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ABONNEMENTSPRIJS 
Wij /esiigen de aandacht van onze lezeBS, 
propagandisten en simpatizanten op de 
prijzen van een abonnement op ons blad : 
Abonnement voor een jaar (50 nummers) ; 
220 fr. 
Abonnement voor een half jaar : 130 fr. 
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr. 
Dit zijn spotprijzen vergeleken bij aezë 
van andere weekbladen. Maak er gebruils 
van om nieuwe lezers te winnen ! Hartelijfe 
dank bij voorbaat. 

DEZE WEEK 
BLZ. 4 

BLZ. 5 

BLZ. 6 

BLZi o 

BLZ. 16 

SPiNOY EN DE KONSUMENT 
Open brief n a.v. de oprichting van een eigenaardige Raad. 

DE G.V.P. OP DE TWEESPRONG 
Van « kristelljk en Vlaams » naar « links en Belgisch ». 

11 NOVEMBER OF 29 NOVEMBER? 
Beschouwingen bij een verjaardag. 

PUTTE: EEN GRENS OWABSOOOR HET DORP 
Maar bewoners trachten de scherven terug aaneen te lijmen. 

DE VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Nabeschouwingen over de gevolgen vati 11 oktober. 

Op het kongies van de Vlaamse jongsocialisten te Oostende 
heeft Kamiel Huysmans twee weken geleden eens te meer 
— zoals dat sinds enkele tijd zijn gewoonte is geworden — 
eaia:e « ophelderingen » gebracht over de oorlog 1914-1918 
e i vooral over de Stockholm-episode, zijn eigen aandeel 
aaarbii en de rol van Koning Albert daarin. Nieuw waren 
die ophelderingen alleen voor de journalisten, die ieder 
woord van Huysmans graag op pagina één in vette koppe» 
brengen : de socialistische ouderdomsdeken is nu eenmaal 
een nationale instelling geworden Wie echter de jongste 
jaren aandachtig de vele publikaties over de eerste wereld
oorlog en over Koning Albert gevolgd heeft — o.m. heU 
« dagboek » van generaal van Overstraeten — heeft reeds 
zelf sinds geruime ti]d de nodige randnota's kunnen aan
brengen bi] de officiële Belgische geschiedschrijving, zon-. 
oer daarom op de « openbaringen » van Huysmans te heb
ben moeten wachten. De historische feitelijkheid is heel 
wat minder verheven-patriottisch dan wat de vaderlandse 
geschiedenisboekjes vandaag nog aan onze jeugd leren. 
Zo is o m het traditionele beeld van de « roi-chevalier» 
geleidelijk-aan de plaats moeten gaan ruimen voor dat van 
de man die de vrede zocht tot en met in geheime onder
handelingen over een afzonderlnke w^oenshlstand met de 
Duitsers. 
«De gewoonte is een tweede nuiuui ». ue gegrondheid van 
deze vaststelling is eens te meer duidelijk gebleken deze 
week tijdens de parlementaire openingstoespraken van de 
senaats- en vooral van de kamervoorzitter. De heren 
SLruye en Van Acker hebben hun gelegenheidstoespraak 
volKomen in het teken gesteld van de <' nationale een
dracht» en zii mobilizeerden daarvoor het hele arsenaal 
Vin vaderlandse klisiees die. in deze 11 november-week, 
uiteraard voor het grijpen lagen De heren zijn zo gewoon 
aan de heldhaftige Klaroenen van her Beleisch heroïsme, 
dat geen enkele rectificatie van het histonc'^h beeld bij 
machte is hen een ander wijsje te doen blazen 
De toespraak van Van Acker was een monument van va
derlandslievende deugd: de redaktie van de tekst scheen 
eerder op een wereld- en werkelijkheidsvrecmd bureel er
gens in het paleis te Laken dan in de Brugse Ezels- of de 
Brusselse Wetstraat te zijn geschied. 
De toespraak was op de koop toe nog ongewild-humoris-
tisch ook. Ze zette in met de verzekenng dat de heer Van 
Ac-cer « met grote voldoening de overtuiging toegedaan is 
dat het gevaar dat de eenheid van België had kunnen be-
d'-eigen, is afgewend». Ze vervolgde dan over ettelijke 
alinea's met patriottische bezweringsformules voor dit 
niet-meer-bestaande-gevaar. 
Po sierlijk was het, uit Van Acker's mond deze wel zeer 
« socialistische » zienswijze op het verlenen van het alge
meen stemrecht na de eerste wereldoorlog te mogen ver
nemen : « Tijdens de oorlog 1914-1918 had onze bevolking 
geuoond dat zij bereid was voor de vrijheid te lijden en t e 
s ei ven en daarvoor verdiende zij toekenning van het 
kiesrecht zonder enig onderscheid ». In onze (naïeve ?)| 
bewondering voor het vroeg socialisme hebben wij altijd 
gemeend dat het bloed, dat vloeide in de strijd voor alge
meen stemrecht, op zichzelf reeds volstond; de heer Van 
Acker schijnt de mening te zijn toegedaan dat de bevol
king zich met nog veel méér bloed het stemrecht moest! 
verdienen. Even gek is het, de socialist Van Acker een lof
lied te horen zingen op het Belgisch leger : «Ik wens niet 
Uit te weiden over al maatregelen die werden getroffen 
om van ons leger een werkelijk nationaal leger te maken, 
waarm onze jongeren burgerzin en plichtsbesef worden 
bijgebi-^cht.. ». We zijn wel héél ver van het gebroken 
geweei ' 
Al deze holle vaderlandse patetiek kan echter niemand 
meer om de tuin leiden. In de nummers van het « Beknopt 
Verslag » waarin de redevoeringen van de heren Struye en 
Van Acker verschenen, lazen we o.m. dat de gemeente 
Herstal bij verzoekschrift uiting geeft aan haar ongerust
heid inzake de Schelde-Rijnverbinding, dat de heer Claeys 
gaat interpelleren over de verwaarlozing van de Vlaamse 
Wes hoek dat de heer Dejace gaat interpelleren over de 
terugkeer van de Voerstreek naar Luik en dat de heer 
Parisis hetzelfde gaat doen 
Het patriotiék bazuingeschal deze week is de inzet van de 
laatste maanden dezer regering, de laatste maanden vóól 
de verkiezingen 
Wat wij gedurende die maanden in de Wetstraat zuUen 
horen, zal ènders klinken dan de met trikolore kwispel' 
getooide klaroen van 11 november < 

X. v?n C v 



Ot VOLKSUNI6 

^•^•'•'S-»^:^^^0^. 

DE SAEGER 

Waarde Redaktie, 

Onderstaande brief werd door 
ml] aan < ^e Standaard » ge
stuurd en verscheen natuurlijk 
niet : 

De open brief van de heer De 
Saeger als antwoca-d op de open 
brief van Mr. Pr. Van der BHst 
wordt, door de redaktie van uw 
krant Ingeleid onder een paajr 
c vette titels » en een « woordje 
yooraif %. 

Hierbij een paar bedenkingen. 
U schrijft : « De Saeger bijt 

van zich af ». Inderdaad, waarde-
redaktie, zij die het als vlaams-
gezinde politici naar de tekstuele 
Inhoud van de brief hadden «moe
ten doen» hebben het jammer ge
noeg « nooit » gedaan wanneer de 
levensbelangen van hun bloed
eigen volk op het spel stonden. 

Hertoginnedal Is geen « woord », 
ook geen « legende », maar een 
pijnlijk « historisch feit ». 

U schrijft verder : < VU-lijsten 
hebben Vlaamse posities in Brus
sel verzwakt ». Goed zo. Dus vóór 
de verkiezingen van 11 oktober 
waren de posities van de CVP-
PSC in het Brusselse alleszins 
c sterker ». Inderdaad de waar
heid. 

Die f sterke s en in vele ge
vallen htanogene OVP-PSC ge
meentebesturen hebben niet alleen 
Brussel maar tal van randge
meenten zonder slag of stoot Etan 
de Franse pretentie prijs gege
ven. Een voorbeeld : de randge
meente Drogenbos — mijn geboor
testreek — werd ononderbroken 
door een homogeen (Vlaams?) 
CVP-blok bestuurd en is nu flink 
op weg een francofone « oase » 
te worden. 

Het « woordje vooraf » door de 
redaktie (moedwillig?) afgesloten 
met een veelbetekenend (sic) is 
misleidend. 

Ik vind de Informatie niet erg 
objektief. 

Inderdaad, de oorspronkelijke 
tekst van de brief van Mr. Van 
der Eist gaat door als volgt : 
t overeenkomst die door de voor-
Bitter van de BSP op 30 juni 11. 
In de kamer bekend , gemaakt 
werd ». Besluit ; dat voorafgaan

delijk akkoord bestond dus wel! 
Was de z.g. Vlaamse vleugel van 
de PSC n'.et op de hoogte dan kan 
ik er alleen uit besluiten dat de 
Vlaamse leiders in de unitaire 
partij volkomen genegeerd wor
den! 

Tot daar mijn persoonlijke me
ning. 

W.D.P. - Brussel. 

N.M.B.S. 

Mijne Heren. 

Als lid en abonnent van de VU 
zou ik graag volgende feiten wil
len aanklagen, omdat ze overdui-
deUJk aantonen dat aïle kleiu:-
politiek misleidend is tegenover 
ons volk. Ik ben spoorwegbedien
de en de NMBS heeft in 1962 een 
zustermaatschappij opgericht die 
de verhandeling van het stukgoed 
zou uitbaten Kapitaal : 51 % 
NMBS, 36 % NV De Paire en 14 % 
NV Van Gend en Loos Nederland. 
De NV De Paire zou als uitvoer
der optreden. Het plan omvat ± 
5000 betrekkingen; er zou om beurt 
een Vlaams en een Waals baan-
centrum overgeheveld worden. De 
afgeschafte spoorbedienden zou
den zo goed of kwaad mogelijk el
ders ondergebracht worden; dus 
pendelaars worden. Brussel Ant
werpen, Luik, Charleroi en moge
lijk Gent zouden door de NMBS 
uitgebaat blijven. Dit is m het kort 
het plan! Nu de uitvoering naar 
oud-Belgisch model! Begin 64 : 
Kortrijk; april 64 : Namen 
(braafste broeders). Juli 64 : leper 
(bij Kortrijk gevoegd). Nu moet 
een Waals baancentrum volgen 
meent U? Mis hoor! Zijn gepland: 
ten eerste : 1 december St. Ni-
klaas-Waas. Het laderspersoneel 
wordt overgeheveld naar Centrale 
werkplaats Mechelen! 

Ten tweede : 1 septenber 65 
Gent-Oost; nog geen nieuws voor 
het personeel bekend. Gent is gro
ter dan Charleroi dat NMBS blijft! 

