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ABONNEMENTSPRIJS 
Wij vestigen de aandacht van onze lezers, 
propagandisten en simpatizanten op de 
prijzen 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 2i.in spotprllzen vergeleken bij deze 
van andere weekbladen Maak er gebruik 
van om nieuwe lezers ^° winnen ! Hartelijk 
dank bi] voorbaat. 

| l | 

é vaderlandslievenden kunnen volgende 
#tiek met onbezwaard gemoed deelnemen 
aan het aanwakkeren van de vlam en an
dere patriottische 11 november-aktivitei-
ten : de « wet Degrelle » werd in de ka
merkommissie van justitie goedgekeurd. 
Na de ministerraad heeft dus ook de kom
missie beslist dat de repressie mag en moet 
voortgezet worden, dat de verjaringster
mijn voor de door de krijgsraden uitge
sproken straffen van twintig op dertig jaar 
mag worden gebracht tegen ieder gezond 
rechtsbeginsel in. De retroaktieve kroon op 
het retroaktieve wettenarsenaal van Lon
den ! 

Deze nieuwe inmmorele repressie-tekst 
kreeg ten onrechte de naam van « wet De
grelle». Om Degrelle uit het land te hou
den, was de wet er hoegenaamd niet no
dig : sinds jaar en dag is Degrelle verval
len van de Belgische nationaliteit en kan 
hij als ongewenste vreemdeling aan de 
grenzen geweerd worden De nieuwe tekst 
bemoeilijkt of verijdelt de terugkeer van 
honderden bannelingen, waaronder ener
zijds meestal zeer lichte gevallen en an
derzijds enkele namen met klank in Vlaan
deren : Wies Moens. Servaes, e-a 

Om de brutaliteit van aeze nieuwe lekst 
in al haar omvang te meten, moet men 
zich voor ogen houden dat hij in feite een 
verzwaring is van het arsenaal aan wetten 
en uitzonderingsbepalingen dat anno 1944 
ter beschikking stond van het repressie
apparaat. Ieder weldenkend mens is het er 
over eens dat de repressie na de oorlog 
gevoerd werd in de stijl van een « recht
spraak van negerkoningen », dat zij een 
parodie was van iedere normale recht
spraak en dat zij zich bezondigde aan uit
spattingen en overdrijvingen zonder ein
de Voor de kristelijke en humanistische 
staatslui die ons thans regeren, is het 
blijkbaar niet genoeg geweest : de huidige 
tekst is «en aanvulling en verzwaring van 
de repressie anno 1944. 

Meteen staat het humanisme van Vlaam
se socialistische ministers als een Vermey-
len, een Fayat en een Spinoy wel in een 
zeer schril licht. De zeer kristelijke ge
voelens van een Custers — ex-V.N.V.-er 
en op een haartje na desnoods zélf banne
ling —, van een Van Elslande, een P.W. 
Segers of een De Clerck werden eens te 
meer handig opgeborgen voor de eisen van 
de « raison d'état ». 

Wie hierbij zijde spint, is duidelijk. Met 
de — vei'keerd genoemde — « wet Degrel
le» maken de socialisten een goede beurt 
tegenover het Brussels en het Waals hoe-
ra-patriottisme. De C.V.P. heeft er niets 
bij te winnen, zeker niet in Vlaanderen — 
wel integendeel ! Eens te meer echter heb
ben de Vlaamse CV.P.-ministers — net als 
bij Hertoginnedal — de weg van de kapi-
tulatie en de eerloze lafheid gebaand voor 
de Vlaamse CV P.-mandatarissen. 

In een ministerzetel zitten is belangrij
ker dan mee-regeren : onderdanig en 
kortzichtig blijven de Vlaamse C V P - m i 
nisters de socialistische initiatieven uit
werken, terwijl zijzelf nog steeds met lege 
handen voor hun kiezers staan En de par
lementsleden volgen braafjes ! 

Dat is echter hun zaak ! Onze zaak — 
de zaak van ledereen die het houdt bij ge
zonde rechtsbeginselen en bij een pozitie-
v§.kristelijke of humanistische knk op de 
dingen twintig jaar na de oorlog - is het : 
de grenzeloze lafhartigheid aan te klagen 
van de repressiemaniakken uit overtuiging 
of halfslachtigheid. 
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WEEK 
- SCHELDE-RIJNVERBINDING 

Vlaamse eendracht rond deze kwestie meer dan ooit geboden 

- ZIJN DE LIMBURGERS BRAVE HENDRIKKEN? 
Waarschijnlijk wel; hun gerechtelijk apparaat bewijst het 

- BRABANT, KERNPUNT VAN DE STRIJD 
In en rond Brussel valt uiteindelijk de beslissing 

OOIT PIEREN OP DE BORST GEDRAGEN ? 
Verkenning in het land der zwarte misser 

- DE LAATSTE RONDE 
Verkenning in het land der zwarte missen en paardepaternosters 

Beschouwingen rond de herneming der parlementaire aktivlteiten. 



^ ' ^ DE VOLKSUNS 

illlllllllllllllllüillllllllllill 

DE SAEGER 
Geachte Redaktie, 

Ik heb m « De Standaard J> het 
an'woord gelezen van De Saeger 
op de oi>en brief van Mr Van der 
H s t en heb er, omdat ik m ge
dachten als Vlaming een ben met 
Mr Van der Eist persoonlijk aan-
Btoot m genomen 

Het is het antwoord van de 
plompe, humorloze klerikaal Zijn 
Ujzige glimlach, zijn onsportieve 
houding, we kennen ze allemaal 
Tan op het TV-schei-m 

Hoe JS het mogelijk dal in Vlaan
deren dergelijke figuren door de 
massa geduld worden ' 

Een volk heeft de leiders die 
het verdient. Vlaanderen was tot 
VOOT kOTt een politiek onderontwik
keld gebied en iemand als De Sae
ger IS daar een waardige ekspo-
nent van 

En wat de grond van de zaak 
betreft nodig ik de mannen van 
« Met - de - dood - in - het har t 
«nz. » uit, « De Standaard » van 
14 juni 1963 ter hand te nemen 
Daar. op de voorpagina staat het 
In vette letters . « Naar wijzigmg 
van taalkompromis ». En daaron
der : « Vlaamse rechterzijde 
•chenkt onderhandelaars vertiou-
wen » En dan nog in grote vette 
letters : « CVP zal niet in Brus-
«else schepenkoUeges zetelen m-
dien t ialwet niet wordt nage-
le( 

En ja, zetelen ze er in of ?ete 
len ze er met in? En wordt de 
taalwet er toegepast of wordt ze 
«r niet toegepast ' Wie houdt men 
voor de a a p ' 

C K - Vilvooide 

DE V.V.B. 
Geachte redaktie, 

Het komt mij voor dat wij alU 
redenen hebben om diegene, die 
In « Doorbraak » van 16 oktober 
kommentaar heeft gebracht op de 
uitslagen van de gemeenteverkie
zingen geluk te wensen. Het is 
een echt staaltje van journalistieke 
hypocrisie en klemgeest^heid 

Wanneer alle klanten van om het 
even weike strekking volmondig de 
ovei winning van de Volksunie heb
ben toegegeven speelt die puike 
journalist het klaar de veik ezm-
gen te commentariei en zonder ook 
maar een maal het wooid « Volks
unie » of Vlaams nationale par
tij te vermelden Wel is hel twee-
kolommenlange artikel « vers.erd » 
met de foto's van de heer Van 
Eynde en de reddei van ons lie
ve vadei and m nood de heer 
Vanaudenho\e 

Was het evenwel niet « Dooi-
braak » dat nadat Maik Gram
mens m « De Mieuwe » het zgn 
Vlaamse CVP ivongies een wiiid-
ei had genoemd vol lof was over 
datzelfde Kongies en met triomf 
verklaarde dat de CVP mjna het 
ganse VVB programma had over
genomen alsof ieder zelfs onmon
dig kmd m Vlaanderen niet 
bchieeuwt om de zetelaRnpassmg' 

S E Bi ussel 

DE SAEGER 
Geachte Redaklie, 

Op .̂ 4 oKtooer stuurde ik naar 
« De Si-andaard » volgende lezeis-
öiiet, die (natuurliiki niet werd 
opgenomen 

«: ro t m.ju gioie vciua^ing \ona 
Ik in uw nummer van heden^24 
oktober op de eeisie oladzijde en 
in tamelijk grote opmaak, een a i -
tikel met als hoofding . « Na Open 
Buel van Van der Eist De Sae 
gei bijt van zich af » enz 

» Verbazing inderdaad m i 
doet « De Standaard » zich terza
ke niet vooi als het onathankelijk, 
niei partijgebonden olad dat hei 
steeds wil zijn Want ik viaag mi 
af waarom wij wel m extenso hei 
antwoord van De Sanger te lezen 
kr.jgen maar niet de « Open 
Brief » van de heer Van der Eis t ' 
Tevergeefs zocht ik ei naar in uw 
vorige nummers Genrs van ob 
lektiviteit ' 

» Bovendien Kan ae viaag g 
steld worden ol er ook niet reeds 
een vorm van appreciatie schuil 
^aat — om met meer te ?cggen -^ 
n de door 'i zelf gekozen hoof 

Ik 
ben 

uil-geslapen 
w a n l . . . 

ik koop oij 

MATTHIEU 'S BEDDENBEDRIJF 

TUBNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOLl — TEL 35.17.83 
Bijhuizen : Antwerpen • Diepestr 84-86 Tel • 310118 

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

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

A.ntwerpsebaan 232 Berendrecht . Tel . 0 3 / 7 3 6 6 5 9 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

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

ding • « De Saeger bijt van zich 
af », en waarop u laat volgen : 
VU - li;sten hebben Vlaamse posi
ties m Brussel verzwakt », teiwijl 
u verder nog zelf tussenhoofdm-
gen aanbrengt als • « Brussel -
verzwakt - afgezaagd - kroniscb ». 
die enkel kunnen bedoeld zijn om 
het proza van De Saeger kracht 
bij te zetten 

» Wat de inhoud zelf betreft, is 
het vanzelfsprekend zaak van de 
heer Van der Eist om De Saeger, 
met zeer veel kans op sukses trou
wens, van repliek te dienen en vol
komen schaakmat te zetten op al
le door hem aangeraakte punlfn. 
Ik kan dan ook zéér goed begrij
pen dat De Saeger zijn « open 
brief » eindigt met de bedenkmg 
dat hij er persoonlijk niet veel 
voor voelt (sic) een « open » brief-
w sselmg te voeren met de heer 
Van der Eist, en « van har te (?) 
verhoopt dat deze laatste er met 
die ene keer genoeg zal van heb
ben HIJ vergeet o m dat het niet 
volstaat zich grof en brutaal aan 
te stellen om een hoffelijk en wel
opgevoed man het zwijgen op te 
leggen » 

E V D B - Boom 

DE CVP rN KALLE 
De CVP Deweeit natuurlijk dat 

haar nederlaag te wijten is aan 
de zogenaamde scheurlijsten. Er 
waren geen scheurlijsten m Halle 
Op de lijsten Gemeentebelangen 
en Vernieuwing stonden kandida
ten die nooit aan politiek gedaan 
hebben Iedereen heeft het reoht 
zich kandidaat te stellen Wij be
horen tot de vrije volkeren, zo 
woidt ons voorgehouden, wat met 
oelet dat de « demokratische » 
CVP diukkmg moet uitoefenen op 
het geweten en de broodwuinmg 
van personen die niet in haar ga
reel willen lop>en Dit is tevens 
zeer kristelijk. Het huidig Conci
lie denkt er anders over 

De Gazet van Halle van 31 ok
tober schrijft dat de CVP 390 stem
men 'î e wemig had om de acht
ste zetel en dus de meerderheid 
er door te halen; de zogenaamde 
scheurlijsten zijn met die stem
men gaan lopen 

Neen CVP De werkelijkheid is 
anders. Op uw lijst kwam de heer 
René Claes niet meer voor, waar
om werd hij buiten gewipt? Zijn 
misnoegdheid over die ezelsstamp 
heeft hij publiek kenbaar gemaakt 
m verscheidene pamfletten, In zo
ver dat hij naar kandidaten zocht 
om met hem afzonderlijk op te ko
men. Dit zoTi een scheurlijst ge
weest zijn, maar door wiens 
schuld ' Kan de Gazet van Halle 
hierop geen antwoord geven? 

Bij de verkiezingen van 1958 be
haalde de heer Claes 469 voorkeur
stemmen. Voor wie hebben zijn 
supporters nu gestemd? Heel waar
schijnlijk voOT de socialisten die 
nu 1100 stemmen meer behalen 
dan zes jaren geleden. Met de 
heer Rene Claes op de lijst zou de 
CVP haar achtste man gekregen 
hebben 

Het weren van vroegere kandi
daten en gekozenen, de afgunst 
tussen twee kandidaat • burge
meesters, de sabotage van de eigen 
burgemeester Devillé, kortom, de 
innerlijke verdeeldheid heeft schuld 
aan uw smadelijke nederlaag. 

Het immobilisme da t uit die 
verdeeldheid is ontstaan had een 
grote misnoegdheid verwekt onder 
de bevolking. Zelfs traditionele 
CVP-ers hebben zich verheugd 
over de nederlaag, wat betekent 
dat het volk politiek mondig 
wordt 

Al het gebazel over kristelijke 
en Vlaamse eenheid is een afge
zaagd deuntje; de bevolking van 
Halle vraagt geen deuntjes maar 
wel betere s traten, betere verlich
ting, en vooral water om koffie te 
maken en aardappelen t* koken. 
Daarna kan over eenheid gespro
ken worden. En dan nog. Eerst 
moet op nationaal vlak een vol
waardig federalisme worden inge
voerd en bij de gemeenterajidsver-
kiezmgen mag geen enkel volledige 
noch halve franskiljon nog op de 
lijst staan. 

P W V . - Halle. 

PAUL KRUGER EN 

GAMiLLE HUYSMANS 
Op 14 juli 1964 was het zestig 

jaar geleden dat Paul Krüger, pre-

GRONDEN IN 
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Ü V E R P E L l 

\ E E R C ; i A B B E E K 

t l E L C U T E R E N 

O O S T M A L L E 

VCEEl Ufc 

K I J K E V U R S E L 

ST l O Z E F R l J K E V O R S E l 

Rechtstreek* van eigenaar 

BEERSK 
SCHOTEN 

MORTSEL 
OPOEThBEN 
KALMTHODT 
EDEGEM (Molenveld) 
DILZEN 
ZONDEREIUEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Ri)swijklaan 62 
Antwerpei 
Telefoon : 38.91 24 
Direktie : Rucli tran dei Paal 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg, 165. Berebem - Antwerpen 
Telefoon (03) 39.92.06 
Beroepsmede werker der maatschappijen 

C0ISST4ISTIA 
stelt zich kandidaat voor • 
1 Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen 
2 Alle gebeuriijh nog af te sluiten verzekeringspolissen 

IK KOM OP UW EERSTE VER70EK 
Leven - Brand - Familiale Persoonlijke -
Auto '̂  Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Bidenl van de Zuidafrikaanse re« 
publiek, te Clarens, m Zwitsef-
Icuid, iD ballmgschaf] overleed. 

Toen de ongelijke strijd van Ot 
twee kleine Boeren-republiekeB I 
Transvaal en Oranje - Vrijstaat 
tegen Groot - Brit tanié, voor eerst» 
genoemde verloren scheen, besloot 
de bejaarde P. Krüger naa r E i» 
ropa terug te keren. Op 23 xno-
vember 1900 kwam bij met de N » 
derlandse kruiser « Gelderland * 
te Marseille aan en niettegenp 
s taande het protest van Groot • 
Bri t tanië kreeg hij de steun van 
de hele vastelandse pers en be
volking. 

Camille Huysmans, joernalist 
van c de Petit Bleu i t r ad i n 
Wallonië en Frankrijk als tolk van 
P. Krüger op en diende tijdens een 
banket met minder d a n 42 spee
ches te vertalen. Het was ook O. 
Huysmans die de pa-esident he t 
nieuws meedeelde dat de vrede ge
tekend werd m Zuid - Afrika tua-
sen Groot - Brit tanié en de Boe-
r « i - republiek. Vele jaren later 
bracht s taatsmmister Huysmans 
een bezoek aan Kaapstad In ge
zelschap van een der grootste dia-
mantkomngen van Antwerpen Re
mi Goldmuntz. Zij werden er door 
het « Parlement » ontvangen 

Eigenaardig hoe een dubbeltje 
rollen kan, de vroegere verdedigers 
van Zuid-Afrika, de socialisten, zijn 
nu de hevigste tegenstanders ge
worden Niettegenstaande de kri
tiek van de t Labour - pers » In 
Groot - Brittanië, tegen de Zuid-
Afrikaanse politiek, heeft Sir Pa
trick Hennesy, president van de 
Ford Motor Company in Groot -
Brittanië, besloten meerdere be
staande fabrieken nog verder ui t 
te breiden, evenals Esso, Singer 
en Genera! Motors. 

J.B - Merksem. 

Oe redaktie draaf t geea verant-
woordelijkheid voor de Inliond der 
gepubliceerde lecenbrleven. Z« be
houdt dcta het recht van keme 
en Inkorting voor Over de l e ien-
rnbrlek wordt ceen briefwisseling 
cevoerd. 

SlAZtN M MOKTUREU 
Gnl» voot ven«liriJt«. 

Walter ROLAND 
— 6tdiplomnrd OpliekM — 
Kerlilraal. 58 — Ailwerpen 
l u i •w-b op ht* huiinimmif q 

1Mem:»iMa 
t9% lorl.ng op vtttoon d««v 

1 E B M E S 

S C H O O L 

54 Znidlaan 

211 M. Lemonn ie r l aan 
Telefoon : 11.00.33 
Brus se l 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETABIAAT 
KURSUS 

Algemene hande l sop le id ins 
Schoolgeld maxim. 
8.000 H per laar of 
3 maai 1.000 F. 

met recht op Kindergeld 

Oe school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en roorde l iger 



DE VOLKSUNIE 

mr hugo schlllz 

Vlaamse eendracht 
geboden! 

De ekonomische ruimte, aansluitend bij de haven van Antwerpen, is vri j

wel de enige in het Vlaamse land waar het peil van de tewerkstelling, het 

gemiddelde loon en het aandeel in de nationale welvaart uitstijgt boven het 

rijksgemiddelde. Dit feit werd in de stri jd-li teratuur van de Vlaamse be

weging de jongste tijd herhaaldelijk onderstreept De Antwerpse ekonomi

sche groeipool is vooralsnog de enige die, binnen het Belgisch kader, op 

hoogste vlak als tegengewicht kan optreden tegen de Brusselse, Luikse en 

Henegouwse ekonomische belangenko ncentraties. 

De belangrijke vaststelling leidt 
ons tot twee konklusies. Ten eerste 
moeten alle Vlamingen, na grondig 
overleg, eendrachtig de mogelijkhe
den van deze ekonomische machts-
koncentratie, als ruggegraat van de 
Vlaamse ekonomie, ondersteunen. Ten 
tweede mag deze koncentratie niet 
leiden tot een verwaarlozen van de 
ekonomische belangen van de andere 
Vlaamse gebieden Steeds zullen voor 
en nadelen moeten afgewogen worden 
teneinde over het hele Vlaamse land 
een zo groot mogelijke welvaarts-
spreidmg te bereiken. 

De Vlaamse troeven in de Belgi
sche en de wereldkonkurrentie mogen 
hierdoor evenwel niet zodanig ver
zwakken dat onrechtstreeks ook het 
algemene welvaartspeil erdoor bena
deeld wordt. In het licht van deze 
beginselen zullen wij het probleem 
van de Schelde-Rilnverbinding be
handelen. 

Antwerpen behoort tot de Rijn-, 
Maas-, Scheldemonding. De reusach
tige delta, wijd openstaande poort 
van West-Europa op de hele wereld. 
Wellicht een van de sterkste troeven 
van Nederland, Vlaanderen én Wal
lonië (ja ook dat) in de West-Euro
pese ekonomie die zich vlug versnelt 
tot nooit gekende macht. 

van de rest van deze delta. Een eer
ste maal bracht de scheiding der Ne
derlanden het verval mede van haven 
en stad, toen de belangrijkste han
delsmetropool van West-Europa. Na
poleons val bracht de beide Neder
landen weer samen en opende met
een weer de weg voor een ongehin
derde opbloei door de Franse keizer 
trouwens voorbereid 

De scheuring na de revolutie van 
1830 sneed de haven weer af van de 
Scheldemonding Een goede dertig 
jaar later ontstond het probleem van 
de verbinding met de Rijn. Neder
land sloot de meest oostelijke, en 
dus kortste verbinding af met een 
dam over het Kreekrak, een vaar-

||M(*t; 
«ükMaÊm Il dUMMMljl dli 

schelde - ri jnverbinding 

scheiding 

geul die Oost- en Westerschelde ver
bond ter hoogte van het plaatsje 
Bath Deze dam moest een spoorver
binding met de Zeeuwse eilanden 
mogelijk maken. 

Verschillende malen betaalde de 
Antwerpse haven, en met haar grote 
delen van de Vlaamse bevolking, de 
tol van haar politieke afscheiding 

kanaal 
In ruil voor de aldus afgeschafte 

vaarweg, werd een kanaal aangebo

den, gegraven van Wemeldinge naar 
Hansweert, dwars door Zuid-Beve
land. Deze oplossing was voor Ant
werpen zeer nadelig en zou in de 
evolutie van de moderne binnenvaart 
steeds nadeliger worden. 

