 
WllUam Shatner en Geraldine 
Brooks — 22 55 : TV-nieuws. 
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ANTWERPSE POLDER 
Blosself eest. 

Om de overwinning van 11 ok-
totoer — waarbij de Polder een 
verkozene in de Antwerpse raad 
kreeg in de pOTsoon van Staf De 
tAe — te vieren zal een mossel-
ïeest gehouden worden op zater
dag 6 november in het lokaal te 
Berendrecht. 

Proptigandisten en leden worden 
hierbij gratis uitgenodigd. Zij ge
lieven enkel voor woensdag e.k. 
b u n naam op te geven bij Ge-
ï a a r t van den Ven, Zandkeet. Be
rendrecht of bij Pons De Ue. 
Klappeistraat , Berendrecht, tele
foon 736083. Na het mosselfeest 
rorgt een orkestje voor de nodige 
etemming. Het spreekt vanzelf dat 
Blle simpatizanten en mensen die 
Ud willen worden van de Volks
unie, van har te welkom worden 
geheten. 
P a n k . 

Waar dit niet persoonlijk kon 
gebeuren, dankt de Polderse VU-
verkozene Staf De Lie, langs de-
Ce weg alle kiezers die hun ver-
troTJwen schonken aan de Volks
unie. Verder ook de propagandis
t en die gedurende ongeveer 30 
nachteli jke plaktochten in het ge
west en te Antwerpen aan zijn 
Eljde stonden, die dagenlang in 
de weer waren met de mikrowa-
gen. duizenden pamfletten busten 
en honderden huisbezoeken afleg
den. En ten laatste gaat ook een 
bedanking naar hen die finantieel 
gesteund hebben. Nu allen in de 
tares voor de komende parlements
verkiezingen en voor de verdere 
uitbouw van de Polderse VU-af 
delingen. 

BERCHEM 

Het bestuur Volksunie - Ber-
ehem dankt zijn duizenden kie-
aers voor het overweldigend succes 
van 11 oktober. 

Wij danken heel m net bijzon
der onze medewerkers voor hun 
onbaatzuchtige toewijding. 

Met bijna 20 % der stemmen en 
vijf gekozenen werden alle ver
wachtingen overtroffen. 

Wij wachten kalm doch waak-
Baam de komende gebeurtenissen 
Kf en doen een dringende oproep 
tot onze kiezers om nu reeds 
door propaganda van man tot 
m a n de parlementsverkiezmgen 
voor te bereiden. Met de parle-

Diepestraat 44 (tel : 32^.30) 
ANTWERPEN ,:?S^:-

Alle kwaliteitsspeelgoed. 
Spellen voor groot en klein 

Alles voor modelbouw 
- • -

Dinky Gorgl Match Box 
Lego - SloUet Matador 
Jumbo Airflx Schildpad 

enz enz, enz. 

mentsverkiezingen moeien w j te 
Berchem de tweede giootste par
tij worden. 

Ten titel van inlichting iiieir-
onder de zetelverdeling in onze 
gemeente. 

Volksunie : 5 zetels. 
CVP • 10 zetels. 
BSP : 7 zetels. 
P W : 3 ze* els. 
Gekozenen voor de Volksunie : 
Dr. H. Goen.ans, Grote S een

weg 86. 
J. De Roover. Ruytenburgstraat 

10. 
J. Brentjens, Van Vaerenberg-

s t raat 63. 
J. Creten Baron de Catersstr. 

13. 
P. Van Dooren. Grote steenweg 

159a. 

HOBOKEN 
Langs deze weg wil afdeling 

Hoboken aan al haar leden met 
hun familie bekend maken dat zij 
allen worden uitgenodigd op de 
doorbraakviering die plaats vindt 
in zaal Breughel op vrijdag 13 
november te 20 uur. 

Al onze leden zullen door onz^ 
propagandisten worden bezocht 
en m het bezit worden gesteld 
van een inschrijvingsformulier, 
voor onze leden die bij dit bezoeK 
niet thuis zullen /ijn en a'dus 
geen inschrijvingsformulier on -
vangen kunnen zich laten inschrij
ven en bijdrage afgeven, 15 P oer 
persoon, in zaal Breughel. 

Ter gelegenheid var on/e doo -
braakvicrkig mag niemand van 
onze leden ontbieken. vreugde 
en plez er zullen dan te vinden 
zijn op ons gezellig onderonsje 
waar wij zullen kunnen smullen 
en genieten van lekkere verse 
mosseltjes. 

Wij rekenen op ieders aanwe 
zigheid. 

iMEKKSEM 

Dat de verkiezing van de twee 
VU-gemeenteraadsleden door de 
bevolking van Merksera me' sim-
patie weid begroet, bewijst het 
overw nningsbal op zaterdag 24 
October Honderden bekenden 
evenveel onbekenden, nebben ge
danst en gezongen, de ganse nacht 
in een met tp bre delen overwin
ningsroes 

Buiten oe ve^iciezing vai. u-
twee vu-raadsleden zijn er in de 
dagen voor en na de verkiezing, 
dingen gebeurd waarover men niet 
uitgepraat raakt. Bizonder over de 
autokaravaan d e een geweldig 
sukses oogstte en waarvoor wij de 
talrijke bekende en onbekende 
simpat santen die er aan deelna
men niet genoeg kunnen bedan
ken. Verder ook onze prcpaganda-
Dloeg 'lie aUe tegenstrevers over
klaste. 