Van Vlaams - Waalse beurtre-
geling geen sprake meert Zodat 
de mogelijkheid bestaat dat, een
maal ï i e Vlaamse pentra ingeno
men, het plan stop gezet wordt. 

Hopende, mijne Heren, op een 
gi'ondig onderzoek en mogelijlrf 
tussenkomst groet ik u inmiddels. 

M.D. - Gent. 

JONGENS TOCH 

Mijnheren, 

In « Suid-Afrikaanse Panora
ma », een In Pretoria uitgegeven 
mooi geïllustreerd tijdschrift, le
zen we iets over « die Universi
teit van Louvaln, m België». 

Vooral daar het om een offi
ciële uitgave gaat, zouden ze daar 
bij onze broeders toch wel mogen 
weten dat het «Leuven'm Vlaan
deren » is. 

S.E. - Gent. 

«LEUVEN OUD EN JONG» 

Mijnheren, 

Het privaat gala - avondfeest 
« Leuven Oud en Jong » staat 
dit jaar speciaal in het teken van 
de nauwe samenwerking tussen het 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond en het Senioren Konvent 
te Leuven. 

Het zal doorgaan onder de aus
piciën van de Katolieke Vlaamse 
Studenten Raad op zaterdag 12 
december e.k. in het prachtig • ka
der van de Handelsbeurs te Ant
werpen. 

Begin te 21 uiu-. .^vondkledij 
vereist. 

« Leuven Oud en Jong » te Ant
werpen wordt het grandioos slot 
van de grootse lustrumviering van 
het S.K. Leuven dat zijn 35-jarig 
bestaan viert. 

Verdere bizonderheden over de 
Lustrumviering zullen nog langs 
deze weg verstrekt worden 

Piaatsbesprekingen en inschrij
vingen voor « Leuven Oud en 
Jong » dienen echter zo spoedig 
rriogelijk schriftelijk genomen op 
het bestendig sekretariaat « Leu-
ven Oud en Jong », p.a. Jos Mees, 
Antwerpsestraat 31 Niel-aan-Ru-
pel, alwaar ook alle verdere in

lichtingen kunnen verkregen wor
den. 

WET DEGRELLE 

Mijnheren, 

« Wat ik het vermakelijkst vind 
aan de — overigens weinig ver
makelijke — klucht van de «wet 
Degrelle», is de patriottieke bibber 
voor een eventuele terugkeer van 
Ie chef. Is het dan toch waar 
dat Spaak graag persoonlijk iede
re bergpas in de Pyreneeën zou 
gaan dichtmetsen, als hij daarm.ee 
eens en voor goed van het spook 
Degrelle zou bevrijd zijn? Van 
waar die schrik voor een terug
keer van Degrelle? 

Voor mijn part geloof ik van 
die terugkeer niets. Le beau Léon 
zit goed en wel in Spanje; lui-
dens de jongste persberichten 
heeft hij daar nog « andere » dan 
louter zakelijke bezigheden en ver
plichtingen. Waarom zou hij het 
land van de zon en de appeJsie-
nen de rug toekeren? Daar is hij 
nog altijd een klein beetje ie
mand : een politiek emigrant met 
een — hoe dan ook! — interes
sant verleden, een welversneden 
pen en een geslaagde burgerlijke 
carrière. Hier zou hij de man zijn 
van een mager proces met weinig 
terugslag. Degi-elle's grote dager, 
liggen al bijna dertig jaar terug! 

Ik acht Degrelle intelligent ge
noeg om dat allemaal te beseffen 
en dus knusjes te blijven waar hij 
is. Des te potsierlijker vind ik de 
stierlijke ernst waarmee Vermey-
len en konsoorten, gewapend met 
een retroaktief wettenarsenaal, 
doeanier aan onze grens gaan 
spelen. 

Degrelle zal in zijn nopjes zijn: 
dragen de straten en pleinen in 
België zijn naam niet, dan heeft 
hij toch een wet die genaamd is 
naar hem. 

En voor zo'n klucht op zijn Clo-
chemerles vraagt men ons, onze 
kristelijke of humanistische be
ginselen even dè nek om te draat
en en enkele grote Vlamingen — 
stujc voor stuk namen met méér 
klank dan wie ook van onze mi

nisters — in het buitenland te lak
ten beschimmeden! 

De wet Degrelle is in werkelijk
heid de wet Wies Moens. Zo moe
ten We ze noemen en niet anders. 

BJ3.li. - Kortrijk. 

GEEN PENSIOEN 
Mijnheren, 

Ik heb mij over het eerste-mi-
nistersciiap van Theo Lefèvre 
niet te verheugen. Ik ben wedu
we van een « incivieke » oud-
strijder van 1914-1918 en ik kan 
nog steeds het invaliditeitspen
sioen van mijn echtgenoot niet 
krijgen omdat het een militair 
pensioen betreft. 

Ik zal dan ook, zoals ik tot hier
toe steeds deed, volgende keer met 
overtuiging Volksunie stemmen. 

K.V. - Ledeberg. 

JAARVERGADERING 

FLANDRIA 
Mijnheren, 

Op vrijdag 27 november e.k. 
houdt het ziekenfonds «Plandria» 
zijn jaarlijkse statutaire leden
vergadering. Deze vindt plaats In de 
zaal « Roeland », Korte Kruis-
straat 3 te Gent, om 20 uur. Gast
sprekers zijn pater dr M. Brauns 
met als thema « Sociale werkmg 
onder bijbelse belichting » en dhr 
V. Laporte, algemeen sekretaris 
van het AW. 

Daar de vergadering openbaar 
is, heten we ook alle belangstellen
den en simpatizanten welkom. 

c Flandrla t. 

Oe redaktie draaict gttn Veraat-
woordeltjkbeld voor d« intaond der 
gepubliceerde leserabrteven. Ze b«> 
hondt dcb het recht van kense 
en InkortlnK voor Over de teier^ 
rubriek wordt (een brlerwlisellng 
eevoerd. 

ben 
uitgeslapen 

^ a n l . . 

ik koop bii 

MATTHIEU 'S BEDDENBEDRIJF 

TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOIJT - TEL. 35.17.83 
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Begijnenstr.39-41 Tel: 33 47.24 
Deurne Callfortlel 60- Tel. : 36.25.22 

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

Antwerpsebaan 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 
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U R t l l K U U f c 
Ü V ü R P t L l 
NËERdi ABr.KFK 
HEI.Cli'l EREN 
OOSTMALLE 
VFE£LDI< 
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SCHOTEN 
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OPOETfREN 
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EDEGE1V1 (Molenveld) 
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ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Riiswijldaan 62 
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Telefoon : 38.91.24 
Oirektie t Rucfi van det Paal 

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

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

CONSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen 
2. Alle gebearlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

Leven - Brand - Familiale Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid 

eiAZU< M MONTUREN. 
Gratis voor v«rt«lardM. 
HtntallmgM in tig«i waiUwu. 

Walter ROLAND 
— €fldiptomMrd Optiekar — 
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Ttltfoo»: 3S.86.62 
10 % torting op varteen d*i*r. 
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Telefoon : 11.00.SS. 
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• 
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Algemene handelsopleiding 
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3 maal 3.000 F. 
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De tchool vraar Vlamingen 
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mr. hugo schillz 

Vlaamse eendrachl 
geboden ! 

Vorige week hebben wij getracht het probleem van de Schelde-Rijnver-

binding te situeren in zijn historisch en algemeen-ekonomisch kader. 

In dit artikel zullen wij de groei naar de thans voorgestelde oplossing 

beschrijven en de opgeworpen bezwaren onderzoeken. 

moerdiikkanaal 
Nederland gaf toe aan de Belgische 

eisen en stemde in met het graven 
van het zgn. « Moerdiikkanaal >, een 
rechtstreekse verbinding vanuit de 
Antwerpse dokken naar het Hollands 

onze lezers verbazen. Tegen deze be
krachtiging werd een oppositie ge
mobiliseerd in Nederland, vanzelfspre
kend openlijk of bedekt georganiseerd 
door machtige ekonomische kringen 
van Rotterdam, die hierbij de 
(staats-) nationalistische snaar be-
tokkelden. Nederland gaf zijn souve-
reiniteit prijs ! Maar deze oppositie 
werd overgenomen en op verbitterde 
wijze aangevuurd door allerlei ex
treem groot-Nederlandse en nationa
listische groepjes, oud-aktivisten enz., 
verenigd in de «Dietse Bond» en 
rond het tijdschrift « Vlaanderen ». 

de frontpartij 
Deze hadden o.m in Nederland 

nogal wat gehoor en onderstreepten 
eenzijdig de (overigens reeele doch 
ondergeschikte) bezwaren die aan de 
vage louter-politieke artikelen van 
het verdrag kleefden. In feite was 
het ideologische scherpslijpenj onder 
het motto : « alles wat België ekono-
misch versterkt ten nadele van Rot
terdam en dus van Nederland, leidt 
tot vernietiging van Vlaanderen». De
ze absurde, negativistische redenering 
had mede voor gevolg <iat via de ver

zeer grote verantwoordelijkheidszin 
blijft na het verloop vSn Jaren bij dif 
alles slechts een schrale troost. 

België reageerde op de verwerping 
van het verdrag met protektionisti-
sche premies aan het Antwerps Rijn-
verkeer. 

samenbundeling 
Na de tweede wereldoorlog leek 

het klimaat opnieuw gunstig, om 
langs diplomatieke weg een oplossing 
na te streven Hierbij werden de drie 
waterwegenproblemen die tussen Ne
derland en België aanhangig waren, 
samengebundeld, nl. buiten de Schel-
de-Rijnverbindmg, de verbreding van 
het kanaal van Gent naar Terneuzen 
en de zgn « stop » van Ternaaien, 
hinderpaal in de verbinding van Luik 
met Rotterdam via de Maas. 

Deze procedure bood het voordeel, 
de ietwat zwakke juridische positie 
van Antwerpen te kompenseren met 
de zwakkere Nederlandse posities in 
de andere kwesties. 

Gedurende drie jaar werden de on
derhandelingen gevoerd onder lei
ding enerzijds van Minister van Sta

voor de eerste wereldoorlog waren 
de betrekkingen tussen de Belgische 
en de Nederlandse staat niet bijzon
der hartelijk. Het Noorden had zich 
In een nog steeds min of meer wrok
kig isolement teruggetrokken en 
voelde geen behoefte aan nauwe sa
menwerking met de roomse muiters 
van 1830. 

België heeft de door Nederland 
voorgestelde vervangingsverbinding 
door Zuid-Beveland nooit formeel 
erkend. De Schelde-Rijnverbinding 
werd aldus een diplomatiek geschil. 

Louter juridisch stond België in dit 
geschil nogal zwak en anderzijds la
gen de machtsverhoudingen in West-
Europa zo dat reaalpolitisch de Bel
gische ontevredenheid Nederland 
evenmin tot concessies kon bewegen. 