Voor Gent betekende de nieuwe 
vaarweg een verbetering. De afstand 
tussen Gent en het Hollands Diep, 
werd hierdoor 19 km. korter Voor 
Antwerpen werd de vaarweg in feite 
55 a 60 km. langer. Bovendien was 
de aanleg van het kanaal waterbouw
kundig geen kunststuk Wind en 
stroming maakten het invaren der 
sluizen moeilijk en gevaarlijk De 
binnenschepen werden verplicht een 
langer trajekt op de Zeeschelde af te 
leggen. Vooral aan het zogenaamde 
« Nauw van Bath » betekende dit 
verhoogd gevaar én voor de zeevaart 
én voor de binnenvaart. Het aantal 
aanvaringen en strandingen ver
toonde, met de aangroei van het aan
tal schepen een steeds stijgende 
lijn. 

duwvaart 
Dit alles oefende een nadelige in

vloed uit en bracht een belangrijke 
achteruitgang van het aandeel van 
Antwerpen in de Rijntrafiek. In ver
gelijking met 1938 is het Rijnverkeer 
te Rotterdam gestegen met 22 t.h., 
te Amsterdam met 100 t.h.; in Ant
werpen daalde het met 5,5 t.h. Le
vensgevaarlijk werd de toestand ech
ter met het opduiken van de zoge
naamde «duwvaart». Massagoederen 

worden aldus vervoerd in konvooien 
samengesteld uit verschillende grote 
drijvende bakken, met kabels ver
bonden en voortgestuwd door een 
speciaal gebouwd duwschip. Dit sis-
teem laat belangrijke besparingen toe 
aan mechanische uitrusting (slechts 
één motor voor drie — tot viervoudige 
scheepsruimte) bemanning, brand
stof enz.. Deze duwvaart neemt 
vooral uitbreiding op de grote rivie
ren en kanalen, o.m op de Rijn, Het 
IS voor Antwerpen, dat rechtstreeks 
of onrechtstreeks ongeveer 88 t.h. van 
de Belgische Rijntrafiek opvangt of 
doorlaat, dan ook levensbelangrijk 
bereikbaar te zijn voor zulke duw-
konvooien 

Dit is thans niet mogelijk. De af
metingen van het kanaal en de slui
zen van Zuid-Bevelend en de drukte 
van de scheepvaart op de Wester
schelde, beletten een normale beoe
fening van de duwvaart tussen de 
Rijnmonding en Antwerpen Om een 
« duwtrein » door deze sluizen en het 
kanaal te loodsen (7 km ) is ongeveer 
even veel tijd nodig als om het t ra
jekt Duisburg-Moerdijk (120 km.) af 
te leggen. Het is dan ook onbetwist
baar dat de aanleg van een kortere, 
meer veilige en ruimere verbinding 
tussen Antwerpen en de Rijn voor 
Antwerpen een gebiedende noodzaak 
was. 

weivaart 
Niet alleen voor Antwerpen ! Ook 

de Vlaamse én de Beiffische welvaari 

(vervolg blz 7) 
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aan de BraNe Hendr ikken 

ui t L imburg 

Beste L imburge r s , 

i Oude reputa t ies zijn h a r d n e k k i g e r dan de werkel i jk t ie id : 
a lhoewel u w provincie op veler lei gebied de meest d inamische 
van gans he t land is, kleeft h a a r bij he t l aa tdunkend vulgus 
veelal nog de ou])ollige faam aan \ a n een ie twat achter l i jke 
braafheid . L imburge r s kopen graag \ee l k innekes . leren die 
k i n n e k e s voor he l Lieffrouke b idden en w e r k e n op de vette 
Haspengouwse of de schra le Kempische he imatbodem. l ede re 
L imburge r zingt van 't b ronsgroen e ikenhout en de ganse p r o 
vincie is eigenlijk m a a r een Bokrijk in het groot , met mensen 
e r in die rode s terappel t jes kweken en jona than en golden del i 
c ious en die voor dich en mich gro te t aa r t en b a k k e n en een 
umlau t nodig hebben om van meer dan één hond te sp reken . 

Dat is, beste L imburgers , nog s teeds - ten on rech te - de 
onde r toon van de gangbare men ing over u en uw provinc ie bij 
n ie t -L imburgers en deze idi l l ische over tu ig ing w o r d t nauwel i jks 
b e r o e r d door een halve eeuw kolendelven, de Genkse energ ie -
eksplozie, de montagekel t ingen van Ford en de k r a c h t p a t s e 
r i jen van vechtersbazen made in Turk i je . Gek genoeg zijn er 
s ta t i s t ieken - Belgische s ta t is t ieken u i t e raa rd - die dit s te reo
t iepe L imburgs beeld- in-de- lachspiegel schijnen te bevest igen. 

Zo bi jvoorbeeld de cijfers over de L imburgse gerechte l i jke 
•wereld. Zo"n b r a \ e p rov inc ie heeft toch geen r e c h t e r s nodig, zal 
men wel te Brussel oordelen en dat oordeel v inden w e dan ook 
te rug in de cijfers : een opval lende onderbeze t t ing van Lim-

I bu rgse r ech te r s bij de z i t tende, s t aande , hangende en l iggende 
mag i s t r a tuu r van het L imburgs Hof van Beroep da t m e r k w a a r -

' d ig genoeg - alle t aa lwe t t en en taa lgrensafbakeningen ten spijt -
nog s teeds te Luik is gevestigd. 

In dat Luiks Hof van Beroep heb t gij, beste zeshonderd 
\ duizend Limburgers , r ech t op vier zetels. Luksemburg , w a a r de 

da r t e l e everzwijnt ies tussen de m i n d e r dan t w e e h o n d e r d tw in -
' t ig duizend i n w o n e r s rondhuppe len , kri jgt er vijf. Namen met 

zijn d r i e h o n d e r d zeventig duizend inboorlin-gen heeft e r zelfs 
zes ! Zo'n schr i l le tegenstel l ing tussen enerzi jds L i m b u r g mi 
l aand en anderz i jds de be ide kle ine Waalse provinc ies is - zo 
d u n k t me toch - alleen te ve rk la ren door het feit dat de Lim-

, bu rgse s t rafregis ters m i n d e r z w a a r beladen zijn dan die van de 
bosvarkens . W a n t van enige achter i i i ts te l l ing kan er na tuu r l i j k 
in het bij ui ts tek r ech tvaa rd ige België hoegenaamd geen s p r a k e 

. zijn ; het w a r e absurd en hoogst onhoffelijk, zulks te durven 
veronders te l len . 

Even absu rd is het, g ra ten te wi l len vinden in het feit da t de 
• L imburgse magis t ra ten bij het bloedeigen Hof van Beroep nog 

s teeds verpl icht w o r d e n , zich me t t e rwoon te vestigen in de cité 
a rden t e en zich d a a r te o n d e r w e r p e n - zij en heel hun gezin -
aan een gedwongen verf rans ing. Wie zich d a a r a a n erger t , zoekt 
sp i jkers op laag wa te r , vermi t s toch bewezen is da t s lechts 
0,0000016 ten h o n d e r d van de L imburgse bevolking d a a r v a n he t 
slachtoffer is : de éne L imburgse mag i s t r aa t namel i jk met een 
Nede r l ans t ahg dip loma bij het Luiks pa rke t . Een tweede is er 

- i n heel Luik en u i t e r aa rd in L imburg niet te vinden ! 

Het is waarschi jnl i jk , beste L imburge r s , u w s p r e e k w o o r d e 
lijke braafhe id die er veran twoorde l i jk voor is da t u w prov in 
c ie de enige is om af te hangen van een anders ta l ig Hof van 
Beroep . In p laa t s van met t ip isch-f lamingant ische voor inge
nomenhe id daa rove r te gaan kankeren , wil len we u ge lukwen
sen met dit officieel Belgisch brevet voor en deze stil le un i t a i r e 
bu ide aan u w hoogs taande moral i te i t . 

Ook op de lagere t r appen van de m a g i s t r a t u u r vindt het 
gunst ig vooroordeel te u w e n opzichte zijn neers lag in de 
s tat is t iek. Zo heeft Luksemburg dr ie a r rond i s semen t s r ech tban 
ken ; gij hebt , met d r i emaa l zoveel i n w o n e r s , er s lechts twee . 
Kan er mich en dich een' schoner kompl iment en een be te r 
getuigenis van deugdzaamheid gegeven worden ? 

Gij zult u dus ,beste L imburgers , ve rde r moeten verzoenen 
m e t het Belgisch Bokri jk-oordeel over u w provinc ie . Vorming 
en we tenschap zijn een zware en onnut t ige last die s lechts van 
a a r d is, het leven nodeloos ingewikkeld te maken . Het snoeien 
en sproeien van s t e rappe lbomen en het bakken van suiker- en 
kaas t aa r t en in lemen ovens is voor u en u w k inde ren veel be te r 
en aangenamer dan de s tudie van he t d o r r e rech t of het vellen 
van vonnissen. Velt gerust het b ronsgroen e ikenhout , m a a r blijf 
v a n de vonnissen af. Het a a n k w e k e n van de goede kr is te l i jke 
m o r a a l in L imburg gebeur t vanuit het bisschoppel i jk Luik ; laat 
dan ook Luik het beteugelen over van de bedenkel i jke - en 
s c h a a r s e - slechte moraa l in u w provinc ie . 

Zoe gie he t al joa re en he t gie goed. Moevuir v e r a a n d e r e ? 

v raag t dio Genes. 

O N G E L I J K E 

B E H A N D E L I N G 

Bij het Vast Sskretariaat 
voor V/ervins van het Rijks
personeel is een taevorderings-
examen aan gang met het 
oog op de bezetting van 57 
openstaande betrekkingen 
van bure'auchef van de Neder
landse taalrol en 17 van de 
Franse taalrol in het depar
tement van Verkeerswezen & 
P.T.T 

Daarin zijn 53 nederlands-
talige en 16 franstalige be
trekkingen van de Posterijen 
begrepen. 

Het examen omvat 3 proe
ven, waarvan de tweede — 
een mondelinge proef — reeds 
afgenomen is. De uitslag van 
die mondelinge proef is thans 
gekend, maar het is zeer be
denkelijk te vernemen dat er 
onder de 65 deelnemende 
Vlaamse postbedienden 24 
gezakt zijn (zijnde 37 % ) , 
terwijl de 50 deelnemende 
Walen allen slaagden. 

BEROERING 

De cijfers doen sterk ver
moeden dat bij de beoorde
ling van die proef Vlamingen 
en Walen niet in gelijke ma
te berechtigd " werden. Een 
andere uitleg kan men daar
aan niet geven. 

Het is hier voorzeker aan 
de Minister van Binnenlandse 
Zaken en van het Openbaar 
Ambt, die de voogdij heeft 
over de werking van het Vast 
Wervingssekretariaat, gron
dig te doen onderzoeken of 
de door de Waalse juryleden 
aan de Waalse kandidaten 
gestelde vragen een gelijke 
graad van moeilijkheid had
den als de vragen die door 
de Vlaamse juryleden aan de 
Vlaamse kandidaten werden 
gesteld. Dat zou op zijn minst 
rechtvaardig zijn. 

Het hoeft niet beklemtoond 
dat de bekend gemaakte uit
slagen grote beroering ver
wekt hebben in de Posterijen, 
waar men het nu vanzelfspre
kend over niets anders meer 
heeft dan over een zoveelste 
schandaal op taalgebied. 

« DE NIEUWE » ... 

«De Nieuwe» schijnt a. 
even graag zijde te spinnen 
bij de echte of vermeende 
tegenstellingen in de Volks
unie, als haar voorganger « De 
Linie» dat deed. Er zijn zo 
van die redaktionele konstan-
ten, die herinneren aan het 
Vlaams spreekwoord dat de 
vos zijn haar, maar nlet zijn 
streken kan verlip^en..-

Het begon (of beter : her
begon) in «De Nieuwe» de 
week na de gemeenteverkie
zingen met een artikel, waar
in de verkiezingsuitslagen 
van de Volksunie tot in het 
belachelijke geminimalizeerd 
werden, met als klap op de 
vuurpijl dat er een nieuwe 
partij moest komen, «onder 
een nieuwe leiding ». 

De week nadien verscheen 
het blad met jubilant kom-
mentaar — dat we beleefd-
heidshalve slechts «dubbel
zinnig » zullen heten — over 
de Vlaamse frontvorming. 

Sommige van de in dit 
kommentaar verwerkte ele
menten bleken hoegenaamd 
niet te kloppen met de wer
kelijkheid. 

... ALS PETROLEUSE ? 

Verleden week kwam het 
blad op de kwestie terug 
onder de titel « Een week van 
misverstanden». Eens te 
meer bleek « De Nieuwe » ten 
eerste bar slecht ingelicht en 
ten tweede bar slecht geïn
spireerd te zijn. 

Onder het kapittel « slechte 
inlichtingen» rangschikken 
we de informatie over de 
houding van mr F. Van der 
Eist op de vergadering van 
het hoofdbestuur van 22 ok
tober. En onder het kapittel 
« slechte inspiratie » volgende 
zin — met — weerhaakjes, 
die in zijn boze subtiliteit 
sterk herinnert aan een soort 
proza waarin gewoonlijks 
slechts de « Libre » uitblinkt : 
«De Gazet van Antwerpen 
schreef zaterdag jl., zonder 
naderhand te zijn tegenge
sproken, dat Van der Eist 
graag zelf kopman zou wor
den in het arrondissement 
Brussel». 

Die « zonder naderhand te 
zijn tegengesproken » wel zéér 
fijntjes, nietwaar ? 

Indien « De Nieuwe » graag 
voor oubollige pétroleuse 
speelt : voor ons niet gelaten. 
Wie ze daarmee dienst of on
dienst bewijst, moet ze maar 
zelf met haar Vlaams gewe
ten uitmaken. 

Wat vinden de heren Roo-
sens en Verrept — die een 
stevige vinger in de «Nieuwe» 
pap hebben — daarover ? 

VLAAMSE 

PROFESSOREN... 

Er is sinds jaren in België 
een proces aan de gang dat 
vooruitloopt op en de richting 
aanduidt van de toekomstige 
politieke struktuur van ons 
land : het proces der « fede-
ralizering van de geesten». 
Kenmerkend voor dit proces 
is o.m. het feit dat steeds 
meer bestaande unitaire or
ganismen zich opdelen in een 
Nederlandse en een Franse 
vleugel en dat nieuwe orga
nismen doodeenvoud'sr groei
en uit de erkenning van de 
dualiteit van België. 

De « Vereniging van Vlaani* 
se Professoren > (V.V.P.) 18 
er een nieuw voorbeeld van* 
Nadat de studenten reeda 
hun eigen V.V.S. opgericht 
hadden, wordt nu een nieuwe 
stap gezet in de richting vatf 
een volledige ontvoogding 
van het Vlaams akademiscK 
leven : de V.V.P. 

... OP DE GOEDE WEG 

De doelstelling en de be-* 
sluiten die de V.V.P. formu
leerde op haar eerste verga
dering verleden zaterdag, zijn 
stellig niet « ekstremistisch »' 
— al zouden zij een paar jaar 
geleden zeker nog daarvoor 
versleten zijn geworden. Zij 
tonen aan, hoe vanzelfspre
kend steeds talrijker groepen 
in de Vlaamse gemeenschap 
het gaan vinden, dat zijzelf 
de eigen Vlaamse belangen 
ter hand nemen : Het feit 
dat de Vlaamse professoren 
terzake thans het voorbeeld 
geven, is voor gans de Vlaam
se beweging van vérstrekken
de betekenis. 

Even belangrijk is de vast
stelling dat mét de V.V.P. een 
nieuwe bres is gehakt in de 
muur det levensbeschouwe
lijke verzuiling en meteen een 
nieuwe opening gemaakt naar 
een harmonischer en logi
scher Vlaamse gemeenschap. 

EN NU, DE SAEGER ? 

In zijn antwoord op de 
« Open Brief » van mr F. Van 
der Eist ontkende Jos De 
Saeger dat zetelaanpassing en 
grondwetsherziening aan 
mekaar zouden gekoppeld 
zijn. Volksvertegenwoordiger 
Gerard Van den Daele schreef 
verleden week in «De Stan
daard » een « Vrije Tribune », 
waarin hij o.m. letterlijk be
toogde : « De zetelaanpassing 
werd reeds jaren geleden on
voorwaardelijk in het C.V.P.-
program opgenomen. In feite 
wordt ze aan de grondwets
herziening gebonden ». 

Zal De Saeger zijn par t i j 
genoot Van den Daele nu ook 
schamper verwijten, gelijk 
hij het mr Van der Eist deed, 
'< dat hij doordraaft op een 
aforezaagd tema » ? 

De Saeger heeft pech dat 
zijn stoute en botte bewering 
zo vlue een lo^enstraffing 
kreeg uit eigen rangen. 

Waarom hchbcn de maalholcn Ooslefide Dover fhui.thaven Oostende, 
nog sleeil^ / n i /c , 'niinen ? Dal is onnnni aardb w en moei dringend 
worden (jewij.uii] Een kleinigheid ? Misschien, maar dergelijke 
« kleiniglieden >> i eiwekhen bij buitenlanders sleedi de indiuk, dat 

België ojjicieel eenlalig-Fians is. 
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ABONNEER 
N U ! 

ZUIVERING 
Bij de herneming van de 

parlementaire aktiviteit blijkt 
het politieke leven steeds 
meer en meer In het teken te 
staan van de komende parle
mentsverkiezingen. 

De B.S.P. haast zich om 
thans — in wat zij de « ultie
me stille periode » acht — de 
rekening te vereffenen met 
enkele afgedwaalde M.P.W.-
ers en met de opstandige 
< jeune garde >. Reeds rolde 
het prominente hoofd van 
Yerna. Wordt nu definitief 
schoonschip gemaakt met de 
M;.P.W.-deviationisten ? 

Zo ziet het er uit naar bui
ten toe. Bij nader toekijken 
echter stelt men vast dat de 
M.P.W. er in Wallonië — 
vooral dan in de provincie 
Luik — bij de gemeenteraads
verkiezingen in geslaagd is, 
enkele « traditionele » B.S.P.-
mandatarissen te overvleu
gelen met M.P.W.-gezinde 
kandidaten en de ijzeren dis
cipline der voorkeurstemmen. 

De M.P.W.-pozities zijn 
slechts schijnbaar verzwakt. 
In werkelijkheid zal de elek-
torale breidel bij de e.k. ver
kiezingen nog vaster in het 
gebit der Waalse P.S.B, ge
schoven worden. De Waalse 
socialistische parlementsleden 
beseffen het; hun houding 
zal in de volgende maanden 
dan ook meer dan ooit wal-
lingantisch en onverzoenlijk 
anti-Vlaams zijn. 

kiezingen kondigen zich nog 
somberder jtan. Er moet iets 
gebeuren, er moet een zonde
bok worden gevonden om hem 
'te slachtofferen op het al
taar der verzoening tussen de 
C.V.P. en haar kiezers. Maar 
wie ? 

Er zijn er heel wat — ook 
buiten de lezerskring van de 
« Libre Belgique » — die de 
overtuiging toegedaan zijn 
dat de onheilen van de C.V.P. 
veroorzaakt worden door Le-
fèvre en dat Theo dus het 
eksaltante hoofd op de kap-
blok der verzoening moet 
houden. Van den Boeynants 
speelt al maanden met de 
gedachte, Lefèvre de laan uit 
te sturen. 

VERBINTENIS 

De C.V.P.-voorzitter beseft 
echter dat een limogering van 
Lefèvre de val der regering 
en onmiddellijk verkiezingen 
zal meebrengen en dat spoe
dige verkiezingen voor de 
C.V.P nóg rampzaliger zou
den zijn. Dus probeert hij het 
met een andere taktiek. 
- Men tracht thans van Le

fèvre te bekomen dat hij vóór 
de parlementsverkiezingen 
publiek zou verklaren, geen 
ministerzetel meer te zullen 
bekleden in de nieuwe rede
ring 

In de omgeving van Van 
den Boeynants hoopt men, 
hiermee het elektoraal ver
lies te kunnen beperken. Er 
is echter een «maar» : Le
fèvre voelt er niets voor, de 
laan uitgestuurd te worden. 

Wat staan er de eendrach
tige, solidaire, monolitische 
C.V.P nog mooie dagen te 
wachten ! 

gadering in de zaal « Majes
tic >. De aldaar toegestroom
de kameraden wensten vooral 
te vernemen, hoe de partij 
dacht de bestuurstaart in het 
Antwerps schepenkollege met 
de C.V.P. te delen. Ze waren 
van mening dat, gelet op de 
cijfers, de B.S.P. een zéér 
groot stuk van de taart moest 
krijgen. 

Craeybeckx heeft aan de 
«Majestic »-militanten dan 
even uitgelegd hoe de zaken 
gestaan en gelegen zijn. 

Hij spoorde de B.S.P.-ers 
aan tot matigheid en ver
klapte ook, waarom : «De 
C.V.P. heeft reeds vóór de 
verkiezingen beloofd dat ze, 
hoe de uitslag ook zou zijn, 
niet met de Volksunie scheep 
zou gaan. We hebben dus te 
doen met een bona fide-part
ner » 

Of de kiezers echter ook te 

doen hebben met een bona 
fide-partner ? Wat denken zij 
van een partij die zich reeds 
voor de verkiezingen ver
bindt om iedere uitslag aan 
haar laars te lappen en door 
dik en dun te volharden in 
een desnoods door de kiezer 
afgekeurde koalitie ? 

En wèit met het oude re
frein over de «kristelijke 
eenheid » ? 

JOS V O L H A R D T 

Jos Van Eynde volhardt op 
het eenmaal ingeslagen fla-
mingantische pad : «plech
tige waarschuwingen» aan 
het adres van Walen, Brus
selaars en franskiljons drui
pen hem nu op de gezette tij
den uit de pen, recht in de 
kolommen van het Volksga-
zetse hoofdartikel. 

Jos zal natuurlijk nooit be« 
kennen, waaraan zijn zo 
plotse bekering is te danken. 

Mogen we het verklappen ? 
Zelfs Van Eynde heeft op 11 
oktober ingezien dat de 
Volksunie-dreiging niet ijdel 
is en dat heelwat partijgeno
ten stiekem vrij en onafhan
kelijk Vlaams hebben ge
stemd. 

De B.S.P. wordt aangevre
ten : tot 11 oktober hield 
Jos alles voor mogelijk, be
halve dat ' 

ZIJN MENING 

Een kongolees, op studiereis 
in België gekonfronteerd met 
de Waals-Vlaamse twisten, 
verklaarde neuswijs : «De 
Hollanders hebben in 1830 de 
Belgen te vroeg hun onafhan
kelijkheid gegeven». 

ZONDEBOK THEO 
. — J T A I ^ ^ B j ^ , , „ ^ , ^,_j ^ 

Ook in de C.V.P. dromen 
velen van een zuivering. De 
nederlaag van 11 oktober 
heeft diep in het vlees ge
sneden en de parlementsver-

MEDEDELING 

De Antwerpse B.S.P. be
legde verleden week een ver-

\u halen op hel lancl de boerekairen de laatste vrucht van het veld. Dan is het winter : lijd om na (e 
kaorlen ovci een voor de boeien met veel ontgoochelingen en veel betogingen geiuld jaai. 

Toen de regering zich voornam de 
taaivraagstukken op te lossen, deed yij 
dit in verschillende schuifjes - met de 
•welbewuste wil de Walen in Wallonië 
en de franskiljons die op de wip zitten 
duidelijk ter wille te zijn en de Vla
mingen voor een reeks voldongen feiten 
te stellen vooraleer ze in het volle be/.it 
van hun krachten zouden komen. 

Merkwaardig genoeg zijn het nu de 
franskiljons die hoog van de toren 
blazen tegen een politiek van « petits 
paquets », waarvan zij alle vruchten 
hebben geplukt. 

Laten we die politieke zwendel even 
ontleden : 
1) I.v.m. de taalgrensafbakening heeft 
men overal een provinciale grens getrok
ken tussen het Vlaamse en het Waalse 
landsgedeelte, behalve waar dat het 
meest noodzakelijk was, nl. in Brabant 
en in de üostkantons. Dat werd voor 
later gereserveerd... 