En de kroon op al dit werk was 
het overwinningsbal. 

De grote zaal Sfinx was tot bar
stens gevuld en onze twee gekoze
nen mochten een ovatie in ont
vangst nemen die hun lang zaJ 
heugen. Onze oudste gekozene 
lanceerde het motto van dit onver
getelijk overwinningsfeest : Wij 
s taan met ons gezicht naar de 
toekomst. Wij hebben gewonnen, 
onze strijd gaat voort, vandaag, 
morgen! 

MORTSEL 
Brand In Tijl. 

' Ons Vlaams Huis Tijl, tevens 
lokaal van de VUM, werd maan
dag 19 oktober door een brand 
fel geteisterd. Afdeling Mortsel 
vergadert nu in een zwart berookt 
lokaal. 

Lang zal het niet duren voor 
met de herstellingswerken een 
aanvang genomen wordt. Toch is 
het nu reeds een vaststaand feit 
dat de simpatieke uitbaters een 
groot verlies leden. Volks«nie 
Moitsel zal, om zijn leden en sim-» 
pat isanten een gezellig samenzijn 
te bezorgen en tevens de lokaal-
houder? te steunen, na het beëin
digen der werken een avond ge
ven in Huis Tijl. Meer nieuws 
omtrent deze avond in volgende 
nummers 

Bedanking. 

Oscar en Mar 'a Jansegers, lo
kaaluitbaters van Vlaams Huis 
Tijl, bedanken h e r m e d e al diege
nen die tijdens de rondhaling op 
het « Overwinningsbal » steun 
verleend ~n. 

" R A B A N T 

BOORTMFERBFEK 

Op zaterdag 28 november 1964 
wordt door onze Volksunie - afde
lingen het « 3de Vlaams Bloemen-
bal » ingericht m zaal « Movri », 
Dorp te Boortmeerbeek. Orkest : 
Stan Philips 

Kaprten nu reeds te verkrijgen 
bij bestuursleden en in lokaal 
Cristal te Leuven 

Waren de vroeg re dansavon
den reeds geslangd, dan moet het 
d ' tmaai iets uitz nderlijk worden 
Wij verwachten dan ook dat ie
dereen een grote insnnnning za! 
leve.en om dit bal tot een reuze
succes te maken. 

EVERBERG 

De vergadering door de afdeling 
ingericht op zondag 25 oktober 64. 
met Pater Brauns als spreker, 
werd een buitengewoon succes 
De zaal was te klem,' de 289' toê^ 
hoorders hebben rrinutenlang toe
gejuicht. 

Pezelfde dag werd in deze' ge
meente een werft echt gehouden 
Alle nummers werden verkocht. 

De Volksunie gaat in ons ar 
rondis.^ement naar de overwin 
ning. 

T.EUVEN 

Grote volksvergadeiing in ons 
lokaal Cristal, Parij.-^str. 12 op vrij
dag 20 november 1964 te 20 uur 
met als spreker Mr. Van dei Eist, 
algemeen voorzitter van de Volks
unie. Iedereen is hartelijk wel
kom. 

Hocwe. met de vericlezingSTktie 
reeds enkele weken geleden be
gonnen werd zal deze vergadering 
de officiële start zijn onder het 
motto « met de Volksunie naar de 
overwinning ». 

Werkgroep Groot-Leuvea. 
Sinds dr.e weken is de afdeling 

Leuven een bijzondere aktie be
gonnen om buiten de gewone pro-
pagandaploeg, die normaal door
gaat met de gewone propaganda, 
met huisbezoeken, enz., een werk
groep samen te stellen die spe
ciaal de verkiezingspropaganda zal 
verzorgen. Wij mochten ons reeds 
verheugen op enkele toetredingen 
en reeds deze week voerden zij 
hun eerste aktie door. 

Wl] vragen dat iedereen, die 
tenminste tot met de parlements 
verkiez ngen wil werken, zioh zou 
melden voor deze werkgroep, bij 
een van de bestuursleden of bij 
onze lokaalhouder. Er zuJen geen 
handen te veel zijn om al het ad
ministratieve en andere werk af te 
handelen. Wees gerust, er is werk 
naar ieders gading. 

Met de Volksunie, arrondisse
ment Leuven naar de overwin
ning. 

NATIONALE LOTERIJ 
TREKKING OP 16 NOVEMBER 

50.000.000' loten 

ZOEKEIITJ 
Zoek betrekking in Vlaamsvoe-

lend milieu, ziekenhuis, bejaarden
tehuis, familie als medische help
ster of werksto-. 

Schrijven kantoor blad. 

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

EREMBODEGEM - CENTRUM 
Een stemmig Breughelfeest 

wordt aan onze leden en simpati-
santen aangeboden op zaterdag 
7 november te halfacht in lokaal 
« Uilenspiegel » Brusselbaan 131. 
We vieren die dag onze overwin
ning van 11 oktober : 2 verkoze-
nen en 20 % der stemmen. Bir 
wordt gezorgd voor echte Vlaam
se stemming. We verwachten dan 
ook een talrijke opkomst van onze 
leden en sünpatisanten! 