Na de eerste wereldoorlog veran
derde het diplomatieke klimaat In
gevolge zijn neutraliteit behoorde 
Nederland niet tot de overwinnaars; 
België maakte gebruik van de steun 
van zijn oorlogsbondgenoten om druk 
uit te oefenen. Overigens was het 
klimaat in de betrekkingen tussen 
beide landen wel gevoelig verbeterd. 

Uitgebreide diplomatieke onderhan
delingen leidden In 1925 tot een ver
drag, door beide regeriasen oader-
schreveo. 

schelde-rijnverbinding 

Diep, te graven door Noord-Brabant 
met monding aan het stadje Moer
dijk. 

het verzet 
De in dit verdrag voorziene vaar

weg was aanzienlijk korter en veili
ger dan de historische door de Kreek-
rakdam afgesloten verbinding. Het 
betekende een diplomatisch succes 
voor België en voor de Antwerpse ha
ven een definitieve beveiliging van 
haar verkeerstechnische positie als 
Rijnhaven. Alles liet een vlotte be
krachtiging voorzien. 

Wai toen gebsunic »U vele van 

werping van het verdrag in de Neder
landse Eerste Kamer in 1927, de 
Groot-Nederlandse krachten in Bel
gië en Nederland verdeeld werden en 
voor de tweede wereldoorlog geen 
positieve resultaten meer konden ge
boekt worden. De ekonomische en 
verkeerstechnische machtspositie van 
Antwerpen als enige toen reeds reeële 
Vlaamse ekonomische troef, werd al
dus opgeofferd aan een abstrakt 
ideologfisch ekstremisme. De konkre-
te belangen van het Vlaamse volk 
werden koudweg gesacrifieerd aan de 
ideologische «zuiverheid». 

Het feit dat de toenmalige Front-
partij o.l.v. Herman Vos In deze aan
gelegenheid met zeer grote handig-
tMi4 manoeuvreerde «sa blijk sat van 

te Frans Van Cauwelaert en ander
zijds van oud-minister Steenberghei, 
Deze onderhandelingen leidden tot 
een gemeenschappelijk advies van do 
onderhandelaars aan de beide rege
ringen in 1954. In dit verslag werd. 
wat de Schelde-Rijnverbinding be
treft, 'n variante van het zgn. Moer
dijkkanaal voorgesteld, nl. een ka
naal van uit de Antwerpse dokken 
doorheen het westelijk deel vaa 
Noord-Brabant tot In de Oosterschel-i 
de waarin een geul zou worden uit
gegraven naar Bergen-op-Zoom, 
waarna weer door vaste grond een 
kanaal zou gegraven worden naar he% 
plaatsje Moerdiik. 

weiniq aandacht 
Dit rapport bleet evenwel zonder 

praktisch gevolg. De toenmalige mi
nisters van buitenlandse zaken had
den niet erg veel aandacht voor de 
belangen der «nationale» haven 
Antwerpen, die toevallig in Vlaan
deren lag. Het kwam in het parle
ment zelfs tot een spektakulair inci
dent toen de hr. Wigny als minister 
van buitenlandse zaken een ergerln-
ke onwetfendheid manifesteerde in 
deze belangrijke diplomatieke en 
ekonomische aangelegenheid. De 
vergrijsde Van Cauwelaert reageerde 
scherp en verontwaardigd en riep 
aldus voor het laatst op het publieke 
atorum het beeld weer te voorschijn 
van de briljante en dynamische bur
gemeester die hij voor Antwerpen 
«ongetwijfeld was eewp̂ "̂ * 

luik tekent 
De Luikenaars, ongeauiaig om hun 

partikulier belang te verwezenlijken, 
vroegen dan de splitsing der drie pro
blemen. Dientengevolge werd op 23 
februari 1955 op het stadhuis te Ant
werpen een akkoord ondertekend 
door een Luikse delegatie waartoe 
cm. behoorden de heren Clerdent, 
gouverneur van de provincie Luik, 

(vervolg blz. 7) 
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aan de heer Spino--' 

minister van. de 

Verbruikers 

Excellentie, 

Weinig winlcelende huismoeders weten, dat zij bij u terecht 
moeten met hun klachten over het dure leven en over het feit 
dat in een dozeke fruitcocktail veel meer sap zit dan fruit en 
slechts één enkele kers en dan nog een gekleurde. Gij zijt niet 
alleen de minister van de kolenloze winters of de te grote kolen-
voorraden, niet alleen de baas van macro-ekonomische dingen 
en energie, maar ook Antoon-de-schutspatroon van moeder de 
vrouw die met een netje even een kilootje zout of een pakje gort 
gaat halen. 

Ach ja, bijna iedereen weet dat gij wel iets met die dingen 
te maken hebt. En wat dat kilootje zout betreft, werd al vaker 
de klacht geuit dat de tien centiemen die het op een bepaald 
ogenblik méér gaat kosten, dik terug te vinden zijn in de index 
(ook een afdeling die onder u ressorteert) terwijl andere en 
meer doorslaggevende prijzen helemaal niet in die index blijken 
te schuilen. 

Uw relaties tot de winkelende vrouwen, excellentie, zijn 
echter nóg nauwer dan die indexgeschiedenis, maar dat blijkt 
nog niet doorgedrongen te zijn tot het keurend, tastend, wegend, 
wikkend, ruikend en uiteindelijk al dan niet kopend vrouwelijk 
geslacht. Hoe zou het ook I Uw en ons dierbaar Belgenland 
komt in een hele hoop dingen achteraangesloft; zo ook in de 
verdediging van wat men met een geleerd woord noemt « de 
konsument ». 

In vele landen is de konsument een stevig georganizeerd 
wezen met een lange arm die reikt tot in de ministeriële kabi
netten. Met de konsument wordt daar terdege rekening 
gehouden en Otto Normalverbraucher kijkt vaak over de minis
teriële schouder mee wanneer excellentie zijn handtekening 
moet zetten onder stukken, waarbij ook de verbruikersbelangen 
om het hoekje komen kijken. 

Hier was men tot voor kort daar nog niet aan toe en het 
strekt u, excellentie, dan toch alvast tot eer dat onder uw 
ministerieel dons het ei is uitgebroed van een « Hoge I^aad voor 
het Verbruik >. Als zwaarlijvige grootverbruiker kan ik niet 
anders, dan hartelijk in de handen klappen nu mijn onoordeel
kundige koopwoede eindelijk de wetenschappelijke richtsnoer 
gaat krijgen van een eigens voor mij geschapen organisme. 

Het behoort echter tot mijn (talrijke) onhebbelijkheden dat 
ik nooit loof zonder te laken en nimmer zalf zonder te slaan. 
Indien ik u dus mijn welgemeende gelukwensen overmaak naar 
aanleiding van de instelling van een « Hoge Raad voor het 
Verbruik », wens ik u onmiddellijk onder uw excellente derrière 
te schoppen voor de samenstelling van die raad. 

Wat stel ik vast ? Uw Raad telt 24 leden. Onder die 24 zijn 
er 7 specialisten en 4 vertegenwoordigers van de produktie-
sektor. Daarenboven zijn er 13 vertegenwoordigers van de 
verbruikerssektor en om deze 13 gaat het hem. 

Want wie zijn die 13 ? Wie zijn de twaalf plus én apostelen, 
geroepen om een deskundig en waakzaam oog te -.laan op de 
moderne vermenigvuldiging der broden en vissen ? Om kort te 
zijn : in meerderheid eens te meer brave zielen die hun benoe-
mingsheil te danken hebben aan de promplheid waarmee zij 
een sindikale lidkaart te voorschijn kunnen toveren, steun
pilaren van K.A.V., Coop, Welvaart en dergelijke. En daarbij 
komen er nog een paar anderen, onder wie 1 (zegge en schrijve 
één) vertegenwoordiger van de Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen. 

Dat nu, excellentie, gaat mijn petje te boven. Met zijn 
425.000 duizend leden-gezinnen - dat zijn zowat 2 miljoen ver
bruikers - is de Bond de grootste konsumentenvereniging van 
het land. De Bond is zich daarvan bewust en daarom heeft hij 
in hef verleden zich aktief ingelaten met konsumentenbescher-
ming, zo o.m. door zijn verbruikerstijdschriften « Zo koopt U > 
en « Nous Acheteurs ». Ziedaar dus een vereniging die beschikt 
over de nodige ervaring en bezieling plus over de nodige vak
krachten om uw « Hoge Raad voor het Verbruik » te stofferen. 

Met één enkel vertegenwoordiger van de Bond hebt gij 
gemeend, te kunnen \<)lit;ian. Dnt die éne meer dan de twaalf 
anderen en yooral clan de bra\e. sindikale zielen de ware 
apostel is, 

meent dio Genes. 

.i^EERSPANNIG ? 

In antwoord op een parle
mentaire vraag heeft minis
ter Anseele ontkend dat 
Vlaamse telefoonbedienden 
aan de kust « weerspannig» 
zouden zijn door te weigeren, 
franssprekende telefoonge
bruikers in hun taal te woord 
te staan. 

De minister bevestigde dat 
het aantal ontvangen klach
ten te veronachtzamen was 
t o.v. het aantal franstalige 
klanten Hij bevestigde, dat 
het Vlaams telefoonpersoneel 
aan de kust, grote inspannin
gen doet om een viertalig 
klienteel in vier talen te be
dienen. 

Het tegendeel zou ons ver
baasd hebben ! De Vlaamse 
mentaliteit leent zich eerder 
tot overdreven toegeeflijkheid 
dan tot stipte toepassing der 
taalwet, gezwegen nog van 
het star taalfanatisme waar
van franssprekende Brusse
laars en Walen zo vaak ge
tuigen 

Overigens hoeven de tele
foonbedienden aan de kust 
hoegenaamd geen Frans te 
kennen en dus ook niet te 
spreken. 

De volksvertegenwoordiger 
die zich vol belangstelling en 
medelijden over het < droeve 
lot » der francofonen heeft 
gebogen en die de parlemen
taire vraag aan de minister 
stelde, heet De Groote Hij is 
B.S.P.-er, gewezen C.V.P,-er 
en zijn naam werd destijds in 
verband gebracht met de di-
namitering van de IJzerto-
ren... 

WEST-VLAANDEREN 

SLACHTOFFER 

De nieuwe Britse Labour-
regering heeft een maatregel 
getroffen waarbij de thans 
bestaande invoerrechten op 
afgewerkte produkten met 15 
% worden verhoogd. 