En in het eerste ontwerp werd de 
taalgrens van het Harmelcentrum nog 
verder in ons nadeel afgetakeld, o.m. in 
het Edingse en in West-Vlaanderen. Het 
eensgezind verzet van Walen en frans
kiljons werd in dit debat samengebald 
rond de Voerstreek. Mits alle mogelijke 
toegevingen over de ganse taalgrens, 
hebben de Walen hierover hun akkoord 
gegeven om het nadien terug tot een 
strijdobjektief te maken. 
2) Bij de tweede taalwet werden de 
platdietse streek en de streek van Aarlen 
bij het Waalse taalgebied gevoegd en 
werd ten voordele van het Frans een 
bres geslagen in de homogeniteit van het 
Duitstalig gebied van Eupen-Sankt-Vith. 

Het debat in deze tweede taalwet 
werd toegespitst rond de faciliteiten in 
een reeks Vlaamse en Waalse randge
meenten als Terhulpen, Waterloo en 
Eigenbrakel, later door Kasteelbrakel 
vervangen. 

De wederkerigheid, vooropgezet door 
de CVP in Oostende, heeft slechts ge
diend om de Vlamingen zand m de ogen 
te strooien. In de rug geschoten door de 
regering en de franstalige CVP, heeft de 
Vlaamse CVP-vleugel zich neergelegd faij 
de smadelijke nederlaag van Hertogin-
nedal, « met de dood in 't hart » zoals 
dat heette. 
3) Meteen werden de eerste stenen 
gelegd voor nieuwe nederlagen : 
— de invoering van een statuut van 

beschermde minderheid op gebied 
van onderwijs en bestuur in een 
reeks gemeenten rond de lioofdstad 
en in Vlaams-Brabant. 

gezien ook de Vlaamse gemeenschap in 
haar geheel. 

üm de kroon op het werk te zetten 
willen de franskiljonse machten in dit 
land ons thans een grondwetsherziening 
opvijzelen waar zij de Vlaamse macht 
beneden de helft afgrendelen en een 
vrijbrief krijgen voor verdere aftakeling 
van de Vlaamse gemeenschap in Brabant 
en in de hoofdstad. 

De zetelaanpassing moet daarvoor als 
lokaas dienen en als middel om verwar
ring te zaaien in het Vlaamse kamp. Een 
zetelaanpassing _die niet het minste 
belang heeft wanneer de Vlaamse beïn-
\loedingsmachten in regering, bestuurs-

het noodgebied brussel en brabant 

brandpunt van de staatskrisis 
— de invoering van een pariteit voor de 

leidende betrekkingen in overheids
dienst ter vervanging van het vroe
gere billijk evenwicht. 

Voegen we daar nog aan toe het 
hybried karakter van de voorgestelde 
oplossingen voor Brussel-Hoofdstad, de 
ontoereikende regeling van het sociale 
taalgebruik in het bedrijfsleven, het 
gesjacher met de kiesdistrikten, het 
gesjacher om de franstalige overheer
sing in de vrije universiteiten te hand-
liaven, dan zal men zien in welke strijd 
op leven en dood de Vlaamse gemeen
schap in Brabant is gewikkeld - en op 
langere afstand en in een ruimer kader 

apparaat en straks wellicht ook in de 
wetgevende macht worden ingedijkt t)p 
de drempel van de helft. 

Als er ooit een noodtoestand werd 
geschapen dan is het wel thans, nu dat 
Frans Van Cauwelaert ook nog posthuuni 
wordt vermoord in het perspektief dat 
hij steeds voorhield, nl. dat de Vlamin
gen normaal aan hun trekken zouden 
komen dank zij hun numerieke macht. 

Die toestand wordt dan ook het sterkst 
aan den lijve ondervonden in hei nood
gebied rond de hoofdstad te Brussel en 
in Vlaams Brabant. 

Te Brussel zelf en in Vlaams-Brabant 
hebben de gemeenteraadsverkiezingen 

een duidelijke verscherping der tegen
stellingen aan het licht gebracht, wat in 
de huidige toestand van bedreiging een 
hoopvol teken is. Of is het niet hoopvol 
dat een Vlaamse lijst in Brussel stad 
zelf, spijts de vooruitgang van de frans
kiljonse machten in Brussel en Vlaams 
Brabant 5 % der stemmen kon halen ? 
Een cijfer dat viermaal hoger ligt dan 
het gunstigste cijfer ooit behaald in de 
glansperiode van het Vlaams nationa
lisme en drie maal hoger dan de uitslag 
van 26 maart 1961. 

Bijna overal trouwens waar een 
Vlaamse lijst of een Vlaams kandidaat 
zich in voldoende mate konden laten 
kennen in een breed Vlaams verband, 
werd het een succes. En dat mag gerust 
eens gesteld worden tegen de vooruit
gang van de franskiljonse en andere 
PVV-lijsten. In Brussel-stad heeft de 
Vlaamse lijst van Brusselse Belangen 
meer dan 3.100 stemmen bijgewonnen 
tegenover de beste uitslag van 1961, de 
PVV echter slechts 2.700 stemmen, niet
tegenstaande ze daardoor haar zetelaan
tal van 13 op 18 bracht. 

Het is beslist noodzakelijk dat we ons 
allen bezinnen over de krachtmeting die 
zich aan het voltrekken is en dat wij 
dadelijk, zowel in Brabant als in gans 
Vlaanderen, overgaan tot de grootst 
mogelijke bundeling van krachten rond 
en met de Volksunie. 

De politieke toestand is niet in alle 
provincies dezelfde. In Brabant is door 
een vorm van associatie met mensen uit 
de marsbeweging en de opstandige 
C.V.P.-vleugel méér mogelijk dan elders 
en is men krachtens de scherp ervaren 
noodtoestand ook tot meer verplicht. In 
het hoofdstedelijk noodgebied staal gans 
Vlaanderen op het spel. Het volstaat, 
zich e\en te be/.ipneii op de rol var Ie 
hoofdstad in een geceniril scerde en-
heidsstaaU Daniel Dc^oiii,n.k. 
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DE VOLKSUNII 

HELPEN ? 

U leest ons blad ? Goed ! 
U wilt ons helpen ? Nog be
ter ! De beste manier om ons 
Ite helpen is, een abonnement 
te nemen op ons weekblad. U 
kent onze toestand : wij heb
ben niet de miljoenen van het 
grootkapitaal of de sindikale 
machten te onzer beschik
king. Wij hebben slechts U en 
uw goede wil. Zet die goede 
wil in een daad om en neem 
.vandaag nog een abonnement. 
Abonnementsprijs van nu tot 
n a de parlementsverkiezin
gen : 110 fr., van nu tot ein
de 1965 : 230 fr. Onze post
rekening is nummer 1476.97^ 
,iVolksunie, Brussel 1, 

VERNEDERLANDSING 

BEDRIJFSLEVEN ? 

I Men zal zich herinneren 
dat de De Saegers, de Verro-

I kens en tutt i quanti verleden 
iflaar Hertoginnedal hebben 
I [trachten goed te praten, ojtn. 
door te verwijzen naar de 
«schitterende verworvenhe
den» inzake de wettelijke 

, ivemederlandsing van het be
drijfsleven in Vlaanderen, 
i^ndsdien heeft het n<^ niet 
a i n klachten terzake ontbro
ken. 

En inmiddels is de regering 
aan het werk geschoten om 
nog wat verder terug te krab
belen. Bij Koninklijk Besluit 
van 14 oktober heeft zij be
schikt, dat de inschrijvers op 
aanbestedingen vrij zijn de 
taal te kiezen voor de in
schrijving en uitvoering van 
aanbestedingen waarvoor een 
lastenkohier in de beide talen 
bestaat. En daarmee wordt 
wettelijk de deur opengezet 
voor franstalige inschrijvin
gen, franstalige briefwisse
ling, franstalige boekhouding 
enz. van firmas met bedrij f s-
zetel in Vlaanderen. 

Wat zal er geburen met 
lastenkohieren die weliswaar 
uitsluitend in het Nederlands 
gesteld zijn, doch die voort
durend verwijzen naar de — 
uiteraard in twee talen — ge
stelde « algemene lastenko-
hiere" ^ '' 

In ieder geval : het Konink
lijk Besluit van 14 oktober is 

een beslissende stap achteruit 
en zet allen die zo hard ge
schreeuwd hebben over de 
« voortreffelijke » nieuwe 
taalwetten, als betweterige 
jochies in hun hemd... 

Waar blijft het gespierde 
protest van mijnheer De Sae-
ger ? Of moet dat heerschap 
a! zijn energie en arrogantie 
opsparen voor het beantwoor
den van « Open Brieven » ? 

A K K O O R D 

De jong-socialisten vinden 
het onaanvaardbaar dat het 
miljoenenbedrag van 's ko-
nings civiele lijst aan de in
dex wordt gekoppeld, terwijl 
bijvoorbeeld de soldij van 's 
konings soldaten dat niet is. 

Volkomen akkoord, jon
gens ! 

DE EERSTE ? 

De kranten hebben dezer 
dagen met vette titels ge
meld dat «begin 1965 de 
eerste E-3-aanbestedingen 
plaatsgrijpen >. 

En zeggen dat de «eerste 
spadesteek» voor deze wer
ken al bijna anderhalf Jaar 
geleden «plaatsgreep». Eto 
dat Theo de eksaltante sinds 
twee jaar om de twee maan
den verklaart, dat de werken 
« begonnen werden » ! 

Hoe kan dat nu ? 

BELGISCHE 
« PSICHOLOGIE >. 

Onlangs werden de Vlaam
se kinderen van de Belgische 
scholen in Duitsland onder
zocht door een psychotechni
sche groep. De chef-psycho-
loog van deze groep was een 
eentalig-Frans kapitein-kom-
mandant, in zijn vrije tijd 
ook nog baron — net als 
Guillaume. 

Deze nederlandsonkundige 
psicholoog had tot taak, de 
Vlaamse kinderen en ouders 
te ondervragen en hen voor 
te lichten. Men kan zich 
't psichologisch-verantwoord 
rezultaat voorstellen... ! 

Dergelijke ongelooflijke 
aanmatigingen durft men 

zelfs niet meer aan tegenover 
onderontwikkelden, in het 
kader van niet-betaalde tech
nische bijstand. 

Doch de Vlaamse belasting
betaler moet zich maar alles 
laten welgevalen... 

EEUWIGE PENDEL 

In West-Vlaanderen pen
delt meer dan 16 % van de 
werknemers — dat is^ meer 
dan één arbeider of bediende 
op zeven— dagelijks meer 
dan 2 uur van en naar het 
werk. Voor 6,5 % van het to 
taal aantal werknemers — 
meer dan één op twintig dus 
— bedraagt de reisduur zelfs 
meer dan 4 uur per dag. 

Waaruit dus mag besloten 
worden dat iedere zevende 
werknemer in West-Vlaan-
deren een tien-urige werkdag 
heeft. Nu nog, in 1964 ! 

GEEN DEMOKRATEN ? 

Naar we uit de krant ver
namen, zal de Volksunie bij 
de e.k. verkiezingen te Brus
sel misschien scheep gaan 
met de «Vlaamse Demokra-
ten ». 

Suggereert deze benaming 
wellicht, dat er in de Volks
unie geen Vlaamse demokra-
ten zijn ? 

NIEUWE INDUSTRIE ? 

Waar zijn nieuwe investe
ringen en nieuwe industrie 
nodig ? 

Volgens de regering in Wal
lonië en daarom is o.m. de 
Borinage het miljarden -
troetelkind. 
Nuchtere cijfers spreken een 
andere t a a l ! Van 1950 tot 
1960 groeide de beroepsbevol
king in Vlaanderen met 4.6 
%; in Wallonië daalde ze met 
2,78 %. 

ENKELE CIJFERS 

Bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel zijn er 83 
rechters met een Frans en 
slechts 20 met een Nederlands 

Nog efn beeld uil de v-oorbij-e verltieiia:(jskam,panj? : Volhsunie-pi&pO' 
yaadü Ie Lier. 

diploma. Bij het Brussels 
Hof van Beroep is de verhou
ding : 84 Franse tegen 5 Ne
derlandse diplomas. Bij het 
Verbrekingshof : 29 Franse 
tegen O Nederlandse diplo
mas. 

Een eenvoudige optelline 
geeft ons volgend schitterend 
eindtotaal in Brussel anno 
1964 • 196 rechters met Frans 
diploma tegenover 25 met 
Nederlands ! 

Gelijkheid « in rechte » ! 
Van «in feite» nog gezwe
gen ! 

TOERISTISCHE 

PROPAGANDA 

Het moet niet altijd (dikwijls 
droge) politieke kost zijn 
wat ons weekblad brengt en 
vaak geven wij dan ook bij
dragen die — naar wij me
nen — goede toeristische in
formatie brengen of die de 
folklore in Vlaanderen aan
belangen. 

Graag brengen wij ook fo
to's over schone en soms 

weinig gekende plekjes en 
over toeristische of kultu-
rele aantrekkelijkheden in 
Vlaanderen Daarbij zijn wij 
— en talrijke kollega's uit de 
pers — maar al te vaak ge
stuit op een ongelooflijk ge
brek aan gevoel voor propa
ganda bij sommige toeristi
sche diensten, vooral dan te 
Antwerpen waar de stedelijke 
dienst — die zich met deze 
aangelegenheid moet bezig
houden — getuigt van een 
gebrek aan voldoende ken
nis en van onvoldoend 
aanpassingsvermogen Toen 
wij ons speciaal V.U.-nummer 
over Antwerpen vóór de ver
kiezingen brachten, kon de
ze dienst zelfs geen foto
materiaal ter beschikking 
stellen en dienden wij ons 
naar het KGT te Brussel t^ 
wenden! Wij hebben de i n 
druk dat het op de Ant« 
werpse Dienst voor Toeris-i 
me al even erg gesteld is alB 
op de meeste diensten van 
de havenstad waar de pa r 
tij lidmaatschapskaart telt 
boven de kennis en de erva
ring van de beambten. 

Tegen het federalisme wordt vaak een 
argument gebruikt dat velen als afdoend 
en definitief beschouwen : de bewering 
namelijk als zou federalisme ingaan tegen 
het normaal ontwikkelingsproces. Zij die 
dit argument gebruiken, verwijzen er 
dan steeds naar dat de normale ontwik
keling onmiskenbaar wijst in de rich
ting van grotere eenheden : op het vlak 
der politieke instellingen de gecentrali-
zeerde staten en blokken en de supra-

grote en starre burokratieën wier wer
king totaal ontsnapt aan de kontrole van 
de gewone burger of van de door hem 
gekozen lichamen. 

Daarbij dient gevoegd te worden dat 
de politieke en ekonomische eenheden 
een steeds sterker wordende neiging 
hebben om zich te overlappen. In de 
kommunistische staten is de koncentratie 
van de politieke en sociaal-ekonomische 

het etisch beginsel 

nationale organismen, op het vlak der 
ekonomische verhoudingen de steeds 
sterker wordende koncentraties die op 
hun beurt parapolitieke supra-nationale 
gezagslichamen in het leven roepen. 

Deze ontwikkeling is inderdaad on
loochenbaar. Maar even onloochenbaar 
is de vaststelling dat die ontwikkeling 

grote gevaren inhoudt. De politieke en 
ekonomische eenheden groeien uit tot 

macht een absoluut voldongen feit. Maar 
ook de kapitalistische landen evolueren 
in die richting en er is wel niemand 
meer die overheidsbemoeiing in het 
sociaal-ekonomische leven durft looche
nen en verwerpen. Integendeel wordt die 
overheidsbemoeiing iedere dag belang
rijker. Men moet dit proces niet benade
ren met ideologische argumenten pro of 
contra ; de praktische vasts^siling van de 
onafwendbaarheid ervan volstaat, wan

neer deze vaststelling gepaard gaat met 
een juist inzicht omtrent de gevaren die 
de evolutie in zich bergt. En het belang
rijkste gevaar is daarbij weer, dat hoe 
groter de machtskoncentratie wordt, 
hoe meer ze ontsnapt aan demokratische 
kontrole. 

Hier wordt het dan tijd, terug over 
federalisme te praten. Het begrip fede
ralisme m de gebruikelijke Belgische 
politieke terminologie heeft praktisch 
uitsluitend betrekking op de Vlaams-
Waalse verhouding, een heel klein beetje 
ook op de struktuur van het eenwordende 
Europa. 

Wij zouden dat een vertikaal federa
lisme kunnen noemen, aangezien het als 
funktie heeft, iwlitieke gemeenschappen 
langs bepaalde vertikale onderscheidings
lijnen te ordenen. Volledig federalisme 
is het echter niet, want het federalisme 
heeft tevens een horizontale funktie die 
we zouden kunnen omschrijven als volgt: 
het delegeren van bevoegdheden van de 
top naar de bazis binnen de grenzen van 
een politieke en/of sociaal-ekonomische 
entiteit. Een voorbeeld zal dat duidelijk 

maken. De ruimtelijke ordening is aan de 
orde van de dag en meer en meer groeit 
het gemeenschapsleven. In een federalis
tische gemeenschap zal de staat er zich 
mee vergenoegen, de grote lijnen te trek-
kn van het kader waarbinnen de ruimte
lijke ordening zich moet afspelen. De 
staat zal voor de rest zoveel mogelijk 
adviesmacht, beslissingsmacht en uit-
voeringsmacht delegeren naar bijvoor

beeld de gemeenten, de provincies, het 
georganiseerd bedrijfs- en handelslevei^ 
de vakverenigingen, de landbouwersver
enigingen, de verbruikers enz. 

Het unitarisme - ook het horizontale -
leidt naar volslagen politieke anarchie 
of naar diktatuur. We geven er ons al te 
yelden rekenschap van, dat wij reeds 
middenin de politieke anarchie zitten en 
dat bijvoorbeeld de normale funktie van 
het parlement helemaal is ontwricbt, 
terwijl de drukkingsgroepen - de poli
tieke en de sociaal-ekonomische « lob
by's •» de « anticamera's » van Cavour i 
een steeds belangrijker rol gaan spelen. 
Hier kan alleen het federalisme een op
lossing brengen ; het is bijvoorbeeld toch 
duidelijk dat bevoegdheden moeten gede--
legeerd worden naar de werkgevers, d« 
werknemers en de verbruikers en zulks 
niet slechts okkasioneel zoals het thans 
gebeurt, maar institutioneel. 

Zo is het federalisme de tegenstander 
niet alleen van de Jakobijnse staatsom-
schrijving, maar ook van de « inner
lijke » Jakobijnse staatsopvattng : het 
horizontaal en het vertikaal centralisme. 

Daarom is het federalisme niet uit de 
tijd, is het integendeel een der dringend
ste noden van deze tijd : omdat demo-
kratie uiteindelijk alleen mogeijk is op 
grondslag van het federalistisch prin-
ciep. En omdat dit princiep wortelt in 
een etische voedingsbodem : de eerbied 
voor de mens als enkeling en als sociaal 
wezen. 

Toon van Overstraeten. 
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WALTER LUYTEN 

NIEUWE KRACHTLIJKEN 
De kommentaren rond de gemeenteverkiezingen zijn bijna verklonken. De 
verliezers van 11 oktober, C.V.P. en B. S.P., die kwaad gehumeurd het suk-
ses van de P.VV. in Wallonië en Brussel en v^n de Volksunie in Vlaande
ren toegaven de avond zelf, hebben hun lef teruggevonden. Het «grote» 
politieke spel met het oog op de parlementsverkiezingen van 1965 is reeds 
herbegonnen met het oog op de grondwetsherziening. Het «kleine» politieke 
spel rond de vorming van de schepen kolleges loopt verder. 
Zijn de gemeenteverkiezingen van 11 oktober méér geweest dan een faits 
divers ? Meer dan de verwezenlijking van de politieke verwachting dat 
P.VV. en Volksunie en ook de kommunisten als oppositiepartijen zouden 
vooruitgaan ? 

Het is veel meer geworden dan het 
vernieuwen van gemeenteraden. 

Veel meer dan het bevestigen en 
versterken van de Volksunledoor-
braak van 1961. In de bonte mozaiek 
van gemeentelijke uitslagen en kom-
binaties rond die uitslagen tekenen 
zich nu reeds duidelijk enkele 
krachtlijnen af volgens welke ons 
politiek leven in het algemeen en de 
Vlaamse beweging in het bijzonder 
zich kunnen ontwikkelen in de vol
gende jaren. 

Politieke groepen en bedoeUngen 
die het leven van ons volk diepgaand 
kunnen beïnvloeden, krijgen gestalte. 

voor de oorlog 
Vlaams - nationalisten van na de 

oorlog hebben lange jaren als tegen
argument in hun propagandadiskus-
sies te horen gekregen : « 2^1fs als 
de Volksunie een deel zetels haalt, 
wat kan ze er politiek mee doen? ». 
Wij moesten als jongeren dan te ra 
de gaan in de vooroorlogse situatie. 
Onze argumentatie kwam er op neer 
dat met een beperkt aanta) zetels de 
aangroeistroming zo in het Vlaams-

nationale voordeel zat, dat de andere 
partijen noodgedwongen beeo""en 
anti-Vlaamse of onvlaamse ballast 
uit te gooien. Komend uit katoheke 
kringen en diskussie voerend meest
al in die kringen, wezen wii er op 
dat bij de doorbraak van het V.N.V. 
in 1936 (van 8 naar 16 zetels) de pa
niek in de Katolieke Staatspartij zo 
groot werd, dat men het kind ging 
herdopen i-̂  Kqtoiif^ke Vlaamse 
Volkspartij. Wij voegden er aan toe 
dat de Vlaams - nationalisten ook 
effektieve politieke macht verover
den 

Immers, bij het verloren gaan van 
de katolieke meerderheid in de pro
vincieraad van Antwerpen, Oost- en 
West-Vlaanderen, werd telkens over
gegaan tot het vormen van een VNV-
KVV-bestendige deputatie. 

Dit kon ook moeilijk anders in die 
jaren. Op een ogenblik dat de links-
rechts tegenstellingen, door buiten
landse troebelen als Spaanse burger
oorlog, ons politiek leven beheersten, 
lag dergelijke VNV-KVV-koalitie in 
de lijn der poUtieke evidentie. 