Uitnodigingen zullen volgen. 

GENT 
9de Borms-tentoonstelling. 

De door de Gentse mili tanten 
georganizeerde Borms - tentoon
stelling, die plaats vond op zondag 
18 nov. in lokaal « Rome », kende 
een onverhoopt sucses. Meer dan 
350 personen liezochten die dag 
de tentoonstelling, waarvan het 
grootste gedeelte jeugdigen waren, 
die alleen dr Borms van horen 
spreken kenden. Deze zinvolle en 
waardevolle tentoonstelling zal ze
ker bijgedragen hebben om de fi 
guur Borms nog beter te kennen 
We danken alle bezoekers (waar
onder Mr H. Wagemans) voor hun 
aanwez gheid, we danken de pers 
die onze berichten opnam (De 
Standaard, De Genienaar , De Ga
zet van Antwerpen en radio 
Gent) , 

Gezien het onverhoopt sucses 
hebben de inrichters besloten bij 
het begin der lente volgend jaar 
een tweede heruitgave van deze 
tentoonstelling te houden. 
Reis- en spaarkas 

De reis en spaarkas « Gentse 
militantenklub » houdt op zater
dag 31 november zijn maandelijk
se vergadering, die plaats vindt in 
lokaal « Rubenshof », Borluutsfa:. 
13 Geht. • •' • • > . - ' • - . . . . 

ODk nieuwe leden kunnen zich 
die dag laten inschrijven of m 
voornoemd lokaal bij de kommis-
sarissen, dhrn. Gust Van Oauter, 
Elisabeihstr. 75, St. Amandsberg 
of Pons Jacobs, Veldstraat 51, 
Gentbrugge. 

MERELBEKE 

Dinsdag 20.10.64 waren er ruim 
35 aanwezigen opgekomen voor 
dé eerste vergadering na de ver
kiezing. Piet De Pauw, jong ele
ment en d'naniische motor van 
onze afdel ng. opend^ de verga 
der mg, waarop eveneens aanwe
zig waren volksvert. dr. Leo Wou
ters en ir. G. De Roo. Mereltaeke 
zal, aldus spreker, zijn man weten 
te staan m de eerstvolgende maan
den. Onze werking zal zich niet 
alleen bepreken tot de zuivere po
litiek met het oog op de komende 
parlementsverkiezing, maar van 
oap tot kalkaktie. van kolportage 
•̂ ot huisbezoek, van abonnemen
ten werven, leden aanbrengen, 
adressen verzamelen en proef
nummers versturen, willen wij 
ons ook asin het sociale wijden 
7.oals daar zijn ziekenfonds en 
Vlaams vakverbond. In de nabije 
toekomst zullen we om de maand 
ook hier een zitdag houden. 

VoUksvertegenwoordiger Leo 
Wouters behandelde nadien de 
uitslag der voorbije gemeente
raadsverkiezing, welke hij hoopvol 
noemde in het vooruitzicht van de 
narlements verkiezing. Indien 
eenieder van ons zich een mini
mum aan inspanning wil getroos
ten, zal de Volksunie in 1995 een 
nog grotere vooruitgang boeken. 
Tot slot werd overgegaan tot het 
saanenstellen van een voorlopig be
stuur dat in funktie blijft tot na 
de volgende verkiezing, om daar
na een s tatutair bestuur te kie
zen voor de volgende twee jaar. 
Werden nu aangeduid : Jos De 
Moor, voorzitter, Hundelgemsestr. 
49 (tel. 527011); Van Grembergen, 
penningmeester, Snellestraat 288, 
Statie; Ingels, sekretaris, Bloem-
s t raa t 8, Stat ie ; De Pauw Piet, 
organisatie en propaganda, 9 Ge-
zellelaan 35. 

Steun kan men op laatste adres 
overmaken, op post nr 882728. 

• W E S T - V L A A N D E R E N 

ROESEtARE 
De doorbraak van elf oktober 

waarbij de Volksunie zes verkoze-

nen op haar aktief kon schrijven 
was de grote verrassing bij vriend 
en vijand. Grote vreugde in ons 
kamp, geween en tandengeknars 
bij de geslagen vijand. 

Dit heuglijk feit verdiende « ge
vierd » te worden. 

Daarom hadden we onze aktief-
ste propagandisten met hun dame 
uitgenodigd op een gezellig avond
maal dat zaterdag plaats vond in 
ons lokaal. De mime gelagzaal, 
voor de gelegenheid omgetoverd 
in eetzaal, stak bomvol. 