Deze maatregel die geno
men werd zonder dat de han
delspartners van Engeland er 
voorkennis van kregen, treft 
o.m. ook zeet zwaar de West-
Vlaamse tekstielnijverheid, 
die voor meer dan een mil
jard per jaar naar Engeland 
uitvoert 

De regering mag mets on
verlet laten om, in samer 
werking met de E.E.G., de ir 
trekking van de R'-ifse maat
regel te bekomen 

Of zij dat zal doen V War 
neer de Luikse Industrie n̂ 
zwaarst zou getroffen worde 
zou het protesten regene i 
vanuit de Wetstraat Nu blil t 
de regering opvallend st 
Wit de B.S.P, de Labourpart ] 
sparen ? 

SCHELDE-R IJN 

De Nederlandse Eerste Ka
mer (senaat) heeft praktisch 
unaniem haar akkooro oe-
tuigt met de Belgisch-Neder
landse overeenkomst betief
fende de Schelde-Rnnverbin-
dmg 

Heel wat senatoien ürukten 
er echter hun ontevredenheid 
over uit, dat het verdrag niet 
gelijkertijd parlementair be^ 
handeld werd in Nederland 
en in België 

Zij kunnen zich wenden 
tot onze lieve Waalse broe

ders, die zorgen voor de ver-
tragingsmaneuvers aan Bel
gische kant. 

Misschien dringt dan ein
delijk ook eens tot Noord-
Nederlandse senatoren door, 
wat de Belgische werkelijk
heid is. 

Want van de Waalse Bene
lux-sabotage schijnen zij nog 
nooit gehoord en dus niets 
geleerd te hebben. 

GRONDWETS-

HERZSENING 

Een regering die zoveel 
praat over de grondwetsher
ziening, moet wel een heilig 
ontzag hebben voor die grond
wet ? Want zonder dit ont
zag zou zij de grondwet toch 
maar een duwtje geven, lie
ver dan zich al de moeilijk
heden van een herziening op 
de nek te halen "> 

Zo oordeelt de brave, In 
ontzag voor de wet opgevoede, 
burger maar hij dwaalt. 

Want onze grondwet be
paalt o.m ook dat de « pree » 
van onze koning (de civiele 
lijst) door de wet vastgesteld 
wordt voor de duur van 's ko-
nings bewind (art 77). 

In overtreding van de 
grondwet wordt thans 's ko-
nings loon aangepast en ge
koppeld aan de index 

Is het met merkwaardig 
dat juist in de aangelegenheid 
van het vorstelijk loon de 
grondwet behandeld wordt 
als een vodje papier '' 

Een Frans spreekwoord 
zegt • « Ie poisson pourrit par 
la té te ». 

« DIENSTSTELLE 

PROPAGANDA » 

De kredieten voor Inbel 
(«Belgisch instituut voor 
voorlichting en dokumenta-
tie», doch blijkens de afkor
ting « institut beige») zijn 
van 15,5 miljoen in 1964 ce-
stegen tot 16,5 miljoen \n 
1965 Des'e kredieten staan op 
de begroting van de eerste-
minisi.er. 

Inbel is inderdaad een troe
telkind van Theo Lefèvre. 
Deze officiële « Propaganda-
Dienststelle > werd opgericht 
nadat Inforcongo bij het 
uitroepen der Kongolese zelf
standigheid moest opgedoekt 
worden. Er werd toen beweerd 
dat Inbel alleen moest die
nen om de ambtenaren van 
Inforcongo onzaliger gedach
tenis een sinecuurtje te be
zorgen. 

Sindsdien heeft men van 
Inbel nog niet veel gehoord. 
De dienst heeft een paar — 
trouwens zeer aangevochten 
— publikaties op zijn aktief 
en dat is zo ongeveer alles. 

De eerste klas-slaapwagen 
van eksaltante Theo kost ons 
al met al toch weer een mil-
joentje méér ! 

Indien u het nog niet wist: 
dit is de regering der grote 
besparingen. 

B O U D E W I J N -

AUTOSTRADE 

Verleden vrijdag werd, in 
aanwezigheid van het nodige 
aantal vlaggetjes-zwaaiende 
kinderen, de Boudewijnauto-
strade Antwerpen . Keulen 
opengesteld Wat niet wil 
zeggen dat ze al af is... 

Op het laatste nippertje 
werd voorkomen dat de aan
nemers de plechtigheid zou
den saboteren o m door bull
dozers en vrachtwagens 
dwars over de weg te zetten 
en zodoende uiting te geven 
aan hun ongenoegen omdat 
de staat hen nog meer dan 
twee miljard achterstallige 
bedragen verschuldigd is. 

Op de plechtigheid schit
terden de Luikse gouverneur 
en burgemeester door hun 
afwezigheid Uiting eveneens 
van misnoegen en van Waals 
« separatisme ». 

Veel viel er trouwens niet 
te vieren bij de plechtige 
openstelling De nieuwe auto
strade 1? 154 km lang De 
bouw ervan bedroeg — op een 
week na — acht jaar. wat 
een tempo van ongeveer 19 
Km oer laar hei"°kent. 

Siellig ^eea wereiaieiora 1 

Enhrh ntirm/lcn gfh'ili'i T}ji^,i<: opfiigfli'l'l 'nani nog 'liet aj. 
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ABONNEER 
NU ! 

F A B R I Q U E N A T I O N A L E 

D ' A R M E S D E G U E R R E 

Door de beroemde (of b e 
r u c h t e ?) NF- fab r i eken werd 
in 1963 een n e t t o w i n s t ve r 
wezenl i jk t van 85.670.000 fr. 
Wie e c h t e r d a c h t d a t di t c i j 
fer een m a x i m u m was, is er 
ver n a a s t , w a n t in 1964 b e 
d roeg de ne t t owins t m a a r 
event jes 147.152 000 fr ! 

Men v r a a g t zich af of de 
door d i t bedrijf genomen 
w i n s t m a r g e s wel n o r m a a l 
z i jn ! Zou de begro t ing van 
Landsve rded ig ing n ie t een 
k le in beet je a a n de hoge k a n t 
b l i jven ju i s t o m d a t de w a p e n -
f a b r i k a n t e n over de ganse 
were ld zulke fabuleuze w ins 
t e n m a k e n ? 

D E B E S T E ANTI-

INFLATIEMAATREGELEN 

Rege lma t ig s laken m i n i s 
t e r s en kap i t a l i s t en a l a r m 
k r e t e n over de dre igende i n 
f la t ie . En h e t gemakkel i jks t 
v inden ze dan m a a r de lonen 
t e b lokkeren . Zo ie ts was d a n 
t och t é gor t ig voor de zeer 
m a k k e vakbonden . 

N o c h t a n s m e n e n wij d a t 
de inf la t ie bes t wordt bes t r e 
den door een i n k r i m p i n g van 
de s t a a t s u i t g a v e n . Maar die 
zul len s t i jgen me t 13 mil joen 
in 1965 ! Verder zou men wel
l icht wa t m i n d e r beroep k u n 
nen doen op bu i t en l andse l e 
n inge n die n u zowel door de 
s t a a t , de p a r a s t a t a l e n als 
sommige e e m e e n t e n worden 
afgesloten. Ten s lot te zou 
m e n d r ingend de bouw v a r 
l u x e - a p p a r t e m e n t e n moeten 
beperken ten voordele van 
de sociale wonin?bo"w, die 
t h a n s fel ve rminderd is. 

S T E E D S D E P O S T E R I J E N 

Verleden week wi jdden we 
twee p e p e r n o t e n a a n de b e 
roe r ing die verwekt werd o n 
de r de Vlaamse k a n d i d a t e n 
van h e t bevorder ingseksa-
m e n bij de Post . 

Deze week n e m e n wij de 
Pos t nog eens op de kor re ' : 
de t o e s t a n d e n in h e t pos t -
bes tuur l enen er z ich in al 
h u n 19de-eeuwse luis ter u i t 
s t ekend toe. 

In h e t pos tkan too r St. 
J o o s t - t e n - N o d e 1 werk t 
een e lekt r i sche f r a n k e e r m a 
ch ine m e t een een ta l ig -
F r a n s e d a t u m s t e m p e l . Ver
leden j a a r reeds werd d i t 
feit a angek l aagd en nog 
s teeds werd er n i e t s gedaan 
om deze s tempel door een 
tweeta l ige te vervangen . 

Hoe k o m t he t , d a t z u k s 
nog mogeli jk is in h e t «twee
talige» St . Joos t? 

Da t is een geschiedenis die 
h e t ver te l len w a a r d is. 

MACHINE TE VEEL 

De techn i sche direkt ie der 
Pos ter i jen gaf a a n h a a r l e 
veranc ier van f r a n k e e r m a 
ch ines opd rach t , een m a 
ch ine te leveren m e t twee
tal ige d a t u m s t e m p e l a a n h e t 
kan too r S t - J o o s t - t e n - N o d e 1. 
De leverancier vond, als 
snuggere h a n d e a a r , n i e t be 
ter dan twee m a c h i n e s te 
leveren : een met een F r a n 
se en één me t 'n Nede r l and 
se d a t u m s t e m p e l . 

Was er dan een fout in 
h e t bestek geslopen? In i e 
der geval n a m de l eve ran 
cier de overbodige m a c h i n e 
n ie t t e rug . 

Een leek zou k u n n e n op -
opm°rken d a t er nog ta l r i jke 
pos tkan to ren h e t moe ten 
stellen zonder f r a n k e e r m a 
chine en da t de overto ' l ige 
m a c h i n e dus. mi t s eenvoudi-
t?e wijziging aan de s tempel 
'elf elders kan worri^n s e -
Gf j ik t 

Dnt v'-aip echter te een 
voudig! r^et Pos tbeheer heef t 

een be te re oplossing : ze l ie t 
de m a c h i n e m e t N e d e r l a n d 
se s t empel doodeenvoudig 
bu i t en d iens t s te l len e n in 
een hoekje schuiven t e St . 
Joost . D a a r k a n ze rus t ig 
roes ten . 

He t is t och m a a r de b e 
las t ingbe ta le r die o p d r a a i t 
voor deze sp l in te rn ieuwe en 
reeds als schroot b e h a n d e l d e 
m a c h i n e . 

Zo v e r s t a a t m e n in de 
openbare d iens ten van de 
Brusselse agglomera t ie de 
« gelijke behande l i ng » v^n 
beide « n a t i o n a l e » t a l e n . 

HET VLAAMSE B O E K 

N a a r aan le id ing v a n de 28e 
Boekenbeurs t e An twerpen , 
is h e t wel l icht i n t e r e s san t de 
vooru i tgang van de Nede r 
lands ta l ige u i tgaven in Be l 
gië a a n t e s t ippen : w a a r ze 
in 1929 s lech ts 19 t .h . van de 
u i tgaven bedroegen , is d i t 
p e r c e n t a g e in 1963 ges tegen 
t o t 55 t .h . 