Het felle optreden van de kerke
lijke overheid tegen het opkomend 
Vlaams - nationalisme had meege

bracht dat de katolieke nationalls-» 
ten zich steeds trachtten te verant-» 
woorden op dit vlak. Het is volgens 
onze huidige maatstaven enorm wel-* 
ke hoeveelheid brosjuren en artikels 
de wereld werden ingestuurd om het 
goed recht aan te tonen van de ka
tolieke nationalisten om toe te t re 
den tot zelfstandige politieke for
maties andere dan de officiële kato
lieke partij . In die ijver ging men 
dan ook zo ver, dat men uiteindelijk 
nog kato'ieker dan de Paus wilde 
ziin Geplaatst tegenover een kruis* 
vaart-partijkatolicisme was die evo
lutie wellicht moeilijk anders moge» 
lijk in die jaren. 

vernieuwing 
In ons artikel « Afgescheurde Ka-i 

tolieken » enkele weken voor de ver
kiezingen konden wij de CVP-hetze-
makers al van antwoord dienen meti 
de huidige leer van de Kerk zelf. 
Meer en meer is immers de gebon
denheid Kerk-politieke partij ala 
schadelijk beoordeeld door vernieui 
wende kristeUjke denkers van de 
hoogste orde. De ideologische tegen
stelling links-rechts op politiek ge
bied is fel afgezwakt Wij weten dat 
deze tegenstelling in het verleden dé 
hoofdoorzaak is geweest van de on
opgelostheid van onze Vlaams-natio-
nale strijd. De lijnen die zich steeds 
duidelijker aftekenen na deze ge
meenteverkiezingen, tonen voor de 
Vlaamse strijd perspektieven die het 
woord t historische kansen > deze 
maal niet tot redenaarsboutade ma
ken 

(vervolg blz. 10)j 

SCHELDE-RIJNVERBINDING 

Vlaamse 

een-

drachl 

geboden ! 

fvpTToïs Tan t)ï2. S) 
zijn er rechtstreeks bij betrokken. Er 
is ten eerste de kanalisatie van de 
Moezel, waardoor de industrie van 
Lotharingen via Koblenz een recht
streekse waterweg naar üe Rijn heeft 
gekregen. Deze industrie is een t ra
ditionele klant van de Antwerpse 
haven. Tenzij Antwerpen zijn kon-
kurrentiepositie kan verbeteren door 
een betere Rijn-verbinding, zal de 
verkeersstroom van deze industrie 
vermoedelijk de kortere weg via Ko
blenz voor de afvoer van haar pro-
duktie verkiezen en aldus georiën
teerd worden naar andere Ri in ha
vens in de delta dan Antwerpe*-

Er is ten tweede de afschatt 'ng 
van de zogenaamde « stop » van 
Ternaaien, waardoor een tweede t ra
ditionele klant van de Antwerpse 
haven ons dreigt te ontglippen, nl. 
de Luikse industrie. Deze is ttians 
gevoelig dichter bij Rotterdam ko
men liggen, in vaart-uren althans. 

yroot belanq 
Er is ten derde de sterke ateun 

door de Franse staat aan de haven 
van Duinkerke verleend. Deze havea 

is in volle ekspantie. Nu reeds gaan 
in Wallonië en o m . in de Borinage, 
stemmen op om industriële trafieken 
af te leiden naar deze haven, dicht
bij gelegen en behorende tot het 
Franse taalgebied. 

onomwonden stellen sommige 
Waalse kringen de autosnelweg 
« Route de la Wallonië » in dit pers-
pektief! 

Al deze trafiekverschuivingen zou
den voor gevolg hebben, belangrijke 
verkeersstromen niet alleen uit 
Vlaanderen weg te houden doch zelfs 
uit België te leiden! Iedereen die in 
de verkeersekonomie thuis is weet 
welk hoog financieel rendement aan 
transport- en goederenbehandeling 
is verbonden. Vandaar dat wij zon
der aarzelen bevestigen dat het be
houd van deze verkeersstromen te 
Antwerpen én voor Vlaanderen én 
voor België van zéér groot belang is. 

maneuvers 
Iedere objektieve waarnemer zal 

inderdaad moeten toegeven dat al
leen de Antwerpse haven in staat is 
deze belangrijke verkeersstromen 
ekonomisch verantwoord te verwer
ken én door technische én door kom-
merciele ervaring. 

Wij hopen aldus het prob'eem ge
situeerd te hebben in de algemene 
nationale en ekonomische samen
hang. In een volgend artikel zullen 
wij de oplossing onderzoeken die 
thans wordt voorgesteld en die zowel 
op Vlaams als op Belgisch plan aan
leiding geeft tot gepassioneerde pole
mieken en hardnekkige politieke ma
neuvers. 

Mr Hugo Schiltz. 
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Al eens een ajuin in vieren gesneden, deze vier delen gewreven 

over een aantal onsierlijke wratten en de uien vervolgens begra

ven ? Hebt U misschien al eens pieren in een zakje op de borst 

gehangen, in de hoop hierdoor de een of de andere kwaal kwijt 

te geraken ? Of hebt U het al eens geprobeerd met slekken en 

fragmenten van kikkers ? Nog nooit op een kerkhof naar doods

beentjes gaan graven om een ziekte te kunnen genezen ? Nu 

beste lezer, wij willen het U ook allemaal niet aanraden want 

hogergenoemde remediën en kwakzalverijen behoren meestal 

tot het verleden, hoewel er hier en daar in Vlaanderen toch nog 

resten te vinden zijn van een oeroude en felverbreide volksge

neeskunde. Hoewel er ook nog wonderdoktoors te vinden zijn die 

ziekten aflezen, afbinden, wegnijpen of verdrijven door middel 

van drankjes en pillen waarvan de bestanddelen niet (of liefst 

niet) te ontleden zijn. Want nog kan men diep in de Kempen 

te rade gaan bij het Zandboerke, nog kan men helemaal achter

aan op de Zandvlietse Hei terecht bij de Grote Klos en nog zal 

men links en rechts in Vlaanderen van die tipische figuren aan

wijzen waarvan gefluisterd wordt dat zij de macht bezitten, 

ziekten te genezen. 

Tot in de vorige eeuw en in de 
eerste tientallen jaren van de huidi
ge, was de volksgeneeskunde samen 
met de praktijken van wonderdok
toors en kwakzalvers, fel verspreid in 
Vlaanderen. Het zoeken naar allerlei 
remediën om de gezondheid te bewa
ren is zo oud als de mensheid zelf : 
zij uitte en uit zich door het speuren 
naar geneeskrachtige planten, door 
bijgeloof en door het toedichten van 
bovennatuurlijke krachten aan som
mige personen. 

wonderdoktoors 
Vooral in het destijds zeer arme en 

onderontwikkelde Vlaanderen gedijde 
de kwakzalverij en de praktijk van 
de wonderdoktoors, wat begrijpelijk 
is doordat er niet alleen een tekort 
aan wetenschappelijk geschoolde ge
neesheren bestond en er anderzijds 
veelal te weinig geldmiddelen waren 
om bij de echte geneeskunde te rade, 
of in behandeling te gaan. 

Bijaldien was de faam van sommi
ge wonderdoktoors zo groot dat zij 
een bijna onmetelijke praktijk had-

hij spreekuur hield enz... In alle de
len van Vlaanderen zal men zo de 
namen kunnen noemen van talloze 
wonderdoktoors of lieden die met een 
buitennatuurlijke kracht begaafd, 
ziekten konden genezen (zo geloofde 
het volk het tenminste). 

nijpen 
De meeste van deze genezers — die 

met de naam « wonderdoktoor» be
titeld werden — hielden het bij het 
toedienen van kruiden en drankjes. 
Meestal drankjes dan nog wel omdat 
die toch niet naar de inhoud konden 
onderzocht worden. Anderen echter 
deden aan handopleggingen en een 
enkele kon met nijpen de pijnen 
uitdrijven. Een voorbeeld hiervan is 
de destijds in Vlaanderen en Brabant 
zeer goed gekende Drieske de Nijper, 
die in St Gillis Waas geboren werd, 
maar die talloze klanten van ver uit 
het land tot de zijne kon rekenen. Hij 
verdreef pijnen en ziekten door een 
simpele aanraking of door enkele 
ferme nepen. Hij was zodanig be
roemd dat men hem als een soort 
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Buiten de wonderdoktoors die thuis 
hun klanten ontvingen, waren er ook 
de rondtrekkende kwakzalvers en 
pillenverkopers. Uit de boeken van 
Ernest Claes zal men zich de tanden-
trekker herinneren die niet alleen 
kiezen uitrukte maar op markten en 
kermissen wortels en flesjes verkocht 
tegen allerlei ziekten. 

grote klos 
Zijn de meeste wonderdoktoors 

verdwenen — hoewel men hier en 
daar toch nog fluisterend lieden zal 
noemen die als dusdanig kunnen 
doorgaan — dan zijn de « aflezers > 
het nog bijlange niet. In nagenoeg 
ieder landelijk dorp in Vlaanderen 
zal er wel iemand te vinden zijn die 
— tegen betaling in natura (voor zo
ver wij weten meestal oren en poten 

i « bovennatuurlijke krachten > put hl, 
uit « geheime boeken > die nog nooi' 
aan buitenstaanders werden getoond^^ 
Tot de onontbeerlijke < krachtbron-* • 
nen » behoren verder een (zeer gro^ 
te) geitebok — die tussen haakjes 
steeds de eerste prijs wegkaapt b i j 
provinciale wedstrijden voor stam<a 
boek-geitebokken tot de instandhou-i 
ding en bevordering van het geiten-
ras — een vijftal kalfsgrote bestaard-* 
honden en ten laatste, maar zeke^ 
niet te versmaden, enkele mons t e r s ' 
achtige ratten, die een voortreffelijïg' 
onderkomen vinden onder de bedde«« 
bak (hij slaapt nog in een bedde* 
koets) van de Grote Klos. Deze ra t ter | 
worden steeds aan de bezoekers gê* 
toond, dat hoort zo bij de ceremonie^^ ( 
Wij willen echter voor de gegadigden!'' 
wel vermelden dat de tanden van dO 
beesten veiligheidshalve werden uit* 
getrokken en dat zij nog uitsluitend 
met melk en zacht brood gevoed wor
den. 

"h^"^ ^ \ SS 

den en dat hun naam doorheen het 
ganse land gekend was. Velen zullen 
zich waarschijnlijk nog de namen 
van de Limburgse wonderdoktoors 
herinneren zoals het «pasterke van 
Herstappe », het « Doktoorke » van 
Meldert die zowel voor de mensen als 
voor het vee allerlei remedies wist en 
zijn leer had opgedaan bij zijn tal
rijke omzwervingen in gans het 
Vlaamse land. Daar was ook het 
« Scheperke » van Groot-Spouwen die 
flesjes «Hoop der Hopelozen» ver
vaardigde (de planten hiervoor ging 
hij 's nachts klokslag twaalf in de 
bossen en beemden plukken) daar 
waren ook de verschillende bewoners 
van de Kluis van Helshoven te Hoe
per tinge, Drieske Beek die te Hasselt 
zelfs een bepaalde dag had waarop 

WONDERDOKTOORS 
KWAKZALVERS 
tovenaar beschouwde en dat men zijn 
portret in huis hing om jicht en spit 
te voorkomen ! 

Drieske de Nijper stierf — ondanks 
zijn tovenaarskunsten — reeds op 
vijf en dertig-jarige leeftijd aan tifus 
en kreeg dan ook een sarkastisch 
rijmdicht op zijn grafsteen : 

« Hier onder dezen zerk 
Ligt Andries De Clercq, 
Drieske Nijpers bijgenaamd 
Gansch Europa door befaamd. 
Geen minister of geen bakker 
Was in ' nijpen ooit zoo wakker. 
Jammer is 't dat zulke man 
Heden niet meer nijpen kan. 
Want de dood zeer fel in 't grijpeBk 
Kwam nu Dries op toer eens nijpen s. 

van een varken, of enkele kilo's pen
sen) bereid zijn de roos af te lezen, 
kinderziekten te bezweren of zieke 
dieren te genezen door het opzeggen 
van onontwarbare «gebeden». De 
door hogergenoemde Ernest Claes zo 
bekend geworden Wannes Raps en 
zijn Peerdenpaternoster, is hiervan 
wel een goed voorbeeld. Persoonlijk 
kennen wij nog een van de weinige 
wonderdoktoors : de in de inleiding 
vermelde Grote Klos van de Zand
vlietse Hei. die bekend geraakte in 
brede kring daardoor radio en televi
sie hem tot in de Vlaamse huiskamers 
brachten. Hl] is vroeger liedjeszanger 
geweest QS> de markten en koppelde 
daaraan een bedrijf van kwakzalve
rij en afleEer^. Thans beoefent hij 
nog wolsxA d^ laa ts te bezigheid. De 

mieke den duvel 
Met zeer veel geduld hebben wH| 

enkele jaren geleden een van de « ge* 
beden» van de Grote Klos kunneö 
optekenen. Het cMieke den Duvel* 
is een hoogst Interressant aflezer»* 
gebed omdat het zeer oud is. deels lal 
het bargoens en in al zijn ruwheid 
en primitiviteit toch doet denken aaii 
een gedicht van Van Ostayen. 

MIEKE DEN DUVEL 

« Mieke den duvel 
scherpe bek 
Z'is gevallen in 't sjimmenas 
Waor dat de mis duurt 
van den halverelf 
tot den halvertwaolf 
Waor dat Jacobus Pallemans 
arriveerde met een trekschuit 
vol gelas 
Naokend en bloot 
een koppel ijzeren pinnen 
onder der voorpote geslaoge 
veur 't uitschuiven 
van 't gelattig ijs 
Drij dage voor der dood 
Wist ze dat ze nog in 't kraom 
moest komme van 'nen dovel 
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•ol pek 
Da sting beschete en besehrere 
door d'hemslippe en d'onderbroekke 
knoplint en gaore 
Dat is van den ouwen 
en den nieuven gezinde 
Dat is wiggem waggem 
broodzak palladijn 
Dat is daor acliter 
in de straot 
waor dat de poemp staot 
waar dat den blaosbalk 
tegen 't hol van 't gat 
omhoog slaot 
Ne kattestr... waor 't haor op staot 
is bekwaom oem geschore te woore 
In den naom des vaders en des pikkel-

[been 
Oos vaoder docht dat 't doenker was 
en de maon die scheen 
Amen ». 

De belezers houden over het alge
meen hun gebeden geheim, zij dragen 
ze op het einde van hun leven, samen 
met hun macht, over aan een opvol
ger. De aflezing gebeurt al fluisterend 
en gaat gepaard met het maken van 
tekens — meestal kruistekens — 
over de plek waar pijn wordt gevoeld. 

kennis uit opdeden, de een al wat 
meer dan de andere, want niet alle 
wonderdoktoors waren kwakzalvers, 
sommigen hadden een uitgebreide 
kennis van de planten- en dieren
wereld en er zijn ook gediplomeerde 
doktors geweest die ten onrechte als 
«wonderdoktoors» betiteld werden 
omdat zij bij hun voorschriften veelal 
of uitsluitend planten gebruikten. 

^e kwakzalvers mengden gewoon-
lijK een betrekkelijke kennis van de 
plantenwereld met bijgeloof en ge
heimzinnige krachten. Er zijn zo een 
ganse reeks duivelsplanten die vol
gens het volksgeloof alle de een of de 
andere macht (gewoonlijk een boos
aardige) bezitten. Aan het Smt-Jans 
kruid wordt ook toverkracht toege
schreven. Vooral wanneer het tijdens 
de midzomernacht geplukt werd had 
het allerlei vreemde krachten, zo ook 
trouwens de bladeren van de vlier
struik en notebladeren. De eerste 
kunnen wratten doen verdwijnen zo 
men ze na inwrijving begraaft in de 
grond en ze daar laat verteren, de 
tweede kunnen de gierigheid uitdri-ï-
ven. Zo wil het al thans de volksmond. 

remedien handboek 
De volksremediën bij ziekten zijn 

hier en daar en voor sommige geval
len nog in trek gebleven. Persoonlijk 
hebben wij bij een nlerziekte talloze 
aanbevelingen gekregen, de een al 
krachtiger dan de andere, en dit niet 
alleen van lieden uit de eigen streek, 
maar werkelijk van alle zijden. Tot 

Daarnaast kreeg men ook de meest 
vreemdsoortige remedien, die — hoe 
ongelooflijk het tegenwoordig ook 
moge schijnen — soms over een groot 
aantal landen van Europa verspreid 
waren. Zo het gebruik van slekken, 
regenwormen, spinnen, hazenbloed, 
doodsbeenderen, zwaluwnesten enz... 
Aan het bloed van een mol die in de 

in 1855 te boek gesteld door een ka
pelaan Van den Bosch. Het boek be
leefde tientallen herdrukken zo groot 
was de bijval en de schrijver — die in 
1885 stierf — had toen een bedrag 

S'^OJUUIM» I M a 

de meest belangrijke bestanddelen 
behoren : ramenas en ouwe klare, 
gepaard aan het overmatig nut ten 
van bier. Iedereen zal zo voor zich
zelf wel een lijstje kunnen opmaken 
van allerlei middelen die hem reeds 
werden aangeprezen ter voorkoming 
of genezing van ziekten. En in vele 
gevallen zal het tegenwoordig inder
daad gaan om een of ander kruid of 
plantenbestanddeel dat werkelijk 
verbetering kan brengen 

vroeger echter was dat anders, 
toen legde men andere normen aan 
voor het toeschrijven van genees
krachtige eigenschappen. De oorzaak 
van een letsel werd in verband ge
bracht met de genezing ervan. Zo 
werd het haar van de hond die gebe
ten had op de wonde gelegd. De vorm 
van een plant werd overgebracht op 
de ziekte : longkruid dat genoemd 
werd naar de vlekken op en de vorm 
van de bladeren, diende bij longziek
ten De kleur speelde ook een rol : 
eierdooiers en safraan werden toege
diend bij geelzucht, rode planten of 
bloemen werden in betrekking ge
bracht met de bloedsomloop en met 
bloedziekten. Namen van planten 
deden het ook : hondsroos en honds
ribbe bracht men in toepassing bij 
hondenbeten, leverkruid bij lever-
ziekten, steenbreke bij het verbrijze
len van nierstenen 

VOLKSGENEESKUNDE 
INmiANDEREN 

meimaand gestoken werd, schreef 
men vroegerj are heelwat geneeskun
dige kracht toe. Palingsvellen werden 
gebruikt om pijnlijke plaatsen af te 
binden, luizen werden gegeten bij 
geelziekte, verse lauwvis werd aan
gewend bij borstziekten en maag
krampen werden bestreden door sol
fer in de vouwen van armen en be
nen te leggen. 

Deze remedies deden niet enkel de 
ronde onder het volk, zij werden nog 

van honderdtwintig duizend frank 
verdiend wat een ongelooflijke som 
was voor die tijd. Enkele remedies 
uit dit werk ? Hier volgen er enkele : 
Tegen de tering : alle twee uren een 
halven lepel schelpslekkenslijm met 
suiker Innemen. Tegen maagkramp : 
het poeder van het velletje uit de 
maag van een hen in water of thee 
drinken. Keelpijn : een zakje uit dun 
linnen, met levende pieren gevuld, 
rond de keel leggen. Ledewater : er 

« Grote Klos » - Foto Kdg van Her Herten, 

koe- of schapendrek op leggen. GeeU 
zucht : te bed blijven, dieet houden 
en een opengesneden lauw twaalï 
uren tegen de maag laten liggen. 
Poeder van een honderdtal duizend-i 
poten op een liter oud bier en op zo
veel Rijnwijn^ laten trekken en Ie-* 
pelsgewijze op drie of vier 'dagen in 
nemen Fijt : den vinger in, den muil 
of de pens van een kikvorseh steken. 
Ontsteking der ogen • Een jonge duif 
levend op hare lengte doorgesneden 
met den binnenkant op de pijnlijke 
plaats leggen Als de stank dezer den 
lijder onverdraaglijk wordt kan men 
de duif hernieuwpn 

Tot zover het « tiandboek voor Lij
denden », dat niet minder dan 388 
bladzijden besloeg. Wij hopen dal wij 
den lezer met deze enkele staaltjes 
niet te zeer zijnen eetlust hebben 
ontnomen en wij verontschuldigen 
ons zeer, indien dit wel het geval 
mocht geweest zijn Voor de minder 
sterken die braakzucht zouden ver
tonen, hebben wij nog een krachtige 
remedie : « Den vinger tot halverwe
gen de keelpijp in den mond steken. 
Amen ». 

S.D.L. 

planten 
Het beroemde Cruydt-boeck van de 

Vlaming Rembertus Dodoens, tussen 
haakjes gezegd, onze volksvertegen
woordiger Dr van Leemputten heeft 
een van de enkele zeldzame eksem-
plaren die er nog in eigen land zijn, 
dat in de jaren 1608 werd uitgegeven, 
jwas eeuwenlang de leidraad voor 
plantenkundigen en onvermijdelijk 
öok voor de wonderdoktoors die er hun 

UIT HET GRUYDTBOEGK VAN DODOENS 
vingherhoetoruydt 
Hieronder, bij de afbeelding, overgenomen uit het beroemde 
kruidenboek van Rembert Dodoens, volgt een beschrijving zoals 
die in het oorspronkelijke werk voorkomt : 

G h e d a e n t e . Het eerste ende ghemeynste Vingerhoetcruydt Is 
dat met peersche bloemen; 't welck lange, breede, bleeckgroene, 
aen de kanten ghekerfde bladeren heeft, de bladeren van Wit 
WoUecruydt eenighsins ghelijck, maer nochtans wat kleynder, 
ende niet soo haerachtigh oft wolachtigh als die : tusschen dese 
blaederen spruyt eenen rechten ronden steel, van 't midden tot 
boven toe met seer vele bloemen gheladet; die niet in de ronde en 
staen, ofte recht teghen over den anderen ghestelt zijn, maer 
komen allegaeder uyt een sijde van den steel, boven malkande-
ren vervolgens geschickt ende gevoeght, neerwaerts hangende. 

Deze bloemen zijn van maecksel langhworpigh, van binnen hol, 
soo dat sy byna de ghedaente van Vingerhoeden schijnen te 
hebben; van verwen uyt den rooden peersch oft purper, van 
binnen met witte stipkens oft spickelkens geteeckent of besayet. 
Als deze bloemen gheresen zijn, soo vertoonen haer saetbollekens, 
daer in kleyn saet wat De wortelen zijn anders niet dan vele 
dunne veselinghen 

P1 a e t s e . Dese bloemen wassen van selfs in 't wilt op ver̂ ^ 
scheyden gewesten van Hoogh ende Neder Duytschlandt op 
steenachtighe ende doncker of schaduwachtige plaetsen. Men 
brenght se oock wel in den hoven. 

T i j d t . yingherhoet-cruydt bloeyt meest in Hooymaent, 
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NAAR JUISTE 

VERHOUDINGEN 

DER FRONTEN 

f (vervolg van bl. 7) 

Maanden voor de verkiezingen 
schreef Kiebooms dat, waar zich het 
geval zou kunnen voordoen, men lie-
yer met socialisten of liberalen moest 
scheep gaan dan met Volksuniemen
sen. Het rooms-rode bondgenootschap 

l y a n de heren Spaak-Lefèvre en de 
Tbonzen Cool-Major is in de geesten 
[ van vele CVP-heren reeds meer een 

eenheidsb'ok dan een coalitie. 
Waar we het schijnheilig bezwe-

ringsformuletje « En wat met de 
kristelijke eenheid? » voor de ver
kiezingen reeds weerlegden, hebben 
de feiten ons gelijk gegeven. De 
chagrijnige losbarsting van CVP-
voorzitter Van den Boeynants op de 
T.V. tegen de « ekstremisten », werd 
een dag later als politieke leidraad 
herhaa 'd door Lefèvre die zich kant-
,te tegen elk samengaan van de CVP 
met « een partij waar men noch op 
sociaal noch op nationaal vlak iets 
mee gemeen heeft ». 