Afdelingsvoorzitter Gerard De-
meester verwelkomde in harteli jke 
bewoordingen de talrijke aanwezi
gen en bracht op spirituele wijze 
hulde aan de aanwezige dames 
die in de lange en lastige verkie
zingscampagne zo flink hun man-
propagandist ter zijde gestaan 
hebi)en 

Nadat de simpatieke waardin 
van ons lokaal een prachtig bloe-
menstuk in ontvangst had mogen 
nemen, mitsgaders de daarbij ho
rende « broederkus » van onze 
voorzitter werd een smakelijk 
avondmaal opgediend. Tussen
door werd het woord genomen 
door arrondissements voorzitter 
Antoon Desimpelaere die de pro-
paganda^taf van har te feleciteer-
de met de bereikte rezultaten, 
vrucht van de door ieder gelever
de prestaties. Hij legde vooral de 
nadruk op de prachtige geest van 
innige samenwerking die het ken
merk is van onze afdeling We 
zijn inderdaad de verkiezingen, in
gegaan als één blok, en dit ho<M^ 
ook zo te blijven in de toekomst. 
Na er nog even op gewezen te 
hebben dat de Volksunie de erf-
genaKie en testamentuitvoerster is 
van het nationalisme, onderstreep
te hij als slot de noodzakelijkheid 
te blijven bouwen op de twee mo
rele pijlers onzer beweging, pij
lers die zijn : moed en offerzin. 
, p a de koffie vergastte jonge-
beer Werner Desimpelaere tot 
gropt jolijt van allen, de aanwe
zigen op een studentikoos ge
wrocht van liefst 36 strofen kara
melleverzen waarin ieder z'n deel 
kreeg en enkele verkiezingsperij-
kelen op humoristische wijze ge
memoreerd werden. 

Ten slotte nam Mik Babyion 
nog het woord. Op zijn beurt on-
dersteepte hij de noodzakelijkheid 
van de ééndracht en belichtte de 
prachtige samenwerking die be
staat tussen de zogenaamde « ou
deren » en « jongeren » eerste 
voorwaarde voor een degelijke ak-
tiviteit. Het tandem Desimpelaere 
Babyion is een garantie voor ver
dere suksessen, waarbij het eer
ste objektief dan zal zijn : het 
forceren van het kworum in ons 
arrondissement. In samenwerking, 
en met de steun van onze steeds 
talrijker wordende propagandis
ten kan de zege ons niet ontsnap
pen 

De avond verliep verder in een 
pi'ettige atmosfeer van kameraad
schap, waar géén verschil bestond 
tussen de industrieel, de arbeider. 
de zelfstandige de intellektueel. 

Het was pas rond 5 uur 's mor
gens da t het feest op z'n einde' 
liep... en de laatste wagens de 
vermoeide maar opgetogen gasten 
naar huis voerden. Het mocht 
niet later worden, want te 9 uur 
moesten onze onverm.oeibare leeu
wen klaar s taan voor de kolporta
ge. 

Er wachten ons nog schone da
gen, en onze vijanden gunnen we 
graag de volgende editie van tra
nen en g ^ n a r s van tanden. 

Werkvergadering. 
Maandagavond had onze eerste 

werkvergadering na de gemeente
verkiezingen, plaats, waarop een 
40-tal aanwezigen te noteren viel. 

Verschillende aktuele punten 
werden onderzocht, waarna over
gegaan werd tot de verruiming 
van het huidige bestutu- en het 
opridhten van een sociaal dienst
betoon. 

Een politiek komiteit werd te
vens opgericht alsmede een ad
viesraad. 

Ter gelegenheid van het nieu
we gemeenteraadsjaar, biedt de 
« Vlaamse Kring De Mandel » u 
op 6 februari 1965, in de zalen De 
Beurs te Roeselare, een dansavond 
a a n onder de leiding van het dy
namisch ,Roeselaars orkest « The 
Lucky Stars ». Aan alle sympati-
santen uit de streek, warm aan
bevolen. 
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DEÜRNE 

Verkiezingsstrijd. 
In korte trekken geven we hier 

de werking die ontwikkeld werd 
tijdens de kiesstrijd. 

Verspreiding van 28.000 aan-
plakbrieven (luchtliaven. kegels 
n r s en banden VU). 

Verspreiding van 78.000 pam
fletten. 

Verzending van 5.250 brieven 
(middenstand. ACV, simpatisan-
ten) . 

Afleggen van 800 huisbezoeken. 
18 maal rondgereden met de 

microwagen. 
5 kolportages met het blad van 

deur tot deur. 
Verspreiding van 250 ballons 

waarop ons nr. vermeld was. 
2 autokaravanen door de ge

meente. 
Meeting In de zaal « Concor

dia ». 
Het resultaat van deze werking 

was dat de VU te Deume bijna 
6.000 stemmen veroverde. Dit 
geeft ons 3 gemeenteraadsleden 
en 1 lid COO. Indien we een drie-
honderdtal s temmen méér gehaald 
hadden, zouden we 1 gemeente
raadslid méér gehaald hebben ten 
nadele van de BSP. Het resultaat 
is schitterend. De afdeling zal 
nochtans niet op haar lauweren 
rusten. De werking zal nog oj^e-
dreven worden. Tijdens de maan
den november en december aullen 
We de hernieuwing van de lid-
kaarten alsmede een grote leden
slag doorvoeren. Er dienen min
stens 100 nieuwe leden aangewor
ven. 

Zitdagen van onze gemeenteraads 
leden. 

Vanaf november zullen onze 
gemeenteraadsleden wekelijks een 
zitdag houden. 

1ste en 3de donderdag in het 
lokaal « Plaza », hoek Gallifort-
lei en De Montereystraat te 
Deume (C) (De Ridder en De 
Graef). 

2de en 4de donderdag : De 
Ryck, De Borrekensstraat 21, 
Deurne (Z). 

MERKSEM 
De Volksunie van Merksem 

dankt de kiezers voor het in haa r 
gestelde vertrouwen, met de ver. 
zekering dat dit ' vertrou^^èh tihióit 
zal beschaamd worden. 