Toch h e b b e n we nog een 
a c h t e r s t a n d in t e h a l e n t.o.v. 
S k a n d i n a v e n , B r i t t e n , F r a n 
sen, Dui t se rs . Zou m e n d a n 
eindeli jk eens de b e r u c h t e 
k a s k a d e t a k s k u n n e n mi ld e 
r e n op h e t boek, waa rdoor de 
kostpr i js merke l i jk zou k u n 
n e n ver laagd worden ? I n h e t 
bu i t en l and b e s t a a t dergel i jke 
heff ing n ie t op zaken die zo 
broodnodig zijn voor de ku i 
t u u r van een volk. L a a t h e t 
deze keer eens n i e t bij b e 
loften. Van Els lande ! 

DAG VAN D E A R B E I D 

Deze week is h e t weer eens 
Be"gische « Dag v a n de Ar
beid » : p lecht ige z i t t ing te 
Brussel m e t u i t r e ik ing van 
enige dekora t ies a a n m e n s e n 
die zich in de ekonomische 
sektor op verschi l lende v lak-
Scen verdienstel i jk hebben ge
m a a k t : de dekens van de 
arbeid. 

Va^z'^lfsprekend zullen op 
een p lecht ighe id m e t een 
d e r g e i j k e opvoedkundige en 

Nog heel waf gemeeniy e laren - oo' '. ' Jci"- ; !,, ryïiieci.'n - •^tenen 
dat zij w er ran a] zijn » ais ze zo'ii s[jorlpleiii lei bescliikldiK^ .,i, de 
jeugd stellen - Dal zij maar eens vergelijken mei het builenland, 

bvb. met Nederland. 

( in de « ech t e » zin v a n h e t 
woord) civieke ins lag de h o n 
n e u r s worden w a a r g e n o m e n 
door m e n s e n die een zeer 
n a u w e re la t ie hebben to t de 
wereld v a n de werkende 
m e n s en t o t de arbeid zelf! 

He t is waarschi jn l i jk o m 
d a t hi j in h e t zweet z i jns 
a a n s c h i j n s van de ene n i g h t 
club n a a h e t ande re s t r a n d 
m o e t hollen, d a t « werker » 
p r i n s Albert z ich gelast m e t 
h e t u i t re iken van de dekora 
ties a a n de bekroonde a rbe i 
ders. 

De jongen is werkelijk op 
zijn p l a a t s op een « Dag van 
de Arbeid »! 

MET D E KOP 

De CVP heef t h e t « s c h a n 
dal ig » gevonden d a t de 
Volksunie de t r ies te moed 

had , te Berchem - Antwerpen 
een lijst voor de gemeen te -
raadsverki^ '- lngen in te d i e 
nen . Denk a a n s aan , de 
« kristel i jke eenheid » b e 
dre igt in de gemeente van 
Jos Van Eynde. 

Na de verkiezingen bleek 
u i t h e t overdonderend suc 
ces der Volksunie-l i jst 4 a t de 
bevolking van Berchem e r 
a n d e r s over oordeelde d a n 
de CVP. 

Wat beleven we n u ? I n 
p l aa t s van met de Volksunie 
scheep te gaan , wil de Ber -
chemse CVP n u toch m a a r 
een schepenkollege vormen 
m e t de Berchemse BSP van 
de Kop. 

G e d a a n h e t gezwam over 
« kristel i jke en Vlaamse een 
he id ». Liever Turks d a n 
Vlaams is ook te Berchem de 
leuze van de CVP. 

de c.v.p. op 

« De wüerle is een slechte raadgever », 
vooral dan ais ze optreedt voor mensen 
als Lefèvre en De Saeger, die reeds meer 
dan eens in een kwade bni hun masker 
hebben afgeworpen. De gemeenteverkie
zingen liggen reeds een maand achter 
ons, doch /e zijn in de snelle evoiiuie 
van de geesten een brandpunt geweest 
waarrond een en ander aan het licht is 
gekomen en die voor de twecspron,^. 
waarop de C.V.P. thans ^taat, revelerei--! 
is geweest. 

De uitspraak van Lelesre, de niaandjg 
na de verl-iiezingen, dat de C.V.P. front 
moet vormen met (ie B.S.P. en cili 
akkoord verwerpen met een [.«ariij 
« waarmee ze op sociaai noch op natio
naal vlak iets gemeen tieeft » kennen 
we. We zullen ze goed onthouden. De 
C.V.I'. heeft inderdaad op sociaal vlak 
meer gemeen met de s(jcialist;sche bou'-
geoisgrondspekulanten, met de opbod 
politiekers van <- geef ze een frank ner 
uur meer, maar zorg er\oor, dat /.e v>i,r 
de rest him mond honden » dan n.et de 
Volksunie. De C.V.P. heeft inderdaad op 
nationaal vlak meer gemeen met de 
socialisten, die het Vlaams belang aan 
hun laars lappen om salonards als Spaak, 
Vernieylen en Van Acker ferwille te zijn. 

W80S! 

Lefèvre beweegt xich inderdaad vlotter 
in de Brusselse kringen, dan in de 
Vlaamse kontreien. Ook de Vlaamse 
C.V.P., volgens De Saeger « de marche-
lende vleugel der Vlaamse beweging », 
lapt Lefèvre aan zijn laars. Van « C.V.P. 
kristelijk en Vlaams » wordt het dus 
« C.V.P. links en Belgisch ». 

De Saeger speelt thans hetzelfde spel
letje. Op de studiedag van de Vlaamse 
C.V.P. heelt hii een paar dingen verteld 
die in de hilte van de kiesstrijd minder 
werden opgcmeikl, doch het onthouden 
waard zijn vooral in het licht van de 
iiakende staatsverkiezingen. V(dgens De 
Saeger zijn niet de Walen tegen de kul-
tuurautonoinie, doch wel de Vlaamse 
socialisten. Wat wij reeds een tijdje ver
moedden. Als we het goed voorhebben 
rijn zi) het dus, die \erdeling zaaien in 
het Vlaamse kamp. .Nietiemin moet vol-
1,'en.s Oe Saeger belet xvorden dat bij het 
vormen van schei'.Mikollefies de Volks
unie 111 het /.adel \sordt geholpen, om 
later een belangrijke rol te spelen. Kerst 
was er niet de zweep op het paard nodig, 
thans is er zelfs niet het jonge krachtige 
Volksunietrekpaard nodig naast de oude 
versleten C.V.P.-knollen. Wat zegde De 
Saeger verder : « Hel feit, dat een be

langrijk deel van de Vlaamse bevolking 
haar vertrouwen schenkt aan de libe
ralen en socialisten is belangrijker dan 
het verschijnsel van de Volksunie. Laat 
ons dus praten met de socialisten en 
liberalen ». Inderdaad, de C.V.P. is liever 
Turks dan Vlaams. 

We zouden aan die uitspraken kunnen 
voorbijgaan, indien het boutades waren. 
Doch in de krachtmeting die zich aan 
het voltrekken is en die na de parle
mentsverkiezingen beslist op haar hoog
tepunt zal komen, zijn het uitspraken 
die betekenisvol zijn. ledereen die min 
of meer de politiek op de voet volgt is 
zich bewust van het feit, dat twee grote 
problemen en strekkingen zich aan het 
toespitsen zijn en zich terzelfdertijd 
doorkruisen : het horizontale of de 
Vlaams-Waalse verhoudingen, het streven 
naar autonomie der beide volksgemeen
schappen in federaal verband. Dit pro
bleem wordt langsom scherper gesteld 
door het verder aanrukken van de Volks
unie en de scherpere M.P.W.-tendenz, 
Tot nu willen de traditionele partijen 
daarvan niet weten of horen. Er is voor 
hen dan ook een voor de hand liggende 
oplossing om dit probleem uit de weg te 
gaan, door HUN oplossing daarvoor naar 
voor te schuiven en intussen aan het 
vertikaal probleem een mogelijkheid van 
oplossing te geven : het probleem van 
het streven naar een tweepartijenstelsel 
naar Engels of Skandinaafs model. 

Met die tendenz brokkelt dan ook het 
twijfelachtig cement van de C.V.P. als 
kristelijke en centrumpartij in Vlaan
deren volledig af en dient de C.V.P. zich 
aan als linkse en meer dan ooit unitaire 
partij. 

Het is rond dit kernvraagstuk, dat de 
nakende gebeurtenissen moeten worden 

gezien. Een eerste vraag terzake is dan 
ook reeds gerezen in C.V.P.-rangen : 
wordt dit werkelijk zelfmoord ? Een 
aantal vlaamsgezinde C.V.P.-ers worden 
zich van dit gevaar bewust. De zware 
nederlaag van 11 oktober en het besef, 
dat de jongere generatie in blok naar de 
Volksunie overkomt. Het is die groep die 
in een frontvorming rond de Volksunie 
meer en meer gevaar ziet om tussen twee 
stoelen te geraken : deze van een sterke 
dinamische parlementaire groep buiten 
de traditionele partijen en deze van het 
aan de socialistische leiband lopen. Het 
voorbeeld van Borgerhout, waar het 
C.V.P.-Volksuniekartel op kristelijk-ver
draagzame en Vlaams-vooruitstrevende 
bazis zich wist te affirmeren, wordt meer 
en meer als voorbeeld gesteld, terwijl 
elders reeds potten zijn gebroken voor 
de toekomst door B.S.P.-C.V.P. koalities. 

Vraag is thans, in welke mate die 
nieuwdenkende Vlaamse C.V.P.-groep 
zich zal kunnen doorzetten en de hypo-
teek van Lefèvre's politiek zal kunnen 
lichten, en of de tendenz naar autonomie 
van de Vlaamse C.V.P. het zal halen op 
dezen die aansturen op een doorgedre
ven verder bondgenootschap op unitair 
patroon met de B.S.P. Een vraag, waar
aan ook wij belang hechten. Wij zijn 
niet zo naief of overmoedig te geloven 
dat wij - zelfs met een parlementaire 
groep van twintig man - het zullen voor 
mekaar kunnen brengen, de grendel
grondwet te verhinderen. Wij zijn er 
ons van bewust, dat daarvoor de radi-
kalisering in de andere parlijen zich 
moet doorzetten. Doch wij weien ook dat 
deze zich pas werkelijk zal doorzetten, 
wanneer een sterke parlementaire 
Vlaa-iisp groep tot sSai'' -•.' komep bui
ten de traditionele p.ii i 
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6 DE VOLKSUNU 

EUROPESE EKONOMIE 

WAARHEEN ? 

Nadat Engeland de Euro
pese Vrijhandelszone (EFTA) 
in een krlsis heeft gestort 
door zijn radikale maatrege
len In verband met de invoer 
In Groot-Britannië, dreigt nu 
Frankrijk de EEG te verlaten, 
indien de gemeenschappelij
ke landbouwmarkt niet wordt 
georganiseerd zoals reeds bij 
het Verdrag van Rome be
sloten was. 