Vroeger gebruikten de A C.V.-ers 
voor socialisten die liever met de li
beralen dan met de C.V.P. samen-, 
werkten de uitdrukking : « Ze zijn 
liever Turks dan paaps». Nu kan 
men replikeren : de C-V.P.-papen 
worden liever Turks dan Vlaams. 

De strategie wordt hier duidelijk. 
De fronten worden hertekend 

De vertikale scheidingsUin die het 
linkse belangenfront bijna sinds 1830 

In Aalst, Merksem, Erembodegem, 
Kortrijk, overal plaatsen waar de 
Volksunie op de wip zat, heeft de 
C.V.P. reeds een bestuursakkoord ge
sloten met de liberalen of socialisten. 
Zelfs in Berchem, waar de kieskam-
panje gevoerd werd door de C.V.P. 
onder het motto « Volksunie stemmen 
is gelijk aan de B.S.P. versterken», 
zijn de heren P.W. Segers en Jos De 
Saeger de plaatselijke C.V.P.-ers on
der druk gaan zetten om de B.S.P. 
van Jos van Eynde te verkiezen boven 
de Volksunie. Het dreigen met ont
slag van een deel der C.V.P.-bestuurs-
leden is hier misschien nog de enige 
rem. De komedie zou te duidelijk zijn. 

In het «Handelsblad» werd ver
meld hoe C.V.P. en B.S.P. reeds 
plannen koesteren om ook in 1965 
samen de bestendige deputatie te 
vormen in de provincie Antwerpen. 

nieuwe fronten 
Die aflijning van de fronten kan 

ons als Vlaams-nationalisten slecjits 
verheugen. De doorbraak van het 
V.N.V. bracht mee dat in 1939 alle 
partijen front vormden tegen de 
Vlaams-nationalisten. Heel wat snel
ler dan vóór de oorlog gaan wij naar 
dezelfde harde kamp. Maar onze 
kaarten liggen nu veel en veel gun

men dai soort Vlaamsgezinaen jaren
lang Ixeeft kunnen inpompen. 

Koningskwestie, schoolkwestie heb
ben jarenlang het « rechtse » Vlaan
deren tegen het « linkse » Wallonië 
opgesteld. Met voor de Vlaamse be
weging het ellendige effekt dat de 
sterke Vlaamse C.V.P. haar Waalse 

raar uit een gro'te staatsnormaal-* 
school verzekerde ons dat bijna 70 %' 
van zij'n koUegas reeds voor de V.ü. 
hadden gestemd. Ook zij beginnen 
zich ifl het kieshokje te wreken op 
het mensonwaardige sisteem van 
«met een lidkaart en een knieval 
voor de portier van het Volksluiis 
kunt ge als licentiaat wel aan een 
plaats geraken ». 

NIEUWE KRACHTLIJNEN 
de opdracht 

tegen het rechtse kamp opstelde, 
wordt omgebogen tot een horizon-
ta 'e tegenstelling Noord-Zuid, met als 
scheidsrechter het unitaire belgicis-
me. Die politiek zet zich overal door. 
De BSP is haar afrekening begonnen 
met de Waalse « ekstremisten *. De 
CVP wil de Volksunie overal tot eks-
tremist verklaren. In dat spelletje 
past zelfs dat Jos Van Eynde niet 
langer losdondert tegen het Vlaams 
« neo-fascisme ». maar zelf Vlaams-
gezinde artikels begint te publice
ren om de verdere vlucht van de 
interessantste Vlaamse socia'istische 
kiezers naar die «ekstremisten» te 
verhinderen. 

We krijgen nu de proef op de som. 

stiger. Er is een openheid gekomen 
in Vlaanderen, vooral bij de jongeren, 
die onze partij voor het eerst een 
kans geeft om een brug te slaan tus
sen allen die het « Vlaanderen Eerst» 
tot leidmotief willen nemen van hun 
politiek denken en handelen. Dat 
rood-gele en voor de grondwetsher
ziening ook blauwe eenheidsfront van 
de unitaire belgicisten zal in Vlaan
deren de politieke vensters open
gooien. Voor het eerst zullen vele 
rustige katolieke Vlaamsgezinden de 
stap in onze richting durven zetten. 

Gedaan met de gewetensproblemen 
en de druk van « we zijn wel vlaams-
gezind, maar we moeten toch eerst 
katoliek zijn » Drogredenering die 

zwakke broeder niet in de steek wou 
laten en dat de zwakkere B.S.P. bij 
ons onvlaams werd om de sterke 
Waalse broer niet te ergeren. 

Zuiverend zal die nieuwe afteke
ning ook werken bij de eerlijke link
se Vlaamsgezinden. Zij moeten tegen
over onze argumenten, dat de kato-
lieken in de Volksunie hen alle waar
borgen bieden, niet langer achter
dochtig staan. Zij kunnen nu vast
stellen dat de Vlaams-nationale par
tij geen appendix, zij het dan een 
zogezegde afgescheurde, van de 
C.V.P. is. 

Dit verdwijnen van de achterdocht 
konden wij reeds vaststellen bij de 
jongste verkiezingen. Een jonge le-

Vlaams-radikaal, vooruitstrevend-
s o c i a a l , verdraagzaam-levensbe
schouwelijk, kunnen wij eindelijk de 
partij zijn die én voor kristenen én 
voor vrijzinnigen de effektieve door
breking van de verzuiling meebrengt. 

Op een vlak juist waar die verzui
ling de struikelsteen is geweest voor 
onze nationale ontvoogding. Principi
eel voor die beginselen, open in onze 
uitbouw, moeten wij nu de Vlaamse 
politieke strijdmacht opbouwen die 
de Vlaamse springvloed moet stellen 
tegen de Waals-Brusselse vloedgolf 
die op het ogenblik dreigt de rege-
ringspolitiek volledig te beheersen. 
Nu moeten wij tonen, klaar te zijn 
voor deze opdracht. Later zal men 
ons beoordelen aan de hand van het 
feit of wij voldoende politieke ernst 
bezaten om deze ^grote verantwoor
delijkheid te onderkennen en ons 
eigen persoontje aan die verantwoor
delijkheid ondergeschikt te maken. 

Walter Luyten. 
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ONSTERFELIJK " K E T J E 
Het was een donkere, regenachtige dag, die donderdag van oktober 

dat Renaat Grassin begraven werd. Indien wij de klassieke beeldspraak 
der nekrologieën zouden gebruiken, zouden wij kunnen zeggen dat de 
bemel treurde om zijn heengaan. Er was niet zo heel veel volk in het 
kwkje van Brasschaat-Donk : het was stil geworden rond het Ketje de 
laatste maanden, de laatste jaren zelfs. Velen, die vroeger zijn vrienden 
waren, waren hem voorgegaan in de dood. Anderen wisten van zijn be
staan nog slechts door zijn medewerking aan het radio-kabaret « Kop 
en Staart » en voor vele jongeren was hij nog slechts een naam onder 
velen. Toen hij wegens ziekte ook het kabaret moest opgeven en in zijn 
Eiekenkamertje lag In de St Lukaskli niek, was het alsof de oude bomen 
in het park van het Hof van Delft — dat vele jaren geleden het trefpunt 
was van het nationalistische Antwerpen — nu een scherm vormden, 
waarachter een Vlaanderen lag dat hem vergeten had. 

Hij had immers het ongeluk, te 
behoren tot een generatie en een 
periode die nu door would-be reaal-
politici als voorbijgestreefd wordt 
beschouwd. Doch in dat « romantisch 
en (Hivruchtbaar > verleden lag juist 
Grassins meest-vruchtbare en rijk
ste periode. De vergetelheid die om 
hem viel, zoals zi] ook viel over het 
leed en de offers van duizenden stil
len in Vlaanderen en elders, was te 
wijten aan de onbegrijpelijke onwe
tendheid en ondankbaarheid van hen 
die geloven dat de Vlaamse beweging 
begon met hun bekering en die liefst 
nog eens de repressie willen over
doen, om « die van 39-45 » uit te 
schakelen. 

Is het met tragisch dat het een
zijdig zich blind staren op de vluch
tige verschijnselen van vandaag die 
morgen voorbijgaan, ex de oorzaak 
van zijn dat de meest-elementaire 
erkentelijkheid is verloren gegaan? 
iWil men soms dat de zonen zich 
schamen om hun vader en dat wij 
verloochenen wat ook gisteren, zo-
aJs vandaag en morgen, de stuwen
de, bindende en dragende kracht zal 
blijven onzer beweging? 

Wij geloven niet dat Grassin ooit 
aanspraak zou gemaakt hebben op 
erkentelijkheid, maar wij beseffen 
dat hardvochtige onwetendheid hem 
moet pijn gedaan hebben. 

Het zou niet mogen gebeuren, dat 
een leven van werk en trouw beloond 
wordt met vergetelheid in de ouder
dom en eenzaamheid in de dood. Het 
zou niet mogen gebeuren dat in de 
bekommernis om de dagelijkse din
gen — die wij morgen weer heel an
ders zullen zien — wij vergeten wat 
gisteren groot 'en zuiver was en blij-

ivo bakelants 

Onze «lartelijkste t5'-*"''wensen voor 
kunstglazenier Ivo Bakelants die op 
zaterdag 7 november in tiet huwelijk 
treedt met mej. T. Cools. Ter dezer 
gelegenheid wordt te 14 uur in de « Gou
den Ram •», Suikerrui 22 Antwerpen, een 
ontvangst georganiseerd met tezelfdertijd 
een tentoonstelling van «havenmotieven» 
uit het werk van Ivo Bakelants. 

vend, in mens en idee. 
Wij hebben ons in « De Volksunie » 

soms afgevraagd of het nog wel no
dig was, in de geschiedenis der 
Vlaamse beweging te putten en ge
stalten en ideeën uit een — toch 
zeer nabij — verleden naar voren te 
brengen, tot belering van hen die 
tussen het essentiële en blijvende 
en het aksidentele geen onderscheid 
kimnen maken. Wij hebben zelf wel
licht niet steeds de nodige waarde
ring en erkentelijkheid betoond te
genover hen, aan wie wij alles dan
ken : ons voortbestaan als volk, de 
heropstanding van gisteren en de 
dc^i-braak van heden. Moge dit dan 

Beide publikaties vertonen een 
zekere gelijkheid, maar toch is de 
progressiviteit niet te loochenen. In 
1948 sprak Sartre nog van « écrire 
pour son époque » en zag hij de li
teratuur zuiver historisch gebonden. 
In zijn jongste uitlatingen gaat Sar
tre verder en betwist zelfs het be
staansrecht der literatuur in een 
wereld waarin, naar zijn zeggen, 
« twee miljard mensen honger lij
den ». De sofismen van zijn eerste 
publikatie werden door Thierry 
Maulnler in « La Table Ronde > af
getakeld, en in « L'Express » an t 
woordden Yves Berger en Claude Si
mon op Sartre's afwijzing der lite
ratuur. Sartre heeft zich echter 
nooit veel om kritiek (al was hij ook 
gegrond) bekommerd en dit is zelfs 
destijds de reden geweest waarom 
de breuk ontstond met die andere 
Franse existentialistische wijsgeer, 
Merleau-Ponty, die hem van kette
rij tegenover de grondslagen der 
existentie-filosofie beschuldigde. 

Het is niet onze bedoeling Sartre's 
filosofische opvattingen in dit ar t i 
kel te resumeren. In een werk als 
Bochenski's « Geschiedenis der mo
derne Europese wijsbegeerte » heeft 
ie auteur daartoe een negental pa
gina's nodig van de ongeveer veer
tig die aan de existentie-wijsbe
geerte zijn gewijd. 

Hieruit blijkt reeds de onmogelijk
heid om een uiteraard meer vulga-
risende uitleg te verstrekken bin
nen het kader van een weekbladarti
kel. De verhouding tussen het aan-

9 } 

een les wezen voor ons allen. 
Het is niet onze bedoeling nog 

eens de biografische gegevens over 
Renaat Grassin te herhalen, die in 
dag- en weekbladpers verschenen. 
Wel willen wij op twee feiten de na
druk leggen. 

Vooreerst is daar zijn aktiviteit in 
de Vlaamse toneelwereld : als ak-
teur en regisseur bij het Volkstoneel 
en als hoofdregisseur bij de KVS te 
Brussel, 

Al wie enigszins vertrouwd is met 
de geschiedenis der Vlaamse bewe-
^ n g tussen de twee oorlogen weet, 
welk belangrijk aandeel de Vlaamse 
toneelbeweging erin gehad heeft. 
Het Volkstoneel was een geducht 
propagandamiddel tot verspreiding 
der Vlaamse gedachte en tot bewust
wording van het volk. Ook van ho
gerhand werd dit, hoewel op nega
tieve wijze, bevestigd : de toenma
lige minister Kamiel Huysmans 
schrapte alle kredieten voor he t 
Volkstoneel en het kreeg evenmin 
enige tegemoetkoming vanwege de 
Belgische spoorwegen of vanwege de 
belastingen. 

Juist de « nationale > stukken 
hadden een ongehoord sukses — en 
hiertoe droeg Grassin het zijne bij : 
hij bewerkte, samen met de jongge-

tai pagina's m Bochenski's boek 
duidt echter de plaats en het be
lang aan van Sartre in de hele exis
tentiële wijsbegeerte. 

Sartre heeft echter meer bekend
heid en faam verworven bij het 
grote publiek als letterkundige en 
het zwaartepunt van zijn literair 
oeuvre ligt vooral in zijn beginpe
riode Zijn literaire kracht ligt in het 
talent om voor een dubbel publiek te 
schrijven. De fabel van zijn verhaal 
is belangrijk en boeiend genoeg om 
de gewone lezer aan te spreken, maar 
daarachter staat a.h.w. een tweede 
geschiedenis, een illustratie van zijn 
wijsgerige ideeën, die slechts toe
gankelijk is voor diegenen die met 
zijn filosofische opvattingen ver
trouwd zijn. Zijn latere werken ver
tonen een literair-dalende lijn, al is 
zijn jongste werk « Les Mots » een 
klein meesterwerk. 

Sartre's politieke Karpersprongen 
zijn herhaa delijk het mikpimt ge
weest van de niet-lmkse Franse pers. 
Tijdens de oorlog was hij een der 
grote manitoes van het kommunis-
tisch-geïnspireerd verbond van 
Franse schrijvers, het CNE. Na de 
oorlog kommunist, werd hij omwille 
van zijn filosofische ketterijen uit
gestoten, trachtte opnieuw bij de 
kommunisten in het gevlei te komen 
en trad op als woordvoerder van het 
meest-radikale progressisme. 

Hij verdedigde het spionnen-
echtpaar Rosenberg, noemde de ge
vangenzetting van de kommunisten-
lelder Dudos een misdaad, die van 

storven Renaat Verheyen, Charles d« 
Costers « Uilenspiegel >. 

Een tweede feit : Grassin werc^ 
evenals al wie in Vlaanderen ook 
maar naam had als Vlaamsgezinde, 
na de oorlog opgesloten. Zijn pro
ces werd een processie van getuigeiï 
ten ontlaste van de mees t -d iver t 
pluimage. 

Na zijn vrijlating moest hij de weg 
gaan die zovele volkstrouwe Vlamin
gen moesten betreden : de weg vaa 
de armoede en de strijd om de bo« 
terham, het leuren van deur to l 
deur. Op een ogenblik, dat vele bio* 
nenskamers of in zéér b e s l o t ^ 
kring hun flamingantisme dierveil 
beleiden, schreef Grassin zijn onge
broken geloof op de hem eigen, att-
tentieke wijze neer in verzen die 
juist daarom belangrijk zijn, omdat 
zij verschenen op een ogenblik daè 
het persoonlijk leed, de angst en d« 
moedeloosheid Vlaanderen als een 
muur omsloten. 

Ketje, die met uw kwajongensfi
guur gans Vlaanderen lachend h a * 
veroverd en die uw « dagwerk voor 
Vlaanderen » op een wijze hebt ver
vuld die met uw aanleg en uw ka
rakter in overeenstemming was J 
ook gij zijt een der bouwers geweest 
aan het huis, een der soldaten in 
ons leger. Gij hebt niet het grote 
zwaard der gedachte gezwaaid, maav 
hebt de pijlen van uw spot afgescho
ten op wie ons belaagde en de wim-* 
pels van uw lach ontvouwen In onze 
sombere uren. 

Hoog boven uw graf op het stille 
kerkhof ruisen nu de sparren In de 
herfstwind. 

Maurras daarentegen rechtvaardig, 
vergoelijkte de terechtstellingen van 
het Castro-regime In Cuba, kloeg de 
Franse misdaden tn Algerië aan 
maar vond geen woord voor de bloe-s 
dige terreur van Ben Bella tegen 
Fransen en Algerijnen. Zijn argu
mentatie en zijn sofisme vertoonden 
de typische kwade trouw en eenzij
digheid van het meest intolerante 
progressisme. Toen Etiemble in Sar
tre's tijdschrift « Temps Modernes > 
een boek van de veroordeelde Lucien 
Rebatet (Les deux Etendards) een 
lovende kritiek gaf, wees Sartre de 
onpartijdige kritikus de deur. En zijn 
verantwoording voor de weigering 
van de Nobel-prijs vertoont weer 
eens de typische eenzijdigheid en 
slechte trouw van het kleine rancu-
neuse burgermannetje : wanneer hij 
beweert dat de Nobelstichting alleen 
de bourgeois-auteurs en de niet-kom-
munistische auteurs uit de « socia
listische » landen bekroont, is dat 
weer eens een omkering der eviden
te waarheid. Men kan Laxness, Nexö, 
Quasimodo, Hemingway, Camus be
zwaarlijk « rechtse » auteurs noe
men. 

Sartre zou waarschijnlijk wensen, 
dat de Nobelprijs aan kommunisti-
sche schrijvers wordt toegekend en 
zo'n soort tweede Leninpnjs wordt. 
Alsof de voorkeur der Zweedse aka-
demie nog niet genoeg uitgesproken
links IS. 

Wie er zich over verwondert dat 
Sartre — wiens existentialistische 
filosofie toch merkelijk afwijkt van 
de marxistische — gangmakej van 
het kommunisme bhjft spelen, ver
liest uit het oog, dat Sartre's literair 
en wijsgerig nihi isme tenslotte het
zelfde beoogt als het marxisme Sar
tre tast de basis aan van het Euro
pees spiritualisme, terwijl het kom
munisme de muren zelf bestormt. 
Dat Sartre een schitterend filosoof 
en schrijver is maakt zijn negati
visme er alleen maar gevaarlijker 
om. 

SARTRE EN DE NOBELPRIJS 
De Franse wijsgeer en letterkundige Jean-Paul Sartre heeft de Nobel

prijs voor literatuur geweigerd en deze weigering van verantwoordiging 
en kommentaar voorzien. Alle serieuze kranten hebben hem voor zijn 
honsekwente houding geloofd. 

Wie konsekwentie zegt, veronderstelt echter een gedragslijn en prin
cipes. Sartre heeft zijn opvattingen over de literatuur herhaaldelijk om
schreven. Wij vernoemen slechts een der oudste en ©en der jongste publi
katies hierover : « Qu'est-ce que la littérature », van 1948, opgenomen in 
« Situations » en ook gedeeltelijk verschenen in zijn tijdschrift « Tem.ps 
Modernes», en het interview met Jacqueline Piatier van « Le Monde », 
in mei 1964. 
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EINDELIJK EEN 

V.U. -DAGBLAD 

Het is ïo \er . Wat sinds jaren 
de droom geweest is van zovele 
Volksuniemensen is deze week 
Terwezenlijkt. Wij hebben einde
lijk een Volksun-Iedagblad. Of be
ter twee dagbladen. Hoe dit mo-
g'-lijk is geworden? Dit schandaal 
onthult Jos Van Eynde in de 
Volksgazet van deze week. Nsast 
dit belingrijke nieuws wiarbij al 
de rest in de schaduw verzinkt 
krijgen we nog enkele weekb'ad-
reakties op de verkiezingen of 
haar naweeën. 

VOLKSGAZt^ 

Jos Van Eynde \reesi dat tot 
aan de verkiez'ngen de CVP niet 
veel meer zal uitzetten. Haar 
Waalse vleugel staat onder druk 
van de PVV, haar Vlaamse vleu
gel van de Volksunie. 

Onze partij heeft zelfs de twee 
voarnaamste kranten opgekocht 
van wat vroeger de CVP-pers was. 

« Voor de CVP doet zich van
daag een -'zéér •bedehfeehjK ver
schijnsel voor : zij heeft geen 
pers meer! 

In het Franstalig Uindsdeel zit
ten de katho'.ieke kranten m han
den van conservatieven, die pro
paganda voeren tegen M. V m den 
Boeynants en voor M. Vanauden-
hove 

In het Nederlandstalig deel heb
ben sympatisïjnten van de « Volks
unie » hun klauwen gelegd, n p de 
katholieke redacties (inzonderheid 
« Gazet van Antwerpen » en « De 
Standaard » (met diverse kopbla
den). Die vinden zelfs M. De Sae-
ger te flauw en te lauw en huilen 
met de hh. Van der Eist of De 
Coninck mee » 

Een vraag, Vanwaa • komt het 
geld? Is de schat van Hitler dan 
toch in handen van de Vlaamse 
volgelingen van de Ber ijnse bloed
hond gevallen? 

Wat een schat van een artikel 
zit daar in. » De Smaele en M"erts 
ontvangen Judasgeld uit de bloe 
dige klauw van het Vlaam e nazi
beest ». 

OOK \UÜK V EEX 

LELLVVEXSCIIILI) 

Dit p r a c h t i s leciiwer-^child 
word t u thui-ilje.'.teld door onze 
«lienbten Indien u 32.5 K stort op 
pos t rekening 1476.97 van de V.L". 
te Brussel . Sekre ta r iaa t : M. Le-
monnie r l aan 82. 

U kunt ook be'.alen als volgt : 
bij aflevering 125 F -|- 2 maan
delijkse s tor t ingen van elk 100 F. 
Afmetingen : 40 X -̂ 0 cm. ver
vaardigd uit duurzame grondstof 
(Cera f ix ) . 

Belegd met bladgoud ! 

, . ._ cbooms na zijn wanke'en-
de ourg.'ini'este.s- en kamerzet 1 nu 
ook nog zijn Vrije Tribune in de 
Gazet van Ant«e-pen verliezen? 

N I E U W E ROTTERDAMSE 

COURANT 

Tussen de Nederlandse kranten 
waien er verschil nde die nog 
hun kruideniersneus optrokken 
voor dat vieze vers hijnsel van de 
doorbraak van de V aams-natio-
nale Pa» tij . « De extremisten » 
heet het bij velen. De NR-Cou
rant toonde ook hier dat haar ob-
jektiviteit geen ijdel woord Is-

« Meer dan het succes van de 
liberalen moet dat van de Volks-
un.e als een doorbreking van het 
verschijnsel dat de kiezer z ch bij 
de samenstelling van de gemeen
teraad vooral door plaatselijke 
overwegingen laat leiden, be
schouwd worden 

De Volksunie heeft immers geen 
ervaring met de gemeentepolitiek, 
zij presenteerde zich voor het eerst 
m de strijd om een aantal ge
meenten; haar progiamma heeft 
een a'gemeen Vlaams en geen ge
meentelijk karakter. 