Wat de komende dagen ons zul
len brengen, weet tot nog toe nie
mand. 

De verkiezing der twee Vü-ge-
meenteraadsleden toengt de twee 
traditionele parti jen in een zeer 
moeilijke en delikate situatie. 

Zal de Volksunie mee besturen 
of In oppositie gaan? Wij hebben 
geen zorgen. Ons mes snijdt aan 
beide kanten even scherp, even 
doelmatig. Dat zal de toekomst 
bewijzen! 
De eerste viering. 

I n eigen lokaal, met uitsluitend 
leden en medewerkers van de 
Volksunie, werd op zaterdag 17 
oktober de verkiezing van onze 
twee gemeenteraadsleden in fa
milie gevierd. Het was een tame
lijk grote en luidruchtige fami
liekring, maar met wringen en 
stoppen k r ^ e n allen t o ö i een 
plaatsje. Na enkele gezellige in 
termezzi en korte toespraken van 
onze voorzitter en de beide geko
zenen, mocht de waardin van Ti j ! 
uit de handen van de voorzitter 
een prachtig geschenk in ont
vangst nemen als dank voor de 
hulp en de gastvrijheid aan de 
Volksimie betoond tijdens de ver
kiezingsperiode door de waard en 
de waardin van het lokaal Tijl. 

De vreugde en de geestdrift wou 
geen einde nemen; het heeft ge
duurd tot in de vroege uren. Heei 
de avond en de nach t stond in 
he t teken van ; « wij hebben ge
wonnen! Wij hebben geen zorgen. 
De strijd gaat verder morgen! ». 

ESSENE 
Op de lijst «Gemeentebelangen» 

werd ons üd de heer Verdoodt 
verkozen met niet minder dan 244 
voOTkeurstemmen als kandidaat 
van de Volksunie. Deze schitte
rende uitslag werd door alle leden 
en simpatizanten te Etesene met 
grote geestdrift begroet. 

Dank aan allen die dit flink re-
zultaat voor de plaatselijke Volks
unie hebben mogelijk gemaakt. 

EBPS-KWERPS - KOBTENBEBG 
Onze afdeling kan tevreden zijn 

over de behaalde uitslag bij de ge
meenteverkiezingen. Te Erps-
Kwerps ontbraken slechts vier 
stemmen om de lijst Volksbelang 
een vierde verkozene te bezorgen. 

Deze week werd reeds met de 
werking voor de parlementsver
kiezingen begonnen. Wij zijn 
overtuigd dat wij een goede sprong 
voorwaarts zullen maken. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M B C B C L B N 

LEUVEN (ARR.) 
Een algemeen overzicht over de 

gemeenteverkiezingen laat ons toe 
heel gunstig te oordelen over de 
vooruitgang die de VU in ons ar
rondissement heeft gemaakt. 
Slechts op twee plaatsen zijn we 
opgekomen met een lijst onder 
naam Volksunie, nl. te Tervuren 
en te Heverlee. Hoewel we te 
Tervuren geen verkozene hebben, 
is ons s iemmenaantal verdrievou
digd; in Heverlee ontbraken ons 
heel weinig stemmen om een ver
kozene te h-^bben. 

In andere plaatsen waar we 
weliswaai- onder naam Gemeente
belang Volksbelang of een ande
re opkwamen en waar onze men
sen al dan niet als VU-kandidaat 
voorgesteld waren, hebben we een 
of meerdere verkozenen o.m. te 
Kumtlch, Ei-pB-Kwerps, Korten-
'üèlfg, Wilsele,» Boortmeerheek, 
Halle - Booienhoven, enz 

Thans wordt onmiddellijk ver
der gedaan met de propaganda 
en de werking voor de wetgeven
de verkiezingen. Onze propagan
disten zijn op dreef en wij ver
wachten in ons arrondissement 
en bijzonder in kantoft Leuven 
een buitengewoon goede uitslag 
dank zij de goede verstandhou
ding en de prettige samenwerking 
van de onderscheiden bestuursle
den en propagandisten 

V.E.S. 

De Vlaams Federale Studenten 
die de politiek radikale studenten 
van onze Leuvense Alma Mater 
groeperen, s tar ten hun werkjaar 
1964-1965 op woensdag 4 novem
ber 1964 te 20 uur in lokaal 
« Cristal », Parijsstraat 12 te Leu
ven. Naast een principiële verkla
ring door onze preses hebben we 
twee grote figuren uit de aktua-
liteit naar Leuven gehaald. Eerst 
spreekt de heer Mik Babyion over 
« Jonge Academici in de Vlaams-
politieke ontvoogdingsstrijd » 
Vervolgens spreekt de heer Wim 
Jca-issen over « Aktuele Vlaamse 
problemen ». 

Een avond waarop het echte re
denaarstalent aan bod komt en 
waar duidelijke Vlaams-radikale 
taal zal gesproken worden. Aanbe
volen voor Leuvenaars en vooral 
studenten. 

MACHELEN 
De Volksunie nam hier deel a a n 

de gemeenteverkiezingen onder de 
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benaming « Verniefuwing ». Met 
13 % der stemmen werd een zetel 
veroverd. Vernieuwing haalde 592 
stemmen, waarvan 316 naamstem
men voor onze gekozene, hoofdbe
stuurslid dr Vic Anciajux. 