We beleven thans beslissen
de dagen, waarin over het lot 
van de Europese eenwording 
misschien definief zal worden 
geoordeeld. Laat ons hopen 
dat een uitweg wordt gevon
den en dat niet alle werk 
.vruchteloos zou blijken. 

MIDDENSTANDERS 

EN ZELFSTANDIGEN 

De bevolkingsgroep der 
middenstanders en zelfstan
digen, die toch op 800.000 kan 
geraamd worden, neemt in 
verhouding tot zijn getal wei
nig of niet deel aan het po
litiek leven. 

Eén der hoofdoorzaken is 
wel, volgens deskundige 
waarnemers, de verregaande 
verdeeldheid van deze groep 
enerzijds en de traditionele 
onverschilligheid op politiek 
.vlak anderzijds. 

In de Volksunie, die voor 
alle groepen dezelfde belang
stelling heeft, werkt gelukkig 
een aktieve kern middenstan
ders en zelfstandigen. Zij 
moeten hun beroepsgenoten 
aanzetten tot eenheid, aan
passing aan de huidige tijd 
en belangstelling in de par-
jtijpolitiek. 

PRONOSTIEKEN 

Om uit te knippen en te 
bewaren ! 

Pronostiek uit de «Libre 
Belgique » van 11.5.64 voor de 
komende parlementsverkie
zingen (kamer) : 
CVP: 75-80 kamerzetels; ESP: 
75 kamerzetels P W : 35-40 
kamerzetels; VU : 10-12 ka
merzetels; KP : 10 kamerze
tels. 

Uit de M é t r o p o l e van 
27.10.1964 (dus na de ge
meenteraadsverkiezingen) : 
CVP : 76 kamerzetels; BSP : 
70 kamerzetels; P W : 39 ka
merzetels; VU : 13 kamerze
tels; KP : 9 kamerzetels; Di
verse " 4 kamerzetels. 

We zullen zien ! 

VERKOZEN NAKKERS 

IN ANTWERPEN 

Het is interessant eens na 
te gaan, welke verkozen ge
meenteraadsleden uit het 
Antwerpse de beruchte ver
klaring van de CAN-NAK 
(liberteit van de peerdefami-
iie, enz.) hebben ondertekend. 
Onze afdelingen kunnen in 
hun gemeente daar wellicht 
gebruik van maken : 

Antwerpen — CVP : P De 
Smet en A Meeus; P W : J. 
Leclef 

Berchem — CVP : L. Ule-
ners en E. Rijckaerts; PVV : 
E. Roten, B Brants en A. 
Mondelaers. 

Brasschaat — CVP : J. De 
Vries; P W • A. Meerbergen. 

Deurne — CVP : M. Wou
ters; BSP : B. Caillie, D. Lou-
wijck en P, Schneider. 

Kapellen — P W : I. Van 
den Berghe en S. Van Tricht. 

Merksem — PVV : L. Hen-
drickx. 

EINDELIJK 

BESPARINGEN 

Eindelijk is men begonnen 
met te snoeien in de legeruit
gaven en een manhaftig 
« hal t» toe te roepen aan de 
miljarden verslingerde mili
taire moloch. 

De eerste besparingsmaat
regel werd getroffen in de 
Belgische kazerne te Spich 
nabij Keulen. 

De soldaten zullen, telkens 

zij zich er met een elektrisch 
scheerapparaat willen ont
doen van de baardstoppels of 
wanneer zij hun plunje met 
een elektrisch strijkijzer in 
de plooi willen brengen, 
daartoe een schriftelijke aan
vraag op een speciaal ont
worpen formulier bij hun 
overste moeten indienen. 

De aldus verwezenlijkte be
sparing kan gemakkelijk de 
honderd frank per jaar over
schrijden. 

Voor de generaals geldt een 
aparte regeling. Trouwens, 
wie zou een generaal gaan 
zoeken in een Belgische ka
zerne in Duitsland ? 

Wij eisen met nadruk van 
P.W. Segers dat deze groot
scheepse besparingspolitiek 
wordt voortgezet. 

Waarom wordt het aantal 
gloeilampen in de Belgische 
soldatenkamers niet onmid
dellijk beperkt tot een pitje 
van 15 wath ? 

Naar aanleiding van de 50e verjaardag van het overlijden van Lodewijk De Ttael werd gedurende hel voorbije 
weekend door de Stiihling Lodewijk De Raet een herdenkingsplechtigheid ingericht. Deze plechtigheid 
werd in de vorm gegoten van studiedagen onder het motto •• Onze taal, het Nederland» » Hierboven : prof. 
A rteichling, verleden week zaterdag aan het woord. Aaasl hem van l. naar r. dr M Van Uaegendoorn, 
proj Max Lamberty en dr De Vos. 

Mijn schoolgeneraüe was er een die 
in de jaren 1945 en daarna de opdracht 
kreeg « Volk » te spelen in de vader
landse plechtigheden die de jaren vijftig 
vooraf gingen. Ze waren toen talrijk die 
plechtigheden. Een nieuwe, allerlaatste 
wereldoorlog, had ons weeral zoveel 
karrevrachten helden meer gegeven dan 
de oorlog 14-18 er had voortgebracht. 
Wij snapten als schoolknapen niet veel 
van de eindeloze redevoeringen die deze 
festiviteiten vergezelden. In die jaren 
dacht ik alleen dat « zwarten », en 
€ incivieken » (woorden die regelmatig 
In die afgelezen brieven terugkwamen) 
de vreselijkste monsters waren die op 
onze vaderlandse bodem rondliepen 
Later zijn we het hele gebeuren gaan 
nuanceren. 

We zijn de hele boel zo fel moeten 
gaan nuanceren, naargelang we vorder
den in de jaren van diskretie of ver
stand, dat er nu nog slechts een glim-

vijanden in naam van doden, wier 
menmg niet meer kan gevraagd worden. 
Het was zo anders gedroomd door die 
generatie die van de IJzer terugkwam 
in Vlaanderen en door die velen in 
Europa die wisten dat 11 november meer 
was dan het einde van een kwade vier 
jaar, die wisten dat de wens van de 
burgerij haar wereldje van vóór 14 te 
herstellen een hersenschim was. 

Die grote vernieuwingsgolf heeft 
velen begeesterd. « De oude gewaden 
werden afgelegd » dichtte Wies Moens. 
Op de kentering der tijden geboren 
waren zij het geslacht dat moest ver
gaan, opdat een beter zou rijzen uit hun 
graven, was de hoop van Henriette 
Roland Holst. De -ISMEN die in die na-
oorlog « een nieuwe tijd » gingen ver
wezenlijken vonden een massa geestdrif
tige aanhangers, ieder volgens aanleg, 
voorgeschiedenis of temperament. 

Boven de grenzen van de meningsver-

eif november of negenentwintig november? 
lachende onverschilligheid overblijft 
voor het jaarlijks 11 november gebeuren 
loals het zich op de meeste plaatsen in 
Vlaanderen voltrekt. 

Het scenario is sinds jaren hetzelfde. 
Twee of drie dagen op voorhand ont
vangen de oudgedienden en rechtheb
benden hun € mtnodiging » in een stijl 
van « Wij komen bijeen in ons lokaal. 
Vandaar zullen wij nog twee cafés doen 
om dan in stoetsgewijs naar de kerk te 
gaan >. Mijn neefje die nu met zijn klas 
het « Volk » moet leveren, spreekt van 
de « waterstilstand » en de burgemeester 
heeft het wat meer over de « eenheid 
van het vaderland > in zijn steeds her
haalde redevoering. 

Zoals in de meeste landen is wapen-
stilstandsdag in Vlaanderen ook ontaard 
tot een staatsplechtigheid met veel 
b lab la over heldendom en overwonnen 

schillen en de sistemen was het toen 
nog mogelijk dat diezelfde bazisdrang 
mensen deed samenwerken die in ver
schillende of tegengestelde -ISMEN 
thuishoorden. 

Er was het geval in de jaren twintig 
van een Frans matroos uit Marseille, die 
in een golf van « vrede onder alle vol
keren > met een zelfgemaakte schuit naar 
het land van zijn groot verlangen steven
de, de pas opgerichte Sovjet-Unie. Het 
blad van Joris Van Severen « Ter Waar
heid > bracht over dit simbolische 
evenement toen zeer simpatiserende bij
dragen. Wij moesten niet over de gren
zen kijken. Naast haar eis « recht voor 
Vlaanderen » was de IJzerbedevaart in 
die jaren de steeds groeiende uiting van 
een « Nooit-meer-oorlog-beweging >. De 
V.O.S., Vlaamse oudstrijdersbeweging 
zal wellicht een van de weinige oud-sol-

daten-verenigingen geweest zijn die zo 
radikaal anti-militarist was. Vele van de 
-ISMEN werden in de latere jaren staats-
veroverend, veelal met al de kwalen van 
dien. De vroegere leuzen in naam van 
« Vaderland en God » werden meestal 
slechts in een nieuw ideologisch kleedje 
gestoken. 

In gelukte bewegingen drijven meestal 
de oude profijtjagers handig mee boven. 
Jan Gresshoff dichtte over zulke « aan
gepaste wereldvernieuwer > « De heilige 
orde bleef bewaard / In tegenstelling 
met mijn aard / leet ik nu als een cir-
kuspaard / met bit in bek, gevlochten 
staart / de burgerij lacht in haar baard / 
want ik heb tóch het juk aanvaard / ». 

Wie niet werd « aangepast > uit die 
generatie van na 1918 heeft dan m de 
losbarsting van 1940 zijn laatste illusies 
over de blijvende les uit de beproeving 
van 14-18 zien in elkaar storten. 

De verwarring en geestelijke ontbin
ding die op de tweede wereldoorlog is 
gevolgd heeft vele filosofen nieuwe 
etiketten op het « verschijnsel mens Ï 
doen plakken. In een tijdsgebeuren waar 
de wereld voor het eerst over de mid
delen tot zelfvernietiging gaat beschik
ken is geen plaats meer voor -ISMEN, 
die « desnoods met de wapens > de 
eindstrijd voor een nieuwe wereldorde 
willen inzetten. 

Elk moet op deze 11 november de 
bereidschap hebben te aanvaarden dat 
zowel die jonge « linksen > met hun 
anti-A-bom aktie het even eerlijk voor
hebben als kardinaal Alfrink toen hij 
dagen geleden op het concilie verklaar
de : « Kan men nog spreken van « recht
vaardige > oorlogen in tegenstelling met 
onrechtvaardige als de oorlog gevoerd 
wordt met atoomwapens ? 

De angst die de huidige wereld be
klemt is niet veroorzaakt door het begrip 
rechtvaardige of onrechtvaardige oor
log, maar dooi* de terreur voor wapens 
die ganse volkeren kunnen vernietigen ». 