In de gemeenten waar zij 1'js-
ten had inged end — met du de-
lijk succes vooral m en om Ant
werpen — is voor zg. Vlaamse 
s'.rijd niet zoveel reden, want de 
franskiljons te Antwerpen. Gent 
of Brugge sterven vanzelf wel uit. 
De expansie van de Volksunie is 
in de allerlaatste plaats toe te 
schrijven aan hetgeen zi] lande
lijk wil bere ken. 

Dit spreekt een deel van de 
Vlaamse rooms-kathol.eke massa 
kennelijk aan. Het gevolg hiervan 
IS dat de pogingen tot grondwets
wijziging, om dan in hét bljiion 
der over de Vlaams-Waalse pro
blemen tot overeenstemming te 
komen, er niet gemakkelijker op 
worden. De Vlaamse .vleugel van 
de Christelijke volkspartij zal 
door het succes van de wapen-
schouw van de Volksun e bepaald 
niet tot toegeeflijkheid worden 
bewogen. » 

RECHT EN PL ICHT 

Het blad van het Vlaams Vak
verbond blijkt een goed geheugen 
te hebben en ilefde voor de ob-
jektieve waarheid. Het komt te
rug op de zoekers van de TV die 
een nieuwe formule voor Ieder 
zijn Waarheid gingen uitkienen 
en nog steeds niets gevonden heb
ben. 

« Het TV-programma « Elk zijn 
waarheid » bestaat sinds lang met 
meer. Waarom ? Men kon een Vlaam
se partij het recht niet blijven 
ontzeggen tot deelname aan der
gelijke uitzendmg. Men heeft die 
nationale stem van Vlaanderen 
zolang mogelijk verwijderd gehou
den van het TV-scherm tot men 
redelijkerwijze moest toegeven dat 
ook die stem recht had op een 
uiteenzetten van haar standpunt. 
Het offic ele belgioisme wenste dit 
niet en heeft dus maar alles af-
g schaft, onder voorwendsel dat 
een andere formule zou bestudeerd 
worden. Men studeert er nog op! 
En a'les is weer op de lange baan 
geschoven. Tipisch bolgiSCh. Daar
mee huldigt de BRT de taal der 
stommen m zake pohtieke belich-
t lPE. 

Moet Vlaanderen dat stilaan 
naar zijn ontploo.ing gaat, ge-
muilband worden door het belgi-
cisme? 

« Houd ze dom » is de leuze 
van de Belgische machthebbers op 
alle fronten » 

DE M I D D E N S T A N D 

Het blad van h t NCMV (CVP 
oriëntatie) beseft hop 1 jk n i t t te 
l i a t dat het zich best wat va.n de 
CVP zou distancieren. In een dls-
kussie met het «Sociaal Verweer» 
wil het dan toch zijn midden-
standsposlt e verdedigen n et een 
op maat gesneden uitleg voor de 
Volksunievooru.tgang. 

« Het is een feit dat vele mid
denstanders voor de Volksunie ge
stemd hebben maar zij hebben 
niet gehandeld als mistevreden 
middenstanders, maar als miste
vreden Vlamingen. Hetzelfde kan 

gezegd worden van de Pransspre-
kende middenstanders der Brus
selse agglomeratie die, hetzij voor 
de francofone lijsten, hetzij voor 
de PLP gestemd hebben. 

Ook hier hebben hoofdzakelijk 
de taalproblemen de keuze ge
daan. 

Ter illustratie kunnen wij hier 
verwijzen naar de nederlaag van 
de h. Blaret, ondervoorzitter van 
de Unie van de Middenstand, die 
te Eisene met zijn middenstands
partij in het zand van « Ixelles, 
oasis francophone » heeft gebe
ten Te Roeselare, waar het Ver
bond voor Ambachten en Nerin
gen kartel heeft gevormd met de 
Volksunie en de PVV heeft zich 
hetzelfde verschijnsel voorgedaan. 
Van de zeven zetels van het kar
tel is er geen enkele naar de PVV 
gegaan, die op de sociaal-econo-
mische mistevredenheid gespecu
leerd had. Het VAN, dat de kaar t 
van de mistevreden middenstan
ders gespeeld had, heeft er, dank 
zij de kopstemmen, met moeite 
één kandidaat doorgehaald. Daar
entegen werden diverse midden
standers, die onder de vlag van 
de Volksunie opgekomen waren 
verkozen. 

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. 

Utdikasêand 
Klaagt ook het schijnheilig ge

goochel op^ Xpl*S plaatsen aan van 
d è ' d i n P met de slogan « Kriste-
lijke eenheid '>. In ons artikel 
(( Nieuwe Krachtli jnen komen we 
hier op terug. 

« Ondertussen werden in meni
ge gemeente tussen twee of meer 
parti jen reeds afspraken gemaakt 
en de personen aangewezen die 
van 1 Januari 1965 af de ambten 
van burgemeester en schepen zul
len waarnemen. Overeenkomstig 
het wachtwoord op 26 september 
jl. tijdens de « studiedag » van 
de Vlaamse CVP door de h. De 
Saeger gegeven en onlangs door 
richtlijnen van de partijleiding 
bevestigd, wordt zoveel mogelijk 
vermeden bestuursakkoorden met 
de Volksunie af te sluiten. Zo is 
er meer dan één plaats waar de 
CVP de kans had met de Volks
unie een homogeen kristelijk 
schepenkoUege te vormen, maar 
er de voorkeur aan gaf met de 
socialisten (of de P W ) onder 
één laken te kruipen. En dan maar 
schermen met de kristehjke een
heid. » 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

Volksmacht 

geven. Er is geen alternatief. Het 
is daarom de zuiverste onzin te 
willen beweren, zoals sommigen 
reeds doen, dat men de Walen 
« waarborgen » moet geven tegen 
de zetelaanpassing om het federa
lisme te voorkomen. Dat is een 
woordelijke tegenstrijdigheid. De 
onverminkte en regelmatige zetel
aanpassing IS de essentie zelf van 
de unitaire staatsstructuur. Zo-
zou men in een één-richtmgsfede-
ralisme verzeild geraken, waarvan 
de Vlaamse bevolking alle nade
len doch geen enkel voordeel zou 
hebben. Dat zoiets onmogelijk is, 
steekt de ogen uit. » 

We krijgen een beginsel In ver
band met de grondwetsherziening 
en de zetelaanpassing opnieuw 
beklemtoond, waarop Miei Van 
Cauwelaert reeds na de betoging 
te Antwerpen de nadruk legde. 
Geen half-en-half federal sme-
unitarisme ofwel het een ofwel 
het andere. 

« Het spreekt vanzelf dat der
gelijke houding niet aanvaardbaar 
is. De zetelaanpassing is van te 
groot en wezenl.jk belang mdien 
de unitaire en democratische Bel
gische Staat wil voortbestaan, 
dan dat op de zetelaanpassing 
zou kunnen worden toegegeven of 
dat er zou kunnen worden aan 
getornd. Wie van het beginsel van 
de zetelaanpassing afwijkt, s tapt 
regelrecht in het federalisme. Wij 
hopen dat de verantwoordelijken 
zich daar goed rekenschap van 

Pels ? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot het huis 
W GLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
TeL : 48.37.01 
Alle 
inlichtingen op verzoek 

HET LAATSTE 

NIEUWS 
Spuwt zijn gal uit, op zo wat 

ledereen, maar vooral op de par
tijgenoten (?) van de Brusselse 
PVV. Zit het feit dat Scha ekens 
als Vlaams lliberaal niet herko
zen werd dwars? Zelfs de kelk 
va.n het Vlaams liberaal geduld 
kaai overlopen a'.s men er te bru
taal tegen stoot. 

« Het ware verkeerd de rege
ring begin november in het Par
lement zonder meer haar gang te 
laten gaan. Zij heeft daartoe se
dert de verkiezingen voor de ge
meenteraden het nodige gezag 
niet meer. 

De grondwettelijke parti jen moe
ten daarom zonder dralen h u n 
verantwoordelijkheid nemen ten 
einde de ontbindende krachten te 

,.reimiieH, ^)e ,njen. terugvindt aan 
de zijde van "de 'conimunJstiSche 
parti j en van de Volksunie. 

De partijbestiu-en, die "begaan 
zijn met de eenheid en de een
dracht van het land, doen er daar
bij goed aan sommige afdelingen 
te Brussel of elders te wijzen op 
hun bekrompen opvattingen op 
taalgebied. 

Wie de nationale eensgezind
heid voorstaat, de beginselen van 
de democratische evenredige ver
tegenwoordiging aankleeft en de 
samenhorigheid van de Vlaamse 
en Waalse gewesten wil vrijwa
ren, moet beide gemeenschappen 
in de hoofdstad recht laten we
dervaren. Daar Ugt het knelpunt 
in de huidige Belgische politiek 
en daarmede zullen de drie par
tijvoorzitters voldoende rekening 
moeten houden. » 

Het Volk 
Tussen de regels door en tussen 

de struisvogelpolitiek over de klop
ping van I I oktober, leest men 
reeds de vaste wil van de CVP 
(strekking Lefèvre) om wat ook 
de uitslag van de pajlementsver-
kiezlngen zou zijn toch door te 
gaan niet haar huidige politieke 
kombinatie. 

« En de CVP gaat haa r taak 
voortzetten, gewoon zonder om te 
zien naar het liberaal gekef en 
naar het gesis van de Volksunie. 

Onze parti j heeft al voor beter 
vuren gestaan en voor andere po
litieke bombardementen dan voor 
die handkarmodderspat ten van de 
h. Vanaudenhove. En wat de U -
bre Belgique betreft... van Beer-
naer t tot heden heeft ze altijd de 
leiders onzer part i j bestreden en... 
uiteindelijk geloofd.. Dit laatste 
ongelukkig altijd met 10 of 20 
jaar vertraging op de actualiteit. 
We zijn daaraan gewoon. 

Wat de algemene politiek van 
het land betreft is er doodgewoon 
op 11 oktober niets gebeurd. I n 
elk geval niets dat van enige in
vloed kan zijn. 

Integendeel, de oppositie heeft 
op 11 oktober bewezen : 

1. Dat zij nog altijd een kleine 
minderheid is. 

2. Dat zij daarbij een onover
brugbaar verdeelde minderheid 
is. 

3. Dat zij een regeringsonwaar-
dige minderheid is. 

4. Dat geen enkel der twee gro
te partijen speciaal door de stem
menverschuiving in ' t gedrang 
komt. » 

Voor de Vlaamse onderwijeers. 
Gelieve dos te noteren da t de 
Vlaamse leeuw niet brult maar 
sist. Dat talj niet klauwt maar. 
scharrelt wisten we al langer. 

Standaard 
Vermoedelijk onder druk van de 

« bonzen » geeft Manu Ruys ons 
weer een staaltje van de zuiver
ste warhoofdigheld en wensdroom-
denken. 

« Er wordt momenteel over 
Vlaamse frontvorming gepoleml-
zeerd. Een initiatief tot oprichting 
van een 7%. eenheidsfront in Bra
bant heeft in de Volksunie beroe
r ing verwekt. Men hoort aandrin
gen op he t samengaan van alle 
Vlaamsbewuste « krachten ». 

Wij zouden hier voor begooche
lingen wille waarschuwen. Voor
eerst is het zo, dat men het moei
lijk frontvorming kan noemen, 
wanneer individu's of groepjes 
kartel vormen met de Vlaams-na
tionalistische {jartij. Deze i)erso-
nen of groepjes verschillen slechts 
weinig van de Volksunie en zou
den toch in elk geval voor deze 
part i j stemmen. 

Wie aan politiek doet, moet oog 
hebben voor machtsverhoudingen. 
Wij moeten de vraag stellen : 
Wat is morgen hoofdzaak? Het 
antwoord kan enkel zijn ; da t er 
In de Constituante zoveel Vlaams
bewuste kamerleden zetelen als 
nodig is om gebeurlijk een slech
te grondwetsherziening tegen te 
houden, m.a.w. iets meer dan één 
derde van de Kamer of een ze
ventigtal man. Welnu, het is uit
gesloten dat gelijk welk Vlaams 
eenheidsfront ruim zeventig ka
merleden naar de Wets t raat zou 
sturen. Men zou het dubbelzin
nige woord, dat in de gewone 
mens een valse hoop wekt, dan 
ook beter niet gebruiken. 

Dat er straks vijftien i.p.v. vijf 
Volksunie-kamerleden zijn, kan 
wellicht de voorstanders van de 
zweeppartij-teorie verheugen, m a a r 
het zal niet van doorslaggevend 
belang zijn. Er moet echter wel 
een sterk Vlaams CVP-blok blij
ven bestaan dat eventueel met de 
andere Vlaamse kamerleden, ooS 
van de BSP en de P W , zijn veto 
kan plaatsen tegen een slechte 
grondwetsherziening. » 

Mogen we Manu vrajjfia.. *•« 
« ^lijljedenklpg, » ^jcgp t e overwe
gen of een Vlaams Front van veel 
Vlaams-radikale parlementairen 
niet het beste middel Is om die 
andere lul de schrik te beziwgeii 
die het begin van de wijsheid is. 
K a n Manu rekenen? Dan moet 
hi j bij de « CVP-stemmen » die 
wij op onze lijst krijgen eens die 
bijtellen die nooit voor « De 
Vlaamse vleugel » van de CVP 
zouden stemmen. 

W. Luyten. 

SCHUIMRUBBEBMATRASSEN 

met 

Gebreve tee rdb 

bedekkings lagen 

RESSORÏMATRASSEN 

(Brevet • 529768) 

met 

Gebreve t e rde k a r k a s s e n 

(Brevet 512767) 

..STAR: 
T E ZEI .E (Ü.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien U geen ve rkoper 
in uw omtrek kent s tuu r 
ons een k a a r t e en we 
zenden D het ad res van 
de d ich ts bijgelegen ver
koper Star Zele. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN-STAD 
Kolporlage op het Kiel. 

Zondag 15 november massale 
kolportage met het blad « De 
Volksunie ». Mikrowagen van Ant
werpen ter beschikking. 

Vertrek te 10 uur aan St. Ka-
tharinakerk, St. Bernardse steen
weg. 

Alle propagandisten van Ant
werpen op post. 

Helpers van buiten Antwerpen 
Steeds welkom. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 
Ledenvergadering. 

Maandag 9 november te 20 uur 
15 algemene ledenvergadering voor 
8ste, 9de en 10de wijken, in bo-
venzaaltje van lokaal «Begijnhof», 
hoek Begijnen- en Kronenburg
straat , Antwerpen. 

Gelegenheidstoespraak door Mter 
Herman Wagemans, gemeente
raadslid. 

Na de voor onze partij zo suc
cesrijke verkiezing te Antwerpen 
verwachten wij U talrijker dan 
ooit. 

Nieuwe leden (1965) worden ter 
plaatse met genoegen opgenomen. 

BERCHEM 
De afdeling Berchem nodigt al

le leden en sympathisanten uit 
op het Volksunie - overwinnings
bal op zaterdag 12 december 1964, 
in feestzaal Eden, Stat ies t raat 
155. Na ons groot succes van 11 
oktober 1.1. rekenen wij op een 
zeer grote belangstelling. 
MECHELEN 
Dank. 

Langs deze weg danken Pons 
Van de Werf en Oscar Renard de 
ganse vriendenkring die medege
werkt heeft bij de gemeenteraad-
verkiezingen. 

Hun dank gaat naa r de mede
kandidaten, die allen zonder uit
zondering, dank zij hun voorkeur
stemmen bijgedragen hebben tot 
he t mooie resultaat. De dank gaat 
eveneens naar de bestuursleden en 
de tientallen medewerkers die met 
r aad en daad in de bres zijn ge
sprongen. 

Niet in het minst van al is de 
solidariteit opgevallen waarmede 
de milde financiële steun werd 
geschonken. Dank zij het kiesfonds 
kon de miljoenenkampanje van 
Spinoy en De Saeger geneutrali
seerd worden. De strijd gaat on
vermoeid verder 
5de steunlijst. 
Overdracht vorige lijsten 63.602 
Hilde U 260 
Ter herinnering aan Leo 
Sondervorst en zijn Blauw-

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s , 11 , D e i n z e ; 
of n a a r 
P o s t b u s , 3 8 1 , A n t w e r p e n ; 
of n a a r • 
P o s t b u s , 149, G e n t ; 
of n a a r • 
P o s t b u s , 231 , B r u s s e l 1, 
H e t g r o o t , e r n s t i g , o o r 
s p r o n k e l i j k V l a a m s H u -
w e l l j k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n en w e l s l a g e n voor 
i e d e r e e n 
D e e n i g e B e r o e p s i n s t e l 
l i n g voor h u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g v a n g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k . 
D a g e l i j k s v e r s c h i l l e n d e 
v e r l o v i n g e n . 
S t i p t e g e h e i m h o u d i n g , 

voetbond - Wed Sonder
vorst 
J.H. de Vlaming 
Naamloos 
Ten bate van de sport -
Van Gooien 
Naamloos 
Naamloos 26-9 
Bert A. 
Dr. V. 
Naamloos 1ste gift 
A. Provinciael 
Naamloos 
R.M. 
Voor een Vlaams Sociale 
Part i j : de VU-V.V. 
Naamloos S. 
Fr. De Prms 
ir. M.D. Anderlecht 
J.B. 
Voor het Steunfonds V.K. 
Meche'.en 
R.T. 
Naamloos 

500 
140 
100 

4.000 
1.000 

100 
500 

2 000 
250 
250 
500 
150 

100 
400 

1350 
200 
200 

500 
100 
100 

Totaal 76 242 

MERKSEM 
Allerheiligen. 

Het graf van dr. Aug. Borms 
was zoals ieder jaar door liefde
rijke handen in een echte krisan-
tentuin herschapen. De een na de 
ander zag men mensen piëteitvol 
komen bidden of een groet bren
gen aan het eenvoudig houten 
kruis. Het doet goed als men 
merkt hoe trouw de vrienden blij
ven. 

Jef van den Bosch, Fons Saeys, 
Deckers, Miei Daems, oude strijd
makkers, Edward Sutherland, te 
vroeg van ons weggegaan, zij heb
ben hun strijd gestreden, zij rus
ten nu onder he t kruis AVV-WK. 
Merksem kristelijk en Vlaams. Wij 
moger er dezer dagen wel aan 
denken! 

De Kwakkel. 
Deze vogel komt steeds plotse

ling voor uw voeten opgevlogen. 
Men weet nooit van waar hij 
komt, en nog mmder waar hij zijn 
vlucht eindigt. Hij vliegt nooit 
hoog, maar is niet of moeilijk te 
pakken 

De kwakkel.s die deze dagen in 
Merksem opgang maken zijn fan
tastisch. 

Ze zijn onbetaalbaar en koste
lijk om te vertellen, maar het gaat 
niet omdat er te veel namen bij 
te pas komen. En te veel slimme
riken zouden Z'ch gevleid voelen 
indien hun kwakkeltje moest ver
meld worden. 

De Volksunie verhuist om de dag 
van het Volkshuis naar het G'lde-
huis en vice versa 
Rekenen. 

BSP Vrij Merksem heeft de ba
lans opgemaakt van winst en ver
lies voor de parti jen hier ter plaat
se die aan de gemeenteverkiezin
gen hebben deelgenomen De BSP 
is de grote winnaar. Zelfs de 
Volksun-e. van niets op twee ze
tels gekomen, willen zii bi1 de 
verliezers rekenen. Wij maken de 
rekening korter, en gemakkelijker 
In 1932. toen de vriend Ka rel Van 
Damme lijstaanvoerder was van 
de BWP: stonden de socialisten 
op twee punten van de burgemees
terzetel en waren wil VI. natio-
nahsten de vierde macht in 
Merksem. Nu, 32 iaar later s taan 
de socialisten op drie punten van 
de zo begeerde burgemee.s'erslu'-
er en wij zijn veruit de derde 
macht geworden in Merksem. Zon
der meer uitleg en zonder schpi-
den Want dat doen wij niPt 
g rass 

WILRIJK 
Overwinningsavond. 

De verkiezingsoverwinning van 
H oktober j.1. dient op een waar
dige wijze gevierd te worden. Daar
om heeft het afdelingsbestuur be
sloten een feestavond in te rich 
ten on zaterdag 14 november a s 
te 20 uur in de zaal « Harmonie », 
Heistraat 71 (rechtrgenover « Ver 
boven »). 

Programma : welkomstwoord — 
gezamenlijk maal (koude schotel 
met broodjes en koffie) — tombo
la — gezellig samenzijn, opgeluis
terd door het orkest « The Sham
rocks » en solo - artiesten uit ei
gen midden. 

Deelname in de kosten : 20 P 
per persoon. 

Persoonlijke uitnodigingen zijn 
te bekomen op onderstaande adres

sen : G. Thijssen, Garden City
laan 21; Dr. G. Sevens, Sterren
laan 40; J. Ckjenen, Pla tanenlaan 
15; A. De Beul, Cederlaan 18; G. 
Krols, Sint - Camillusstraat 111; 
M. Jorens, Standoncklaan 23; K. 
Uytterhaeghe, Oosterveldlaan 165; 
L. Moris, Floraliénlaan 440; H. 
Verhelst, Bouwkunststraat 44; P. 
Jacobs, Oude Holstraat 40 en Ir. 
R. Van den Bossche, Doornstraat 
24. 
Bedanking. 

Het afdelingsbestuur dankt langs 
deze weg nogmaals oprecht en uit 
ganser ha r t e al de simpatisanten, 
leden, propagandisten, milde steu-
ners en kandidaten, die het moge
lijk gemaakt hebben de kampanje 
voor de gemeenteraadsverkiez'ngen 
van 11 oktober j.1. op afdoende 
wijze te voeren! 

BRABANT 

KORTENBERG -
ERPS - KWERPS 

Op zondag 29 november 64 te 10 
uur wordt een uiterst belangrijke 
spreekbeurt gehouden in de zaal 
« Teugels », Leuvensebaan 224, te 
Kortenberg. 

Pater Brauns handel t over : 
« Gods woord in de Vlaams - so
ciale strijd ». 

Een enige gelegenheid om deze 
alomgekende theoloog de zaken 
klaar te horen uiteenzetten, juist 
zoals de werkelijke waarheid is. 

Iedereen is hartelijk welkom en 
We hopen dat, zoals te Everberg, 
ook ditmaal de zaal veel te klein 
zal zijn. 

LEUVEN 

Werkgroep Groot - Leuven. 
Ook deze week werd een bijzon

dere aktie gevoerd en wel bepaald 
meer de eerste ronde voor het Ver
kiezingsfonds. Wij mochten niet 
klagen over wat rondgehaald werd 
en het is dan ook duidelijk dat de
ze aktie geestdriftig zal doorgezet 
worden. 