De verhouding in de nieuwe ge
meenteraad is : 1 VU, 7 CVP en 
3 BSP. 

UKKBL 

De Vlaamse Volksbelangen heb
ben hier een ware krachttoer ver
wezenlijkt door 886 stemmen te 
behalen met een lijst van slechts 
6 kandidaten voor 31 zetels, waar
van 5 kandidaten tot de Volks
unie behoren. Iedereen wist met 
een Volksunielijst te doen te heb
ben. De andere part i jen hadden 
overigens niet verzuimd dit door 
hun omroepwagens te laten mel
den aan de inwoners. 

Vergelijken we even de uitslag 
met die van de parlementsverkie
zingen in 1961, dan kunnen we 
vaststellen dat het s temmenaantal 
meer dan verdrievoudigd werd en 
8le<^ts een 250-tal onder he t to
taal aantal stemmen voor het kan
ton Ukkel in 1961 ligt. 

Onze lijstaanvoerder, de heer 
Vanthournhout, behaalde me t 
minder dasn 641 voorkeurstemmen 

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

AALST 
Op dinsdag 10 november — 

vooravond van St Maar ten — 
geeft de Volksunie een groot over
winningsbal in de zaal «Madeion», 
Grote Markt te Aalst. 

Begin te 21 uiu-, inkom de zeer 
demokratische som van 10 F. 

D O R T M U N D E R 

r h i e r b r a u h o f 1 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren o r k e s t 
S temming • plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
niet duu r 
Vanaf s morgen!> 
tot 's -nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r l u n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 

Thie rb rauhof II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu al He rman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent aan de t a p k r a a n . 

U O R T B I E R & E L D E R 

Oude Markt 22 Leuven 
Schoons te b ie rke lde r 
van het land 

Niet vergeten da t men In 
de d r i e lokalen d e echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Hert jes 

Niet vergeten . weldra 
DORT THIERBRAUHOF III 
te Brussel . 

AI onze kaderleden, propagan
disten, leden en simpatizanten uit 
AaJst en omgeving zullen het als 
een ereplicht beschouwen, dit 
overwinningsbal bij te wonen. Die 
avond is gans de VU-familie uit 
de Dendersta-eek in de «Madeion». 

GENT 
Overwinningskaravaan. 

De Volksunie Gent hield zater
dag jl. haar overwinningskara
vaan om he t succes, behaald in de 
gemeenteraadsverkiezingen, te vie
ren. 

Een indrukwekkende karavaan 
van een vijftigtal wagens verzar 
melde op de Krijgslaan. 

Ondanks de regen was de geest
drift van de deelnemers groot. 

Op alle wagens werden bordjes 
aangebracht met « de Vollksunie 
de winnende ploeg». Voorafgegaan 
door een radiowagen en de gemo
toriseerde stadspolitie, werd het 
grondgebied van de stad dow-
trokken. Speciaal de arbeiderswij
ken werden, als inzet van de pro
paganda voor de komende parle
mentsverkiezingen, bedacht. 

Onze twee gemeenteraadsleden 
dr. Leo Wouters en Guido Deroo 
reden vooraan en werden geest
driftig begroet door de sympati-
santen langs de weg. 

HAMME 
Op maandag 9 november a.s. 

r icht de Vlaamse Klub Hamme 
een voordracht in door pater 
Brauns, over «Sociale en Vlaamse 
Beweging m het licht van de Bij
bel». 

De avond wOTdt ingeleid met 
feestmuzlek, stereofonisch opgeno
men en weergegeven door een pro
fessionele klankinstallatie. 

Zaal : , Vlaamse Schouwburg, 
Peperstraat (parkewplaa ts op de 
Mairkt). 

Begin : 20 uur. 

W E 6 T - V L A A N D E R E N . 

DIKSMVIDE 

Werftochten. 
De werftocht te Kortemark die 

voorzien was op 18 dezer, kon we
gens gebrek aan bladen niet daar-
gaan en is verplaatst naa r zondag 
8 november. Verzamelen a a n de 
kerk om 9 uur 15. 
Dienstbetoon. 

De zitdag van dr. Leo Wouters 
vindt plaats op maandag 2.11 in 
he t « Vlaams Huis », IJzer laan 83, 
Diksmuide, vanaf 18 uur tot 20 
uur 30. 

OOSTENDE 

Hiermede dank Ik al diegenen 
die mij telefonisch of schriftelijk 
hun gelukwensen hebben aange
boden ter gelegenheid van mijn 
verkiezing tot gemeenteraadislid. 

Mijn innigste dank ook aan al 
de vrienden die ons financieel of 
materieel hebben gesteund en ons 
aldus de middelen a a n de h a n d 
hebben gedaan om de strijd te 
voeren en ook te winnen. 

Mijn biezondere dank aan al 
onze medewerkers die zich volle
dig hebben ingezet can de vele 
zware taken te vervullen die een 
verkiezingsstrijd meebrengt (bus
sen van pamfletten, plakken, 
e.z.m.). Het was hartversterkend 
om zien wat een rijkdom a a a 
edelmoedigheid, aan durf, aan ge
loof en werkkracht er bij onze kar 
derleden en propagandisten aan
wezig is. 