Eenzelfde angst doet mensen die elkaar 
niet kunnen luchten, dichter tot elkaar 
komen. Nu de leerling-tovenaars achter
eenvolgens in de USA, URSS, Frankrijk, 

China, (zelfs in Egypte prutst men ev 
aan) hun wereldvernietigingsspeelgoed 
in elkaar hebben geknutseld moet deze 
11 november een ogenblik zijn om ons 
te bezinnen hoe die kringloop moet door
broken worden. 

De biscchop van Laval in Frankrijk, 
Mgr Guilhem verklaarde op diezelfde 
conciliezitting : 
« ALLE mensen en niet alleen hun lei
ders moeten samenwerken om de 
nucleaire wapens te verwerpen. Die 
wapens slorpen ontzettende rijkdommen 
op, onttrokken aan voeding, opvoeding, 
gezondheidszorg en vooruitgang. Het 
gebruik van de atoomwapens is een mis
daad tegen God en de mensheid. Het 
concilie moet gedaan maken met de 
legenden volgens dewelke de vrede 
slechts kan verzekerd worden door het 
evenwicht der krachten en de weder
zijdse vrees voor atoomwapens. De vrede 
is gebaseerd op de wederzijdse verstand
houding en dialoog ». 

Als het zo is dat de vrede niet ainen 
het werk is van de staatslui maar bij 
ieder van ons begint, dan moeten wii 
ons ieder persoonlijk afvragen of wij 
tot hetzelfde zouden in staat zijn dat 
zich met Allerheiligen in Berlijn voor» 
deed. Bij het openstellen voor oude 
Berlijners van de beruchte muur zija 
vele van die mensen wenend terugge» 
keerd : niemand van hun familieledrai 
wilde die « oude lastposten > nog on*» 
vangen. Bij die ommuurde mensenharten 
is de stenen muur slechts een klein* 
schande. 

Tegenover deze zielloos geworden l i 
november, nat van het bier, stellen wé' 
dan ook graag het initiatief door de 
internationale K.A.J. genomen om op 29 
november een « droge » zondag te orga
niseren waarvoor de bijdrage moet 
dienen voor een internationale hulp-
aktie aan de ontwikkelingslanden. Beste 
waarborg voor de wereldvrede, die vol
gens het < Opus Justitiae Pax > van 
Pius XII, slechts kan gegrond zijn op de 
rechtvaardigheid. 

Walter Luyten. 
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Vlaamse eendracht 

geboden! 

lingen Ingelast om de Belgische re
gering toe te laten in geval van nood 
in te grijpen. 

Wallonië 

'(vervolg van blz. 3) 

iBrucelln, toenmalig burgemeester 
yan de stad Luik, Delmer, ere-secre-
(taris van het ministerie van Openba
re Werken en G. Thone, voorzitter 
yan « Le Grand Liège ». 

nieuw akkoord 
Antwerpen stemde in met de ont

koppeling van de drie problemen en 
beloofde zijn steun voor een spoedige 
opheffing van de <stop> van Ter-
naaien, terwijl Luik beloofde de 
Schelde-Rijn verbinding te steunen. 
Dientengevolge kon op 20 juni '60 'n 

verdrag met Nederland worden af
gesloten wat de Gentse kwestie be
trof en op 24 februari 1961 voor de 
kwestie Temaaien. Antwerpen had al
dus een belangrijk diplomatiek druk-
kingsmiddel afgestaan in ruil voor 
een «gentlemens agreement». Noch
tans schuilden in de twee waterbouw
kundige projekten die aldus opgelost 
werden wezenlijke nadelen en rlsikos 
voor de Antwerpse haven door moge
lijke trafiekafleidingen (zeeschepen 
naar Terneuzen-Gent, binnenschepen 
van Luik naar Rotterdam). 

Na moeizame besprekingen kwam 
tenslotte het huidige verdrag over de 
Schelde-Rijnverbinding tot stand 
Ingevolge onoverwinbaar Nederlands 
verzet werd de idee van het Moerdijk
kanaal zowel in zijn oorspronkelijke 
vorm als m de vorm van het projekt 
< Van Cauwelaert-Steenberghe » ver
laten en een verbinding ontworpen 
langs bestaande «tussenwateren» 
door o.m. heropening van verzande 
verbindingen (de Eendracht), het 
bouwen van een bescherm-dam in de 
Oosterschelde en het doorsteken van 
de dam tussen Zuid-Beveland en 
Noord-Brabant. 

Aldus zou de Antwerpse haven te
rug beschikken over haar historische 
verbinding met de Rijn, doch veiliger 
dan voorheen en aanzienlijk verbe
terd door aanpassing o.m aan de no
den van de moderne duwvaart. 

"belgisoh" verzet 
In Nederland werd van de bekrach

tiging van het verdrag vlug werk ge
maakt. Het werd reeds in de Tweede 
Kamer goedgekeurd en wordt thans 
behandeld in de Eerste Kamer, De 
tegenstanders van het verdrag aldaar 
(want ook nu zijn er ginds nog eko-
nomische kringen die klein-Neder-
lands reageren) grijpe vanzelfspre
kend de polemiek aan die ditmaal in 
Belgip tot Ieders verbazing Is losge-
kor 

hcc untwerp werd reeds enige tijd 
geleden temidden van een algemen-e 
onverschilligheid in de bevoegde ka
merkommissie ter bespreking gelegd. 
Met bitterheid moest de versla-ggever, 
schepen Delwaide, die sedert zes jaar 
zeer hard had gewerkt om het nat io
nale belang van de Antwerpse haven 
In de politieke en ekonomische krin
gen te doen inzien, de afwezigheid 
noteren van vele Vlaamse leden, ook 
Antwerpse. Onze algemene voorzitter 
Mr. Van der Eist, ofschoon geen vast 
lid van de kommissie, bewees integen
deel door zijn aanwezigheid dat de 
Volksunie het belang van dit verdrag 
terdege had begrepe-

Tijdens de aldus J- ostane vertra
ging werd het Luiks en Waals verzet 
georganiseerd. Blind voor de evidente 

nationale en Europese betekenis van 
het probleem, werd een reeks argu
menten ontwikkeld waardoor bij de 
publieke opinie de indruk moest wor
den gewekt dat de belangen van de 
Belgische schatkist en van de Waalse 
nijverheid opgeofferd werden voor 
een louter Antwerps belang of mins
tens voor een strikt Vlaamse aange
legenheid. 

Het financiële argument kan even
min ernstig worden opgevat. De uit
voering van het plan zal ongetwij
feld wel geld kosten, meer dan vier 
miljard. België moet hiervan drie 
vierden voor zijn rekening nemen. 
Het ekonomische voordeel der verbe
terde verbinding zal, naar redelijke 
vooruitzichten, echter opwegen teeen 
de;^ financiële last Bovendien ver
valt de ui'kering van de Rijnvaart-
premies en andere steunmaatregelen 
die tot dusver door de schatkist wer
den gedragen. Tenslotte klinkt dit ar
gument een beetje vals vanwege ver
tegenwoordigers van een landstreek 
die het leeuwenaandeel van de 

zeer nadelige invloed op de bevaar.^ 
baarheid van de Schelde tussent Gent 
en Antwerpen, door gebrek aan «op-
perwater ». Het heeft Antwerpen 
dan ook pijnlijk verrast dat zijn loy-i 
auteit ten opzichte van Gent niet 
met wederkerige steun beantwoord 
werd Nu maken de Luikse heethoof
den dankbaar gebruik van deze on-* 
verwachte bondgenoot. Wanneer men 
dan weet hoe tevens in Nederland 
konservatieve krachten deze verdeeld
heid uitbuiten, om de goedkeuring 
van het verdrag door de Eerste Kamer 
te laten verdagen, dan zullen alle be
wuste Vlamingen begrijpen welk ge
vaar er schuilt in deze provinciale 
touwtrekkerij. De heer Van den Daele 
heeft zich ongetwijfeld door lokale en 
persoonlijke motieven laten verleiden 
tot een stellingname die de gehele 
Vlaamse zaak ernstig zou kunnen 
schaden. Reeds nu heeft de Waalse 
agitatie een spoedige bekrachtiging 
in gevaar gebracht. Het is immers al 

schelde-rijnverblnding 
Pikant is het wel op te merken dat 

de aanval van Waalse zijde werd in
gezet door dezelfde heer Delmer die 
destijds te Antwerpen het gentle-
mens-agreement ondertekende. Insi
ders beweren dat deze gewezen amb
tenaar hoofdzakelijk gedreven werd 
door persoonlijke teleurstelling omdat 
hij niet betrokken werd in de onder
handelingen Sindsdien werd de agi
tatie overgenomen door het Provin
cie- en Stadsbestuur van Luik en de 
Waalse Ekonomische Raad, alle ook 
ondertekenaars van het Antwerpse 
akkoord Tenslotte nam ook de Waal
se Volksbeweging het motief op in 
haar propaganda als middel om de 
Waalse publieke opinie verder tegen 
de unitaire staat (verdediger der 
Vlaamse belangen, zegt de M.P.W.) op 
te hitsen. 

droaredenen 
In deze kampanje \vordi. oeweerd 

dat de watervoorziening voor nijver
heid en landbouw in België m gevaar 
wordt getracht en de Waalse water
reserves aangetast door de verplich
ting die België op zich zou nemen om 
zekere hoeveelheden zoet water te 
leveren aan het bekken van de Oos
terschelde eens dat dit door de dam
men van het Deltaplan van de zee 
zou afgesloten zijn. 

De ingeroepen reden is een evidente 
drogreden. Het water van de Waalse 
waterreserves loopt in ieder geval 
naar zee. Bovendien werden in het 
verdrag voldoende beveiligingsbepa-

Marshall-gelden toegewezen kreeg 
evenals van alle verdere staatstus-
senkomsten ter bate van de nijver
heid en de infrastruktuur. 