Nochtans vraagt een verkiezings
kampanje heel wat meer en dus 
doen we nogmaals een dringende 
oproep om meer werkers; er is 
werk voor ieders gading. Meldt U 
bij de bestuursleden of bij de ar
rend, sekretaris. 

Met de Vü, arrondissement 
Leuven, naar de overwinning! 

LIMBURG 

GENK-WATERSCHEI 
Alle propagandisten en mede

werkers worden uitgenodigd op de 
kadervergadering die plaats heeft 
in het gewoon lokaal «Oberbayem» 
Hoevezavel, Waterschei op mor
gen, zondag, 8 november te 10 uur 
in de voormiddag. 

ST. TRUIDEN 
Sinds de s tar t genomen werd 

door de plaatselijke afdeling wer
den een tiental nieuwe abonne
menten aangeworven We hopen 
dat het niet bij dit eerste succes 
zal blijven. 

WATERSCHEI 
We delen de vreugde van onze 

lokaalhouder Thieu Lemmens uit 
Waterschei bij wie de ooievaar 
een zoontje « Frank » heeft ge
bracht. Aan de familie onze op
rechte gelukwensen 

OOST-VLA ANDEREN 

GENT 
VOS 

Op woensdag 11 november a.s 
herdenken VOS Groot-Gent 11 no 
vember Het programma is als 
volgt : 

Op 11 november om 9 uui 30 s 
voorm'ddags H. Mis opgedragen in 
de kerk der EE. PP Dommikanen 
Holstraat, Gent, met Koorzang en 
aangepaste orgelmuziek door koor 
en organist makker De Trover, 
Kanselrede door E P. Aernouts. 

Daarna stoetsgewijze van Hol
s traat naa r lokaal Roeland. 

In lokaal Roeland toespraak van 
11 tot 12 tiur door Dr. Marcel 
Brauns over « wereldvrede ». 

Op zondag 15 november even
eens in lokaal « Roeland » doden-

berdenjciog «oor vriendenkring 
I SnejrsseDS >. 

VOS Oroot-a«nt e a Sneyssens-
krlng werken voor dit alles samen 
en vragen a a n alle oudstrijders -
oud-soldaten sympathisanten en 
Vlamingen In groten getalle aan
wezig te willen zijn op deze beide 
herdenkingen. Vlaanderen ten ba/-
te. 

WEST-VLAANDEREN 
wmmmmmmmmm^mmammmmÊmimB 
ADINKERKE 

De kandidaten van de Volks
unie danken de bevolking van 
Adinkerke voor het vertrouwen in 
haa r gesteld en voor de uitge
brachte stemmen op de lijst der 
Verenigde Werkers. 

Alhoewel geen verkozene, haal
den wii toch 8 % der stemmen. 

Dat belooft voor de toekomst! 

DIKSMUIDE 
Pater Brauns. 

Op woensdag 11 november om 15 
uiur SDreekt Pater Brauns in he t 
Vlaams huis, IJzerlaan 83. Voor de 
vrienden van pater Brauns is het 
een en* ge gelegenheid om het ver
trouwen in hem te betuigen door 
op deze spreekbeurt aanwezig te 
zijn. Toegang gratis. 
11 november. 

Zoals elk jaar vindt in de kerk 
te Kaa=:kerke een mis plaats ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers 
van beide wereldoorlogen. 

Mis om 11 uur 30 daarna geza-
menliike optocht naar de kript der 
vernielde IJzertoren. Zegening der 
graven Gebed voor de wereldvre
de. 

Toespraak door de heer An toon 
Goeyens Vlaams Oudstrijder 14-
18. 

Vrij bezoek aan de kriptkapel in 
de nieuwe IJzertoren. 
Werf tochten. 

Zondag 8 november : Kortemark 
verzamelen om 9 utu" 15 aan de 
kerk. 
St. Niklaasbal. 

Het St. Niklaasbal da t voor de 
eerste maal plaats heeft in de 
nieuwe feestzaal van he t Vlaams 
huis moet ook dit Jaar tot een 
reuzesucces uitgroeien. We doen 
van nu af reeds een oproep tot 
propagandisten zich in t e zetten 
voor de kaartenverkoop evenals 
voor het inbrengen van geschen
ken voor de reuzentombola. 

Dus iedereen houd de datum 5 
december vrij. 

Kaar ten te bekomen in het 
Vlaams Huis en bij Ir. Deganck, 
Wijnendalestraat 21, Beerst. 

Prijzen voor de tombola ktm-
nen ook op deze adressen afgege
ven worden. 
Arrondissementele raadsvergade
ring. 

Op zondag 15 november vindt 
een uitgebreide arr. raadvergade-
ring plaats in het Vlaams huis te 
Diksmuide. Begin stipt om 15 uur. 

OOSTENDE 

11 november Is de dag van a l l ^ 
oudstrijders en oud soldaten; tqt» ^ 
mers op deze dag worden htm d » 
den herdacht . Zi] denken a a n h e l 
grote offer van htm leven, b u n 
strijd, b u n boodschap... die v a a 
een stervende, het Testament voOR 
de komende geslachten. 

Om 10 uur plechtige H, Mis a0-
gedragen in de Kerk van de Ea-
PP. Dominikanen In de Christlntf 
s t raat . 

Om 11 uur in « De Noordzee «< 
Wapenplein, Dodenherdenking, ge
legenheidsrede door Advokaat Am-
toon Samyn, die zal h a n d è l a i 
over : « De staatkundige en zo* 
delijke doeleinden In de loopgraiclw 
ten aan de IJzer, tijdens de eeiv 
ste wereldoorlog vastgesteld : 

1. Zelfbestuur voor het Vlaaia* 
se Volk. 

2. Nooit meer Oorlog. 
3. Zedelijk Volk, groot Volk! >' 
Alle Vossen zullen er tegenwocHV 

dig zijn, met al h u n familieledeDi 
Alle Vlaamse vrienden worden e* 
verwacht. 

STEENBRUGGE 
Op zondag 25 okt. 11. vond in de 

abdij-kerk te Steenbrugge de t ra
ditionele gedachtenis - mis plaats 
ter ere van wijlen Dom Modes t 
in leven abt van de abdij. On* 
danks het feit dat op dezelfde da« 
te Kortrijk he t kongres van de 
Vlaamse Volksbeweging plaats h a ^ 
hadden er toch velen aan gehon. 
den een blijk van piëteit te b re i^ 
gen aan de betreurde Abt van 
Steenbrugge die In zulke schrij
nende omstandigheden overleed. 

ST MICHIELS 
Gekozene, kandidaten en be

stuursleden van de lijst « Volks
belangen » vonden elkaiur op za
terdag 24 okt. 11. terug. 

In gezellige sfeer werd tot In de 
vroege uurtjes nagekaart over he t 
verloc^ van de jongste gemeente
raadsverkiezingen waarbij de afd. 
St Michiels 14 % van de s temmen 
behaalde. 

Gekozene J a n Fraipont v e r k l a a r 
de reeds stof voor ettelijke uren 
interpellaties te hebben... doch In 
de eerste plaats bracht hij hulde 
aan het « Team - Work » waarbij 
niemand achterwege bleef en zon-
der hetwelk de stimiüerende uit
slag niet zou zijn behaald. 

OVERLIJDEN 
Te Molenbeek overleed op 38-jai-

rige leeftijd Meir - De Nutte Geor
gette, echtgenote van Dhr Jozef 
van Lint. Zij was steunend lid van 
de Volksunie en aldus verliest on
ze parti j iemand die daadwerke
lijk voor haar overtuiging in de 
bres stond. 

Wij bieden de familie hiermee 
onze betuiging van innige deelne
ming aan. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 15 00 : De Plint-
stones (wederuitzending van de 54e 
afl.) — 15 25 : De geschiedenis van 
een ring, documentaire — 16.15 : 
Mensen op weg — 16.35 : Henk in 
Wonderland, een fantasie met en 
rond Henk Van Montfoort — 18.40: 
Sportuitslagen — 18 45 : Klein, 
klein kleutertje — 19.05 : Disney
land (2e afl.) — 19.55 : Weerbe
richt en mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.15 ; Sportweekend 

20 45 : De notabelen van 
Kraaiennest, spel van Jos Janssen 
naar A. von Kotzebue — 22 00 : 
Hollywood en zijn sterren, 3e afl. 
Heldinnen van het witte doek (2e 
deel) — 22 25 : TV-nieuws. 

gezongen door Pete Seeger — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : De glimlach, 
variétéprogramma, bijdrage van de 
Fmse televisie tot het Festival « De 
Gouden Boos van Montreux 1964 > 
— 20.50 : De derde, spel van An
drew Rosenthal — 22 30 : Zoek
licht — 22 50 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 

MAANDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19 05 : Interna
tionaal jeugdmagazlne — 19 25 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20 30 : 
't Is maar een woord — 21.05 : 
Speelfilm : Macario, met Ignacio 
Lopez Tarso tn Pina Pellecer 
22 35 ; TV-nieuws. 

DINSDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 18 45 : 
Teletaalles : Engels. 29e les • Con
nie's birthday present — 19.00 : 
Zandmannetje — 19 05 . Tijd voor 
u — 19 30 : De Plmtstones. b5e 
afl. : Het hefdespoëem — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19 59 : Weerbericht — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 De geschiedenis 
van de show : periode 1910-19',ï0 
Medewt rkenden zlm : Nelly Lancia, 
Maria Chauliac. Bob Benny. Stal 
Wcembeek — 21 50 • Panorama — 
22 30 : Poézle m 625 lijnen — 
.'2 55 . TV-nieuws 

^'OENSDAG 
15 00 : Penelope — 15 30 : Drie 
jongens en een meisje, toneelspel 
door Roger Ferdinand — 16 50 • 
De avonturen van Popeye — 17 00 
tot 18.00 : Televisum : Jeugdtele-
visle met Bob Davldse — 19 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Het gou
den afgodsbeeld, i5e afl.) — 19 30 : 
Een bloem en een hamer Oude en 
moderne Amerikaanse volksliedjes. 

14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 05 : De rovers 
van de stroom — 19.20 : Tiener
klanken — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weer
bericht — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Dokter Ben Casey, nieuw 
TV-feuiUeton met Vincent Edwards 
Ie afl. : Pavane voor een lieve 
dame — 21.15 : De kunsthandel 
— 21.45 : Première-Magazine — 
22 35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Engels — 30e 
les : Walter and Connie In the 
library — 19 00 : Zandmnanetje — 
19 05 : De kinderen van de Zout-
kreek, (3e afl) — 19 30 : Sport-
magazine ~ 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Speelfilm : Illegaal, politiefilm van 
Lewis Allen met Edward G. Robin
son en Nma Foch — 21 50 • TV-
tiieuws — 22 00 : Notabene Mezzo-
giorno 

A T E R D A G 
10 30 : Volksuniversiteit — 13 00 ï 
.^eesteliike intocht van Sinterklaas 
m de haven van Hoorn per stoom-
ooot « Madnd » — 17 00 : Het 
;nsterfeliikc Griekenland — 17 40 : 
De avonturen van Popeye — 17 45 : 
Schooltelevisie - 18 55 : Zandman
netje — 19 00 Religieus program
ma. Luceat — 19 30 : De grote 
oorlog . M..t de kop van de hamer 
— 19 55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nleuws — 20 25 Jup , 
een wedstrijd onder d& voetbal
clubs om de tv-beker m m v het 
televisleorkest o l.v. Francis Bav — 
21.35 : Echo - - 22 05 : Suspens De 
zeven sleutels, politiefilm met Pat 
Jackson (7e afl.) — 23 00 : TV-
nieuws. 
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DIENSTBETOON 
A N T W E R P E N 

ABONNEER 
N U ! 

A N T W E R P E N 

SCHOTEN 
Alle wegen leiden op vrijdag, 
27 november Biddershoeve-
waarts. 
Knalavond van de VL Kring-
Schoten. 
Orkest : J a n Daens. 
(Iii]staanv. en ge m. raadsl. 
vu-Schoten. 
Onder het motto : 

« LALUÜTKONTIND! » 
Samenzang - Dans - Loterij. 
Ook voor Schoten : zwart en 
geel rijn 

Alg. ink. 
TROEF! 
20 F. 

BRABANT 

BRÜSSEt 
Persmededeling. 

Op 31 oktober 1964 vond de Al
gemene Vergadering en het Kon-
gres van de Vereniging der Vlaam
se Studenten plaats. Tijdens de 
Algemene Vergadering "werd de 
Beheerraad vernieuwd, en werden 
enkele wijzigingen in de statuten 
aangebracht, die de opname van 
de studenten van het hoger uitge
breid onderwijs mogelijk maken. 

Het algemeen kongres duidde 
J a n Bauwens, student m de rech
ten aan de KUL, aan als voor
zitter van het jaar 1964-65. Even
eens werd een meuw dagelijks be
stuur verkozen. De nieuwe voorzit
ter dankte de Heren G. De Wilde 
« 1 J. Scheepers, respectievelijk 
ontslagnemend sekretaris en VOOT-
BittM-. Hij verklaarde dat de twee 
vorige kongressen te Brussel en te 
Leuven een degelijke basis aan de 
W S hebben gegeven, van waarop 
men het studentensyndiealisme 
verder kan opbouwen. De aandaxsht 
dit jaar zal vooral gelegd worden 
op de aktie en de kadervorming. 

In samenwerking met de stich
ting Lodewijk de Raet zijn enkele 
Btudie - weekeinden gepland, en 
op 25 november e.k vindt te Leu
ven een nationale W S manifes
ta t ie plaats met als tema, « Voor 
een totale demokratisering en ge
zonde herstructiurering van het 
onderwijs ». 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 

A N T W E R P E N 
Alle kwqliteitsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

ALLES VOOR MODELBOUW 
— • — 

Dinky - Gorgi - Match Bov 
Lego - Sioliet - Matador 
Jumbo - Airfix - Schi ldpad 

enz. enz. enz. 

Door die manifestatie zal een 
bewijs geleverd worden van de 
solidariteit tussen de Vlaamse stu
denten, en hun besllistheid him 
syndicale eisen te realiseren. 

Ook werden gelukwensen ge
stuurd aan de pas opgerichte Ver
enig ng van Vlaamse Professoren. 

MOLENBEEK 
Op zondag 15 november 64 in de 

feestzaal « St. Victorschool », Van-
dernootstraat 52, grote bonte avond 
met R^na Pia en een sterrenregen 
van bekende vedetten. 

Deuren 19 uur 30. 
Volwassenen 30 F. 
Öit fefest word ingericht ten ba

te van de Vlaamse scholen in sa
menwerking met Davidfonds — 
Vlaamse Krmg, Viaamse scouts en 
de oudervereniging « St. Victor-
school », St. Jans-Molenbeek. 

Oproep. 

Er w<Hrdt een dringende oproep 
gedaan om onze kas te spijzen. 

Steun altijd welkom bij De Eer
langer, Le Lorrainstraat 28, Mo
lenbeek. 

OOST-VLAANDEREN 

EEKLO 
Geboorte. 

Op 4 oktober werd in het gezin 
van Architekt De Decker - Roe-
giers te Eeklo een J a n geboren 
Onze bfestë' gelukwensenj •,„ • 

GENT 
Na onze geslaagde kolportage 

in het Gentse stadscentrum zetten 
wij onze aktie verder met een kol-
portagetocht in de gemeente Dron
gen op zondag 8 november 1964. 
Wij verzamelen om 9 uur aan de 
Roeland. Alle propagandisten wor
den dus verwacht alsook alle vrij-
will.gers. 

Gezien het succes van onze ak
tie in het stadscentrum, zullen wij 
verder gaan in die zin en wel op 
zaterdag 5 december waar wij te
rug verzamelen om 3 uur aan de 
Roeland. 

De parlementsverkiezingen staan 
voor de deur. Het spreekt vanzelf 
dat deze een zware financiële in
spanning ziullen vragen. Wij doen 
aldus een beroep op alle Volks
uniekiezers om hun steentje bij te 
dragen door een briefje van 20 F 
onder gesloten omslag te sturen 
aan : Guido De Keyser, Onderber-
gen 57, Oent. 

Dodenhulde. 

De jaarlijkse dodenhulde heeft 
plaats te Gent op zondag 15 no
vember 1964. 

9 uur 30 Roeland Gent, vertrek 
naar Laame. 

10 uur Kerkhof Laame, Korte 
simbolische plechtigheid. 

11 uur Oostakker - Lourdes 
Plechtige H. Mis - Kanselrede E.P. 
Goddefroy s.j. 

15 uur Roeland Gent. 
Dodenhulde. 
Drs. Maurits Coppieters spreekt. 
Viering Dr. H. Gravez - 75 jaar 
Artistiek programma met de me

dewerking van talrijke bekende 
kunstenaars. 

Toegang alleen op vertoon van 
uitnod'ging (ter plaatse verkrijg
baar) . 

Ingericht door : Vriendenkring 
Sneyssens - Gent, in samenwer-

W€M®M^.. 

NATIONALE LOTERIJ 

king met : Verbond VOS - Gent, 
St. Maartensfonda, öt . Maanens-
vi'ienden. 

LEEirWEBGEM 

Broederband. 
Enkele stonden Ingetogenheid, 

verder Vlaamse strrdbaarl ieid en 
gezelligheid, dat is de sfeer waar
in ons vierde familiefeest van 24 
oktober is verlopen. 

Meer dan 250 personen zaten 
aan de teestdis; meer dan 300 
luisterden naar de gelegenheids
rede van Ward Hermans, naar de 
feestrede van Eerw. Pater Brauns. 
De doopplechtigheden van Broe
derband verliepen dan ook in de 
beste stemming. 

Peter en Meter, de getuigen, het 
inrichtend Kormtee danken langs 
deze weg al de aanwezige Broe-
derbanders, alsook de afwezigen, 
die zich om speciale redenen moes
ten laten verontschuldigen. 

Vlaamse Broeders, die voor 
Vlaanderen hebt gestreden, en er 
waarschijnlijk nog voor strijdt; 
die om uw Vlaams ideaal geleden 
hebt, en er misschien nog om lijdt; 
vervoeg de rangen van de reeds 
meer dan 400, d;e zich als lid van 
Broederband lieten inschrijven. 
Stort heden uw bijdrage voor 1965 
op de P.C.R. 710.23 van A. De 
Troyer, Leeuwergem. 

Uw lidmaatschapskaart met de 
s ta tuten wordt U onmiddellijk 
opgestuurd. 

GENT 
Zondag 15' npvember 1964 
dodenhulde. 
Ingericht doot : Vrienden
kring Sneyssens. 
In samenwerking met net St 
Maartenfcnds en, VOS Gent 

ANTWERPEN 
1ste maandag en 3de vrijdag, van-
at 20 uur c Peter Benoit », Prank-
rijklel 8. Volksvert R Mattheys-
sens 

BE^RZEL 
Eerste en de 3de vrijdag v.4 
maand 19-21 uur. Veidenstraat 1 : 
G. Van den Bosch 

BORNEM 
Elke eerste zondag, van 11 tot 13 
uur Dhr Ward Rolus c Ami ». 
Grote Markt. 

BOOM 
2de maandag der maand. 20 uur -
21 uur bij Meu'emans Pr De 
Schutterbaan 17. Volksvert R. 
Mattheyssens. 

DUFFEL 
Elke donderdag van 16 tot 17 uui 
bij Va-- hoven. Kerkstraat. Dhr 
Ludo Sels. 

GEEL 
Elke vrijdag 18 uur 20 uur Wa-
terstr 31 Tel. 585.35 Dr Jur Jo 
Beimans 

uXER 
3de maandag der maand. 21 uur 
22 uur Calè « De Hoorn »• K Al-
oertstr 8 Volksvert R Matthey» 
>ens 
iüe en We aonderaag ?an de 
i iaana Van 14 uui 45 tot 15 uur 
15 Dhr L,udr Sels 

ECONINIÜSHÜÜIKT 
iste en 2de londeraag Van 13 uur 
50 tot 14 UUI 30 bl] Van den Wyn-
<aert Ooro Dhi Ludo Sels 

MLKKSLM 
ledere vierde woensdag van de 

maana te 20 uur In het lokaai 
ï Tyl » 

MEETJESLANP 
Werf programma. 

15 nov. Ertvelde ' 
22 nov. Assen de. 
29 nov. Zelzate. 
6 dec. Maldegem. 
18 dec. Kaprijke 
Samenkomst ten huize van Lic. 

G. Seghers, 6 Koningin Astrid-
plem, Eeklo telkens om 9 uur 30 
stipt. 

Verdere inlichtingen volgen voor 
de werftochten die zullen gehou
den worden in Lovendegem, Zo-
mergem, Waarschoot, Sleidinge en 
Ehrergem. 

5|i Is^ ySJTjC 

rOEKERTJ 
Zoek betrekking in Vlaamsvoe-

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

Schrijven kantoor blad. 

Model gevraagd voor haarkapster . 
Van 18 tot 30 jaar. Schrijven bu
reel blad. 

MEOHEJLEN 
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur 
30. c Ouldenbuls ». Veetmirkt. 
Dhr Wlm JoriBsea. 
3de maandag der maand. 19 uixr 
30 20 uur 30 Oafé c Opslnjoatu 
ke ». M a r k t Volksvert. B. Mat
theyssens. 

rURNHOOT 
4de maandag der maand. 19 tnir • 
20 uur. Café c Cambrlnus t. Grot* 
Markt TeL 421.55 Volksvert R. 
Mattheyssens 
Blke vrijdag 18 uur 20 uur. 
Graatakker 143. teL 421.05 Dhr Ju 
Van Bruggen. 

LIMBURG 

HAMONT 
Dagelijks, voormiddag Pastoor 
Lemmenssu 9, teL 453,01 Dr U 
Sempels. 

HASSELT 
4de vrijdag der maand 15 uur • 
15 uur 45 Hotel Warson Station»-
piem rel 011-236 64 Senator Dle-
pendaele 

MAASEIK 
Elke donderdag 19 uur 30 - 21 
uur Vleumerstr 2& Tel 612.2& 
Dhr A Everts. 

NEERPELl 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45 Hote. Neul Stations
plein, tel 011 426 77 Senator Die-
oendaele 

NIEI^BIJ-AS 
Elke dag op afspraak St^t lonstr , 
te. 570.63 Provmcleraadsi J. D»-
graeve 

N IE U WERKERKEN 
Op tel ol schrift, afspraak Prov. 
sek! V O , Diesiweg 452 teL 
738 n tr Clem CtolemonU 

OVERPBLl 
Op afspraaü Dorpstraat 142 Dhi' 
Rene Evers. 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der m a a n a ib 
uur 18 UUI ( Hol De Voer ». '• 
GravenvoereiL Ir Olem Colemoat^ 
drs Joris Degraeva 

WATERSCHEI 
Elke avond behalve vrijdag, 19 
uur 21 uur Em. Vandorenlaan 
47. tel 63158 Dhr M Adons, 
prov sekr. Dienstbetoon. 

ZONHOVEN 
Dagelijks Welerstr 3, tel. 132 3L 
Dhr Alf Jeurissen. 