Dank ook aan de Volksvmiele-
den die de moed hebben gehad 
om zich kandidaat te stellen op 
de vu-li jst , op een ogenblik waar-
qp praktisch niemand geloofde 
dat wij het konden halen. 

Dank ten slotte aan de 2.115 
Oostendse kiezers en kiezeressen 
die him vertrouwen hebben ge
schonken aan de Volksunie. Zij 
kunnen op ons rekenen. Wij zul
len dat vertrouwen niet bescha
men. 

Oe meest precieze en 
volledige taalgrensinformatie 
vindt V lo 

« DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARL£MËN1 » 

128 bis. 19 gedetailleerde kaarten. 
Prijs 50 fi. 
Bestellen door storting 
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of 

Allen samen hebben wij het ge-
haald en wij halen het oc* met 
de I>arlement8verkiezingen! En rm 
alle hens aan dek en met volle 
kracht voc«-uit! Vcrfksimie Oosten
de, were dil 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek tiet Vlaams Huls 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 13 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

E L E C . A P P A R . 

Vermindering vr lezers V.U. 
Hulsli. App. Radlo-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 Havrelel 70. T. 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

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

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderings
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

Bezoek bet Payottenland 
goede spijzen vindt ü In 

afspanning 
« DE KROON .. 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfep' 
Vermindering • groepen 
Elisabethl 10̂  r «32 70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
^ T e l e f o o n ! 050)41637 
Vol P e n s i o n 30 k a m e r s 

U U R W E R K E N 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAET.S 
Dewlnterstr 11 üudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.U. 
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KLARE TAAL kn 
KLARE TOESTANDEN 

H lET is niet wensel i |k dat op 
8e vooravond van de zo belangri jke aan
staande parlementsverkiezingen verwar
r ing zou ontstaan in het Vlaamse kamp. 

Zeker zal d i t n iet het geval z i jn in de 
Volksunie. Het hoofdbestuur van de 
Volksunie heeft een mot ie, voorgedragen 
door ondergetekende, voorz i t ter van de 
p a r t i j , prakt isch eensgezind goedgekeurd 
Xvan de 45 stemgerechtigde leden heeft 
n iemand tegengestemd en hebben zich 
slechts enkele onthouden). 

D A A R D O O R heeft het 
hoofdbestuur z i jn gezag bevestigd en de 
eenheid van de par t i j du ide l i j k gedemon
streerd. De Volksunie is een gesloten 
b lok en geen zenuwoor log zal de leiding 
van de par t i j beïnvloeden. Het hoofdbe
stuur is het hoogste gezag in de par t i j en 
moet ondubbelz innig leiding geven en ge
volgd worden door gans de par t i j Ver-
ftrouwen in de par t i j le id ing is beslist nood
zakel i jk in de s t r i jd , maar w i j weten dat 
'dit ver t rouwen er is • het ver t rouwen dpt 
de beslissingen met kennis van zaken en 
!in geweten genomen door een grote meer-
Öerheid van het hoofdbestuur de waarborg 
bieden goed te z i jn en in ieder geval moe
ten aanvaard worden. 

t l ET is deze maand juist t ien 
jaar geleden dat de Volksunie in fe i te ge
st icht werd . De eerste kaderdag greeo 
plaats te Brussel oo 21 november 1954 
Op 15 december 1954 werd te Antwerpen 
de V . z . W . Volksunie opgericht W i j ho
pen dan ook het t ienjar ig bestaan van de 
par t i j feestel i jk te vieren in de loop van de 
maand december. 

Gedurende t ien jaar hebben een steeds 
groeiende schaar van kaderleden en pro
pagandisten zich belangloos en ona'^ge'^ro-
ken ingezet onder de leiding van het 
hoofdbestuur om de Volksunie u i t te bou
wen, te organiseren, bekend en sterk te 
maken. De opbouw van een nieuwe par t i | 
is een werk van jaren en kan het resultaat 
n iet z i jn van improvisatie • slechts in de 

loop van vele jaren gemeenschappeli jke 
s t r i jd groeit een par t i j , door vele moei l i j k 
heden en beproevingen, to t een levende 
eenheid : groeit de samenwerk ing en het 
ver t rouwen tussen honderden en du izen
den mensen die de par t i j dragen. 

I N u i terst moei l i jke omstan
digheden heeft de Volksunie in 1954, 1 958 
en 1961 in ALLE Vlaamse arrondissemen
ten haar eigen l i jsten onder haar eigen 
naam voorgedragen. Het is onloochenbaar 
en niemand kan ter goeder t rouw on tken
nen dat de Volksunie thans uitgegroeid is 
to t een volwaardige pol i t ieke par t i j , b i j 
machte op voorbeeldige w i j ze een kies-
s t r i jd te voeren en met het vooru i tz ich t op 
een nieuwe, grote overwinn ing bi j de a.s. 
verkiezingen 

t l E T is de Volksunie die in 
1961 als overwinnaar u i t de kiesstr i jd ge
treden is Het is nogmaals de Volksunie 
die bi j de gemeenteverkiezingen bewezen 
heeft k racht ig vooru i t te rukken, in zover 
dat de Volksunie oo d i t ogenbl ik naar alle 
waarschi jn l i jkhe id de derde belangri jkste 
pol i t ieke par t i j in het Vlaamse land gewor
den is, belangri jker dan de PVV Het is 
dan ook de Volksunie die in het brandpunt 
staat van de belangstel l ing en waarvan de 
openbare mening verwacht dat z i j een 
nieuwe overwinn ing zal behalen no de 
t radi t ionele part i jen 