TREKKING OP 16 NOVEMBER 

50.000.000' loten 

antverpia meubelen 

PAS TOE St Gummarusstaat 28-30-32 
Telefoon : 32.94.77 
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ANTWERPEN BRABANT 

ANTWERPEN-L.O. 
Inwoners van Antwerpen-L.O. : 

de Volksunie staat te uwer be
schikking. Wendt U zonder dra
len tot ons sociaal dienstbetoon. 

Zitdag elke tweede vrijdag van 
ledere maand, telkens tussen 20 
en 21 uur in het lokaal < De Zee
ster », Wandeldijk (Strand); tus
sen 21 en 22 uur in het lokaal 
c Terminus », Abraham Verhoe-
Tenlaan, bi] dhr. De Bel R. 

Aarzel niet; wl] trachten zondo-
vltstel al uw moeilijkheden <^ te 
lossen. 

ANTWERPSE POLDER 

MosseUeest. 
Om de overwinning van 11 ok

tober — waarbij de Polder een 
verkozene in de Antwerpse raad 
kreeg in de persoon van Staf De 
Ue — te vieren zal een mosseU 
feest gehouden worden op zater
dag 14 november in het lokaal te 
Berendrecht. 

Propagandisten en leden worden 
hierbij gratis uitgenodigd. Zij ge
lieven enkel voor woensdag e.k. 
bun naam op te geven bij Ge-
raart van den Ven, Zandkeet, Be
rendrecht ol bij Pons De Lie, 
Klappeistraat, Berendrecht, tele
foon 736083. Na het mosselfeest 
sorgt een orkestje voor de nodige 
stemming. Het spreekt vanzelf dat 
alle slmpatizanten en mensen die 
lid willen worden van de Volks
unie, van harte welkom worden 
geheten. 

lUECHELEN (ARR.) 
Alle kaderleden en bestuurs
leden worden dringend opge
roepen voor onze halfjaarlijk
se kaderdag die plaats vindt 
op zaterdag 7 november. Lo
kaal : De Bonte Os. Kerkplein, 
Nijlen. 
Begin 14 uur 30. Beschouwin
gen bij de verkiezingsuitsla
gen, nieuwe perspektieven. 
Aanstellen kommissies voor 
parlementsverkiezingen. 

DEURNE 
Zitdagen van onze gemeenteraads
leden. 

Vanaf november zullen onze 
gemeenterafidsleden wekelijks een 
zitda« houden. 

1ste en 3de donderdag In het 
lokaal 8 Plaza », hoek Gallifort-
lel en De Montereystraat te 
Deiime (C) (De Ridder en De 
Graef). 

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

HOBOKEN 

liangs deze weg wil afdeling 
Hoboken aan al haar leden met 
him familie bekend maken dat zij 
allen worden uitgenodigd op de 
doorbraakviering die plaats vindt 
In zaal Breughel op vrijdag 13 
november te 20 uinr. 

Al onze leden zullen door onzt 
propagandisten worden bezocht 
en in het bezit worden gesteld 
van een inschrijvingsformulier, 
voor onze leden die bij dit bezoek 
niet thuis zullen zijn en aldus 
geen inschrijvingsformulier ont
vangen kunnen zich laten inschrij
ven en bijdrage afgeven, 15 F per 
persoon, in zaal Breughel. 

Ta: gelegenheid van onze door
braakviering mag niemand van 
onze leden ontbreken, vreugde 
en plezier 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. 

BOORTMEERBEEK 
Op zaterdag 28 november 1964 

wordt door onze Volksunie - afde
lingen het « 3de Vlaams Bloemen-
bal » ingericht in zaal « Movri », 
D«rp te Boortmeerbeek. Orkest : 
Stan Philips. 

Kaarten nu reeds te verkrijgen 
bij bestuursleden en in lokaal 
Crista! te Leuven 

Waren de vroegere dansavtm-
den reeds geslaagd, dan moet het 
ditmaal iets uitzonderlijk worden. 
Wij verwachten dan ook dat ie
dereen een grote Inspanning zal 
leveren om dit bal tot een reuze-
Euoces te maken. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren t 

eROOTNANDEL F.S. 
Llersesteenweg 373 
M B C H « L B N 

LEUVEN 
Grote volksvergadering m ons 

lokaal (Tristal, Parijsstr. 12 op vrij
dag 20 novemlwr 1964 te 20 uur 
met als spreker Mr. Van der Eist, 
algemeen voorzitter van de Volks
unie. Iedereen is hartelijk wel
kom. 

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

STROMBEEK BEVER 
Op zaterdag 7 november ie 20u.: 

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

LIMBURG 

LIMBURG 
Let wel! 

Het telefoonnummer — ten 
huize van de provinciale vrijge
stelde Gustaaf Begas, is 011-
16.156, dit ter inlichting van de 
kaderleden •*!«,'-.' • ' 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Op dinsdag 10 november — 

vooravond van St Maarten — 
geeft de Volksunie een groot over-
wtnningsbal m de zaal «Madeion», 
Grote Markt te Aalst 

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

Al onze kaderleden, propagan
disten, leden en slmpatizanten uit 
Aalst en omgeving zullen het als 
een ereplicht beschouwen, dit 
overwinningsbal bij te wonen. Die 
avond is gans de VU-familie uit 
de Denderstreek in de «Madeion» 

HAMME 
Op maandag 9 november a.s. 

richt de Vlaamse Klub Hamme 
een voordracht inr door pater 
Brauns, over «Sociale en Vlaamse 
Beweging in het licht van de Bij
bel», 

De avond wordt ingeleid met 
feestmuziek, stereofonisch opgeno
men en weergegeven door een pro
fessionele klankinstaUatie. 

Zaal : , Vlaamse Schouwburg, 
Peperstraat (parkeerplaats op de 
Markt). 

Begin : 20 uur. 

Ë R E M B O D E G E M - CENTRUM 
Een stemmig Breughelfeest 

wordt aan onze leden en simpati-
santen aaageboden op zaterdag 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Ultgavf cao de ?.Z.V VOLKSUNIE 
BEDAKXIE Mr P* Van der Els» öooIoxeüaKieur 

1'. rao Uverstraeten Eledaktlesekreians. 
ü. Oe Ue. UT l>e Coninck. (Vim Jorissen. lic W. 
Layten, R. Alattbeyssens. W C^obbaut, ftl Babïloa 
B. Slosse, dl L. Wouters. U Oiercks. 
Alle onetwisseilng voor redaktie naat ; 
Rotatvp. Svlv OnpulsL 110. Brussel t. TeL 23.11.9& 

Beheer : Mauncc uemonnieriaan 82. Brussel L Cel 11.82.1& 
Alle klacbten voor olet ontvangen van blad op dit adrea 

Jaarabonnement : 220 F Halfjaarlijks : 130 F Driemaandelijks : 70 F 
Abonnement buitenland : 350 F 

Steunabonnemeni < oW r iminimum). Liosae aammer* ; 6 t. 
Abotmement baltenland ' :{00 P 

Alle stortingen rooi net oiaö op postrekening lilè.SI 
Volksunie Bru.sse' l 

Verantw. ulte Mr P. Van der Bist. Belzegemstraat 20. Brussel 11 

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. Er 
wordt gezorgd voor echte Vlaam
se stemming. We verwachten dan 
ook een talrijke opkomst van onze 
leden en stmpatisant«n! 

Uitnodigingen zullen volgen. 

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 Hoilpoetoon 
gehouden. Dit bal vindt plaats in 
het bierhuis Rome, Kleine Vis
markt 3, Gent Men vindt een 
ruime parkeergelegenheid op het 
Veerleplein, nauwelijlis enkele 
passen van het bierhuls. 

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
bedeelden onder ons. 
Kolportages. 

Zondag 8.11.1964 : kolp«rtage 
met geluidswagen te Drongen. 

Zondag 22.11.1964 : kolportage 
met geluidswagen te Zwijnaarde 
en Zwijnaardesteenweg. 

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

In de week tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar wordt een speciale ak-
tie voorzien voor de stad Gent. 

Het spreekt vanzelf dat, hoe 
massaler de kolportages worden 
uitgevoerd, des te meer Indruk zi] 
nalaten bij het publiek. Wij doen 
aldus een warme oproep tot alle 
bereidwilligen om deel te nemen 
aan de geplande aktie. Wij ver-

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

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

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

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

Oude Markt 22 Leuven 
Schoonste bierkelder 
van bet land 

Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten weldra 
DOET THIERBRAUHOF III 
te Brussel. 

treken telkens om 9 uur aan de 
< Roeland >• 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE (ARR.) 

Hoadt deze datum vrij! 
Alle vrienden van de lijsten 

« Volksbelangen » van het arr. 
Brugge worden nu reeds verzocht 
de avond van 12 december aA vrij 
te houden; op die datum Immers 
zal, ter gelegenheid van een luis
terrijk avondfeest, hulde worden 
gebracht aan de gekozenen en 
kandidaten van de lijsten « Volks
belangen ». Het orkest Luc van 
Hoesselt schijnt voor deze avond 
reeds geëngageerd te zijn. 

Propaganda- en organisatieplan. 

De mooie uitslagen bij de ge
meenteraadsverkiezingen beteken
den voor onze bestuursleden en 
propagandisten natuurlijk een 
riem onder het hart! Uit verschil
lende afd. werd aangedrongen op
dat thans onverwijld een begin 
zou worden gemaakt met de voor
bereiding van de a.8. parlements-
en provincleraads - verkiezingen. 
Nu reeds mag worden bericht dat 
daartoe een werkplan wwdt opge
maakt, waarin o.a. de oprichting 
van een permanent sekretariaat is 
voorzien. Met het oog op het 
« Vlaams front » vormen rond de 
Volksunie zullen in het arr. Brug
ge tevens een indrukwekkend aan
tal huisbezoeken worden gebracht. 
Bestuursleden in afd. en kernen 
zullen over dit alles persoonlijk 
worden aangeschreven. 

Wij vermoeden echter dat er al-
lerwege nog krachten ktmnen los
komen. Laat daarom niet na nu 
reeds Uw medewerking aan te bie
den op het adres van de arr. or
ganisatie-leider Mr. Guido Van In, 
Predikherenrei 20, Brugge, tel. 
375.99. 

Voor financiële steun herhalen 
wij nog even onze postrekening 
en wel nr 178528, Kredietbank -
Brugge met melding « voor reke
ning nr 7.408 van VU-arr. Brug
ge ». 

BRUGGE (STAD) 

Na het samenzijn van de kan
didaten op 17 okt. 11., kwamen be
stuursleden, kandidaten en jwopa-
gandisten te Brugge samen op 24 
okt. 11.; in de beste stemming werd 
nog eens nagekaart over het ver
loop van de jongste gemeenteraads
verkiezingen en werden plannen 
gesmeed om de a.s. parlements
verkiezingen tot een sukses te ma
ken. 

ASSEBROEK 
Op vrijdag 23 okt. 11. kwamen 

kandidaten en bestuursleden van 
de lijst « Volksbelangen » rond de 
feestdis samen. Naast voorzitter 
Mare De Vriese en het nieuwge
kozen gemeenteraadslid dr jur. R. 
Reynaert werd ook dhr Johan Ma-
hieu, die de opmaak van pamflet
ten en plakbrieven verzorgde in 
de hulde betrohüten. 

De afd. Assebroek bewees eens 
te meer de wind in de zeilen te 
hebben en nog hoger te mikken 
dan de behaalde 12 %! De vriend
schap en samenwerking tussen le
den en bestuiffsleden staan hier 
iHarg voor. 

GEBOORTE 
Het gezin van Dr Speybrouck te 

Brugge werd verrijkt met een meis
je dat Marieke werd gekerstend; 
welkom aan de jong-gelxwene en 
onze hartelijkste gelukwensen aan 
de ouders. 

OVERLIJDEN 
Uit Assebroek meldt men ons 

het overlijden van dhr Jaak De 

Oe meest precleie eo 
volledige taalcrrensinlormatie 
vindt V in 

<( DE ZUIDNEDERLANDSF TAALGRENS 

IN HET 6EG1SCH PARLEMENl 0 
128 blz. 19 gedetailleerde kaarten. 
Prijs : 56 ft. 
Bestellen door storting 
op PCB 1476.97 van Volksunie Brussel I of 

Palmenaere; diep ontroerd doqfe 
dit al te vroege heengaan ble 
wij aan Mvr De Palmenaere 
pauw en aan de ouders De 
menaere onze innige deelnemii 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Geniet van de lekkere 
koffie <De Olifant» 
In het Vlaams Huls 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffel 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 131 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
üitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z . 
Van Havrelel 70. T. 356317 
Agent De Coene Kortrijlc 

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

Voor uw modern Interieur 
EURODOMI 

Kruldtuinlaan 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 

HOTEL • RESTAURANT 

Bezoek bet Payottenland 
goede spijzen vindt ü in 

afspanning 
« DE KROON » 

O.L.V -Lombeek (054)32381 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105 T 632 70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.D. 
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T OLGENDE week wordt in 
het parlement de laatste ronde voor 
de verkiezingen ingezet. Alhoewel 
voor het verlof aangekondigd werd 
dat het parlement midden oktober, 
onmiddellijk na de gemeenteverkie
zingen terug zou samenkomen, is het 
pas op de grondwettelijk voorgeschre
ven tweede dinsdag van november 
dat het terug samen geroepen wordt. 
De gemeenteverkiezingen zijn de re
gerende partijen zo slecht bekomen 
dat zij liefst zo lang mogelijk ge
wacht hebben. 

Wat zal er nu nog gebeuren ? Er is 
de zetelaanpassing waarover niet 
meer gesproken wordt. Er is de grond
wetsherziening : de voorzitters van de 
traditionele partijen zijn nog eens 
samengekomen bij de eerste minis-
jter. 

tijprogramma of partijtucht. Daar
om moeten de Vlamingen dan maar 
altijd weer toegevingen doen om tot 
« kompromissen » te komen en zoge
zegd gans de partij te verbinden ! 

De Walen aanvaarden de Vlaamse 
toegevingen, maar wanneer het er op 
aan komt gaan zij hun eigen weg, 
maken zij front met Waalse B.S.P.-
ers, P.V.V.-ers en zelfs kommunisten. 
Alhoewel zij zonder de Vlaamse C.V.P. 
een kleine minderheidsgroep zouden 
zijn en zeker geen aanspraak zouden 
kunnen maken op de ministerporte
feuilles en de benoemingen die zij 
bekomen, is er bij hen geen sprake 
van solidariteit. De eenheid van de 
unitaire C.V.P. is een fiktie, die in 
het leven gehouden wordt om de Vla
mingen te bedotten Dat de studiedag 
van de Vlaamse CV P. het fundamen
teel probleem van de struktuur en de 

en de inschikkelijkheid van de Vla
mingen, 

D, 'E interpellatie Parisis kan 
politiek gezien een belangrijke ge
beurtenis worden, met verreikende 
betekenis. 

Een ander aktueel probleem is de 
verlenging van de verjaringstermijn 
voor de straffen na de oorlog uitge
sproken door de krijgsgerechten. 
Eens te meer wil men, twintig jaar 
na de oorlog, meer dan twintig jaar 
na de feiten, de bestaande wetgeving 
wijzigen en verzwaren : tegen alle 
rechtsbeginselen in. De verjaringster
mijn is steeds twintig jaar geweest, 
nu wil de regering deze termijn op 
dertig jaar brengen. De repressie 
wordt voortgezet ! 

noten inbegrepen) én Vlaamse P.V.V.-
ers en B.S.P.-ers. Wanneer een zaak 
zover gekomen is, is zij verloren. Het 
is elementair dat zij hun invloed 
moeten laten gelden via hun minis
ters, de Vlaamse C.V.P.-ministers. 
Hebben deze ja dan neen iets te zeg
gen in de regering ? 

1 NDIEN zij er niets te zeg
gen hebben moet men zich afvragen 
waarom zij er deel van uitmaken en 
zouden zij ontslag moeten nemen. 
Maar zij kunnen er hun invloed la
ten gelden, zij kunnen een veto stel
len, beletten dat in naam van gans 
de regering, ook in hun naam der
gelijke wetsontwerpen bij het parle
ment ingediend worden. Dat doen zij 
niet. Zoals zij ten tijde van het re
geringsvoorstel de Vlaamse randge
meenten gewoon in te lijven bij 
Brussel, al evenmin een veto gesteld 
hebben, maar alles goedgekeurd. 

DE LAATST 
I OCH blijven de Vlaamse 

C.V.P.-ers hun ministers steunen en 
keuren ? i hun houding en politiek 
goed. r i'ora hebben wij het recht 
vast te stellen dat zij komedie spelen, 
dat zij er alleen om begaan zijn een 

Al C H T E R de schermen 
wordt verder onderhandeld en gezochl 
naar een kompromisoplossing. Van 
de weigering van de C.V.P. geen deel 
meer te nemen aan onderhandelingen 
over de grondwetsherziening zolang 
de zetelaanpassing niet gestemd is, 
minstens in de kommissie, horen we 
ook niets meer. Zo weinig als over 
de plechtige belofte van de C.V.P.-
voorzitter dat de C.V.P. in de Brus-

'selse agglomeratie slechts koalities 
zou aangaan op basis van de verbin
tenis het nieuwe taaistatuut na te 
leven ! 

Doch er zijn nog een paar andere 
aktuele problemen die zeer vlug reeds 
zullen gesteld worden. Er is vooreerst 
de kwestie van de Voerstreek, waar
over interpellaties aangekondigd zijn 
Dat hierover van P.V.V.-zijde geïn
terpelleerd wordt is normaal. Ken
schetsend echter voor de dubbelzin
nigheid van de C.V.P.-politiek is dat 
een Waalse C.V.P.-er, de heer Parisis 
een interpellatie zal houden om de 
terugkeer van de Voerstreek bij Luit 
te eisen ! 

n E Waalse C.V.P.-ers storen 
zich niet aan kongresbesluiten, par-

verhoudingen in de partij zorgvuldig 
voorbijgegaan is, leverde het bewijs 
dat deze studiedag een schijn-verto-
ning was zonder betekenis. Een 
nieuwe illustratie van de makheid 
Ier Vlaamse C.V.P.-ers. 

I i ET is duidelijk dat de in
terpellatie Parisis een gespannen po
litieke toestand kan veroorzaken, 
waarbij Vlamingen zullen komen te 
staan tegenover Walen, over de par-
tijgrenzen heen Een Vlaamse front-
vorming tegen het Waals imperialis
me ter bescherming van Vlaams 
grondgebied en Vlaamse mensen. 

Het lot van de Voergemeenten be
langt gans de Vlaamse gemeenschap 
aan en niet slechts de misleide en 
onder druk gezette inwoners. 

Gelukkig maar is de uitslag van de 
gemeenteverkiezingen en de vooruit
gang van de Volksunie een waar
schuwing voor de Vlaamse volksver
tegenwoordigers en senatoren. Zelfs 
de Vlaamse socialisten hebben deze 
keer de waarschuwing begrepen zoals 
een artikel in de Volksgazet bewijst, 
waarin de Walen en de Brusselaars 
krachtig aangemaand worden voor
zichtig te zijn want dat zij niet meer 
moeten rekenen op de toegeeflijkheid 

Het is uitdagend en ergerlijk omdat 
de regering over andere middelen 
beschikt om bv. een Leon Degrelle uit 
het land te houden. 

Li EERRIJK is eens te meer 
de houding van de C.V.P. en vooral 
dan van de Vlaamse C.V.P. tegenover 
dit initiatief. Het gaat hier om een 
regeimgsinitiatief, om een wetsont
werp ingediend door de minister van 
Justitie, na goedkeuring in de minis
terraad. De aanvankelijke poging om 
het voor te stellen als een persoonlijJc 
initiatief van minister Vermeylen was 
een vervalsing van de waarheid : 
gans de regering is er verantwoorde
lijk voor, ook de Vlaamse C.V.P.-mi-
nisters. En hier komen we eens te 
meer tot de kern van de zaak en het 
bedrog gepleegd ten overstaan van 
de Vlaamse openbare mening : het 
verzet van de Vlaamse C.V.P. of van 
sommige Vlaamse C.V.P.-ers is een 
schijnvertoning, juist zoals hun ver
zet ten tijde van Hertoginnedal. Ie
dereen die even nadenkt ziet wel in 
dat de Vlaamse C V.P -ers in de kom
missies en in de openbare vergade
ring van kamer en senaat in de min
derheid zijn tegenover de koalitie van 
al de Walen (hun Waalse partijge-

door 7Hfi.7-^lkKdenSl^ 

schijnvertoning op te voeren om de 
openbare mening te misleiden. 

Indien zij op doeltreffende wijze 
hun invloed willen laten gelden moet 
dit gebeuren langs hun ministers om, 
in de regering. 

D E twee regerende partijen 
zullen voort boeren tot aan de ver
kiezingen, zonder nog iets op te los
sen Zij zijn blijkbaar besloten me
kaar te steunen en de kiezers te tar 
ten. Dat is hun zaak. Meer dan ooit 
echler zijn wij ons bewust van de 
taak en de rol die wij te vervullen 
hebben en die wij naar best vermo
gen zullen ter harte nemen. Wij re 
kenen op de steun en de aktieve me
dewerking van allen die met ons de 
strijd voor de ontvoogding en de 
toekomst van ons volk willen mee
strijden Nog zijn wij in het parle
ment een kleine groep, maar wij 
zullen na de verkiezingen met een 
grote groep terugkeren De beteke
nis hiervan zal niemand ontgaan en 
de invloed die wij zullen uitoefenen 
zal des te groter zijn. 

KT GEVA.AR BELOERT U TE \LLEN KANTE ! U MOEI VERZEKEKU ZIJN ! 

• VOOR L'W LEVEN. 

• UW AUTO. 

• UW HUIS. 

• UW MEUBELEN. 

ladpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts een adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, ANTWERPEN. TEL. 03/37.5.1..38 • P.C.R 163.620 
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck. Direktie : Lic Rik De Vos. O o 

0.50 B E C O o.50 
U I J U I £L' lNI ( j ! 
KIJ l i l VKII IG ! 

0.5(1 Beco super t>enzlne (J.50 
Levering van 

t , 'ia» en «tookotiec 

1^ BECO 
Paardenmarkt 20 

Antwerpen 
Telefoon • 

(03)32 04.77 (03)32 02 10 

B E C O 

Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land ! 

Kwaliteit Dienst Beco-prijs! 

Paardenmark t 20 Antwerpen 

Tel . (03) 32 .04 .77-32.02.10 

KIES BECO : G O E D G E K O Z E N ! 

Interfonie 
Geluidsversterking in de pertektie voor 
zalen, reklamewairens kerken, huis
kamers, enz.. . 

Wendt U in vertrouwen tot : 

DE (SëmiMêWÖN 
Lange Leem!>traat 7 a 
ANTWERPEN Tel . 33.04 9.T 

Radio T V draa^iharc radiotoestellen 
platendraaiers Wii "vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig 
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op verCoon van deze aankondiginq geniel 
U speciale voorwaarden 
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