Het groot belang door de oers, radio en 
televisie gehecht aan ber ichtgeving over 
de Volksunie bewi js t hoezeer de Volk-Junie 
een faktor van eerste rang geworden is in 
ons pol i t iek l-^von 

E Volksunie is gest icht ge
weest als Vlaams-nationale pol i t ieke par
t i j , met de soecif ieke zending de s t r i jd 
aan te gaan op het par t i jpo l i t ieke vlak. 
Gedurende t ien iaar heeft z i j deze ta^k en 
zending vervuld en niet zonder sukses 
N u de vruchten van jarenlange insoanning 
verworven z i jn of b innen bereik l iggen, 
zou de Volksunie aan haar eigen zending 
en haar p l ich t tekor t schieten door n iet te 

volharden, door de plaats 'te ru imen voor 
in i t ia t ieven die al te zeer improvisat ie z i j n 
en de grootste verwarr ing kunnen veroor
zaken. 

H E R H A A L D E L I J K en voor
namel i jk na de katastrofe van Her tog inne-
dal hebben w i j gepleit voor een Vlaamse 
f ron tvo rming , zonder veel gehoor te v i n 
den. W\'] b l i jven bereid to t een brede 
Vlaamse f ron tvorming , rond de Vlaams-
nationale par t i j . De rangen van de Vo lks 
unie staan ook ru im open en ook onze l i js
ten, voor al len die bereid z i jn loyaal en op
recht, zonder b i jbedoel ingen, samen te 
werken , zoals b i j de gemeenteverkiezingen 
op tal van plaatsen bewezen werd . Die
genen die menen te moeten ple i ten voor 
ver ru iming of voor Vlaamse f ron tvo rm ing 
stampen dan ook open deuren in. 

4oor T^.^.'Kt^tütS^ 

I V l t N kan echter n ie t ver
wachten dat de Volksunie ze l fmoord zou 
plegen, dat z i j zou helpen r -n een n ieuwe 
pol i t ieke par t i j bu i ten haar en zelfs tegen 
haar in het zadel te helpen Daarmee is 
n iemand gediend en zeker niet het Vlaams 
belang. Ze l fs een grote electorale over
w inn ing zou v lug b l i j ken een schijn-over-
w inn ing te z i jn indien de eenheid van or
ganisatie en de eenheid van leiding n ie ï 
verzekerd z i j n als waarborg voor een ge
sloten, eendracht ig optreden in het parle
ment en daarbui ten. 

I l ET par t i jp rogramma en de 
kongresbesluiten van de Vo lksun ie z i i n 
to t nu toe nergens een hinderpaal geble
ken en z i jn onge tw i j fe ld de gemene deler 
waarop het grootste aantal V lamingen zicH 
akkoord kan stel len Het is zeker n ief 
nodig de zaken op te schroeven of te over
dr i jven, doch n iemand kan er bezwaar 
tegen hebben dat er klare taal gesproken 
word t 

W i j z i jn diep gehecht aan de Vo lksun ie , 
maar daarnaast z i j n w i j ook vast over
tu igd dat het een zware pol i t ieke fou t zou 
z i jn in de gegeven omstandigheden n iet in 
te zien dat de Vo lksun ie een zo belang
r i jke plaats veroverd heef t in het politiek" 
leven en in de openbare ooinie. dat z i j on 
betwistbaar de s t r i jd moet aangaan — en 
zal w innen 

TT GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE ! U MOET VERZEKERD ZIJN 1 

• VOOR l'W LEVEN. 

• UW AUTO. 
• UW Hl'lS 

• UW MEUBELEN. 

ifaadpleeg ons, V 7ult er baat bij \ inden. 

Uaarom ^lecht^ een adres : 

VERZEKERINGEN VAN OER PAAL. VOORBRAFCK & CO PV.B.A. 
JAN \AN KiJSWlJCKLA\N 62, 4NTWERFEN PEL 03/37..54.38 - P CR 163.620 
Beheer . Van der Paal Voorbraeck. Direktie • Lic Rik De Vos. 

B E C O 

Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1 over net ganse land ! 

Kwaliteit Dienst Beco-prijs ! 

Paardenmarkt 20 Antwerpen 

TeL (03) 32.04.77-32.02.10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN t 

O o 

0,50 B E C O 0.50 
RIJDT ZUINIG l 
RIJDT VEILIG ! 

<t 50 Becu super benzine 0.50 
Levering van 

<ia$ en stookoUëo 

BECO 
Paardenmarkt 20 

Antwerpen 
Telefoon ! 

(03)32.04.77 (03)32.02.10 

Interfonie 
Geluidsvel sterking in de perfektie voor 
zalen, reklamewaeens. kerken, huis
kamers, enz 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO-AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat 7 a 
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95 

Radio - TV draagbare radiotoestellen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merkefl van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F. 
tot 117.000 F 
Op vertoon van deze aankondiging gentet 
U speciale voorwaarden 