Dat de nieuwe verbinding uiteinde
lijk onbetwistbaar de hele Belgische 
ekonomie dient • wordt hierbij ver
zwegen 

Doch ook uit Vlaanderen Kwam, 
spijtig en een tikje beschamend, on
verwacht verzet. De heer Van den 
Daele, schepen van Gent, formuleerde 
het bezwaar dat de Gentse verbin
ding met de Rijn via het oude kanaal 
van Zuid-Beneland in het verdrag 
niet uitdrukkelijk gewaarborgd werd. 
Nochtans werden door de Nederlandse 
regering desbetreffend vrij formele 
verklaringen afgelegd. In het heden
daagse Benelux-klimaat zou een af
schaffing van dit kanaal zonder 
voorafgaandelijk overleg en aange
paste maatregelen trouwens ondenk
baar zijn. 

de bedreiging 
Volkomen onverklaarbaar is de over

name door Gentse instanties van het 
financiële argument, door de Waalse 
agitators misbruikt. De verbetering 
van het kanaal en de sluis van Ter-
neuzen wordt eveneens voor 90 t.h 
door België betaald. Antwerpen heeft 
in Vlaamse solidariteit de Gtentse 
aanspraken gesteund ondanks het 
feit dat deze uitgaven klaarblijkelijk 
niet in verhouding stonden tot het 
tamelijk kleine -aandeel van Gent in 
het scheepvaartverkeer. Het kanaal 
Gent-Terneuzen heeft bovendien een 

te bekend hoe bevreesd de Brusselse 
instanties zijn voor de zgn Waalse 
gevoeligheid. Wanneer de aarzeling 
die hieruit dreigt voort te spruiten 
nog wordt vergemakkelijkt door 
Vlaamse verdeeldheid, dan bedreigt 
een jarenlange vertraging de uitvoe
ring van de noodzakelijkheid Schel
de-Rijnverbinding. 

Vlaamse eendracht 
Vlaamse eendracht is dan ook ter 

zake 'n gebiedende noodzaak. Temeer 
daar de nieuwe Schelde-Rijnverbin
ding mogelijkheden schept van eko
nomische samengroei van de Ant
werpse ruimte met Noord-Brabant. 
Reeds geruime tijd wordt in deze 
zuidelijke provincie van Noord-Neder
land gewerkt aan plannen voor eko
nomische uitbouw, hoofdzakelijk ge
oriënteerd op de Schelde en op Ant
werpen. De oplossing van het pro
bleem der Schelde-Rijnverbinding is 
echter een noodzakelijke voorwaarde 
om deze plannen te kunnen realise
ren. 

Niemand in Vlaanderen zal het be
lang onderschatten van de ekonomi
sche samengroei van deze twee vi
tale streken van de aloude Neder
landen, ook voor de specifieke 
Vlaamse problematiek. 

Wil Antwerpen zijn historische taak 
van bindteken tussen Noord en Zuid 
kunnen vervullen dan moet het even
wel kunnen rekenen op de overtuigde 
eendracht van alle Vlamingen. 

mr H. SchUti 

file:///vordi


A DE VOLKSUNIE 

PUTT 
P u t t e is een naam die bij de mees'.en van ons onmiddellijk he*-

Ibeeld oproept van grenspalen, rood-witte slagbomen, doeaniers 

j n kakhi of in veldgroen, aan smokkel, wachtende vrachtwagen-

mastodonten, sigaren en Hollandse borrels. Sportlui denken bij 

l ie t horen van die naam ook dadelijk aan kleurrijke en opwin-

'flende rennersfestijnen, fuivers zien onmiddellijk grootse visioe

nen van reusachtige kermisgene.igten en liefhebbers van na uur-

schoon zien voor zich de onmetelijke bossen, de heidelandschap-

3)en en de duinen die Putte omsluiten. En ten slotte is daar de 

strijdende Vlaming — die zoals het hoort een goeie geut Neder

l ands bloed in de aderen heeft — die weet dat hier een grens

lijn een dorpsgemeenschap letterlijk in twee snijdt. 

En inderdaad, wie Putte op de kaart 
bekijkt zal bemerken hoe dit dorp 
a l s een taar t verdeeld wordt, niet al
leen in tweeen — een Nederlands en 
een Belgisch deel — maar bovendien 
nog eens in enkele « spleen », want 
de zuidelijke helft wordt op zijn 
beurt verdeeld over Stabroek, Kapel
len en een klein brokje Kalmthout 
'<dit laatste deei bestaat slechts uit 
beide, bossen en vennen, waaronder 
de « Putse Moer » met een uitzon
derlijke vogelfauna). 

Wethouder Van de Ven : speuren in 
Putse geschiedenis 

Putte, een druk grensdorp : twee 
landen, twee dekenaten, twee paro
chies, twee bisdon>men, twee provin
cies... een knooppunt, waar men de 
zonderlingste dingen kan beleven, 
Juist door die grenslijn, de « meet » 
zoals zij ter plaatse ook wordt ge
noemd. Zij verdeelt straten in re
pels, grondpercelen in tweeën en 
hier en daar kan men het meema-

EEN 

Sen dat men een « Belgische » ach-
fardeur binnengaat om langs de 
^PDOrdeur op Nederlands grondgebied 
lerecht te komen, of dat men een 
lammer vuil water in een « Holland-

> riool giet die uitloopt in 
dgische afvoerpijp. 

een 

grens 
Hoe is die « meet > daar geko

men? In laso zuUen velen onmiddel-
öjk denken... maar toch is dat niet 
zo. De heer Van de Ven, zeer werk
zaam eerste schepene — wethouder 
zegt men in Nederland — van Ne
derlands Putte en Ijverig speurder 
In de geschiedenis van zijn gemeen
te, vermoedt dat zij ontstond In de 

Spaanse tijd, waarschijnlijk ingevol
ge de verwikkelingen meegebracht 
door de godsdienstoorlogen, waarbij 
zich een Protestantse nederzetting 
vestigde in het noordelijke gedeelte. 
Zo kan men nog in de oorkonden, die 
handelen over de parochie Putte en 
die trouwens verspreid zijn in een 
gebied gaande van Breda, over 's Her-
togenbosch tot Antwerpen, lezen dat : 
« in 1615 — vermoedelijk ten gevol
ge van het Twaa'fjarig Bestand — 
een nieuwe kerk werd gebouwd. Ech
ter niet op de plaats der oude, maar 
juist over de grenzen op Spaansch 
gebied ». In ieder geval sneed deze 
« grens > die eerder een frontlijn 
moet geweest zijn, toen geen dorp In 
tweeën zoals dat tegenwoordig wel 
het geval is, want het « Hollandse » 
of Staatse gedeelte — dat ook wel 
eens « Geuzen-Putte » werd genoemd 
— ag toen ruim anderhalve kilo
meter verder naar het noorden, maar 
werd door de geuzen, die zich in de 
bossen schuilhielden, geplunderd en 
platgebrand. De inwoners gingen la
ter hun huizen terug opbouwen aan
sluitend bij de rest van het dorp dat 
nadien op Belgisch grondgebied zou 
liggen. 

parochie 
Er is daarna nog heelwat herrie 

geweest, ook en vooral na 1830. Het 
best kan men dit bemerken in de 
hogergenoemde oorkonden betref
fende de parochie van Putte. Daarin 
leest men om. wat volgt : « De pa
rochie te Putte dagtekent van voor 
de oprichting der bisdommen in 1559 

werpen met als dekenaat Bergen-
op-Zoom, daarna kwam zij onder het 
dekenaat Antwerpen en tenslotte 
toen het bisdom Antwerpen werd 
opgeheven, weer onder Bergen-op-
Zoom. 

kerk 
De analen zijn verder nog zeer 

belangwekkend : « De kerk en de 
pastorij zijn tijdens de Nederlandse 
beroerten niet aangeslagen geweest, 
ofschoon ze achtereenvolgens op 
Staats, Spaans, Oostenrijks en 
Frans grondgebied gelegen waren. 
Zij zijn in 1790 en 1794 niet getrof
fen door decreten en besluiten van 
de Franse regering omdat zij be
hoorden tot een buitenlandse instel
ling. Enkele jaren later echter, in 
1797, werden kerk en pastorie door 
Franse gendarmes met geweld inge
nomen en leeggelunderd; het heillig-

bied der S t a t e n tot verbo
den gebied voor Katolieke priesters 
was verklaard — waaronder dus ook 
het noordelijke gebied van Putte, tot 
1808 zou er te Putte een Protestantse 
dominee en een dito schoolmeester; 
verblijven, hoewel er onder de plaat 
selijke inwoners haast geen Protes-i 
tanten te vinden waren. De a n a e n 
vermelden dat er slechts een viertal 
schoolgangers waren in de winter, 
terwijl de Protestantse klas tijdens 
de zomer zelfs gesloten was, daar 
alle kinderen naar de Paapse school 
gingen gelegen op « Oostenrijkse 
bodem », 

Al deze geschiedkundige nota's om 
even een licht te werpen op de toe
standen van destijds, toestanden die 
trouwens zeer verward waren. 

Jordaens 

N TAART - SCHIJVEN 

daar men haar aantreft onder de 
parochiën van het dekenaat van 
Hilvarenbeek, ressorterende onder 
het bisdom Luik en later in de « Bul-
la Limitum > van het bisdom Ant
werpen. Op het laatst van de zestien
de eeuw, toen Bergen op Zoom door 
het leger der Staatsen was bezet, 
was Putte dikwijls blootgesteld aan 
stroperijen en brandschattingen, dit 
terwijl een gedeelte van het leger van 
de Hertog van Parma in (het aan
grenzende) Stabroek lag waarheen 
het grootste gedeelte der bevolking 
vluchtte bij het beleg van Wouw. La
ter werd de Putse kerk, die dus dienst 
deed voor de ganse gemeenschap, 
platgebrand en bouwde men — zo
als hoger aangehaald _ op het 
Spaanse gedeelte een nteuwe Mtfc* 
plaats. AehtereenvoIgQQa v M de p(6-

rochle dan onder he t blsdcsn Anfr* 

dom werd tot paardenstal en foura-
gebergplaats omgevormd. Tot in 1804 
zou de kerk gesloten blijven en de 
katolieke godsdienstoefeningen von
den plaats in een schuur gelegen op 
« Hollands » gebied, enkele schre
den over de grens. Daar werden alle 
huwelijken ingezegend en vonden 
de doopplechtigheden plaats voor 
heel de omgeving en de oorkonden 
vermelden dat de betrokkenen meest
al afkomstig waren uit gemeenten 
gelegen aan de zuidelijke kant van 
de grens, dus uit wat tegenwoordig 
Belgisch is. Intussen was er ook niet 
veel meer overgebleven van de Pro
testantse nederzetting die nochtans 
een hoge bloei had gekend, vooral 
do<a: een groot getal «inwljkelingen*. 
^waarbij zeer vele Calvinistische 
,\iuchtelingen uH Antwerpen. Vanaf 
1648, Jaar ^araiarln het grondge-

Op enkele passen van de grens-, 
slagboom, staat te Putte — op Ne
derlands gebied — een monument 
in barokke stijl. Daar rust eea 
Vlaamse banneling naast zijn vrouw:] 
de bekende schilder Jacob Jordaens. 
Geboren en getogen Antwerpenaaii 
(hij werd op 19 mei 1593 in de Ho<^-. 
s t raat aldaar geboren) onderging hij 
de invloed van zijn stadsgenoot Ru
bens. Hij schilderde ontelbare a l taar 
stukken en was dus zeer veel in kon-
takt met geestelijken. Dat verklaar* 
waarschijnlijk zijn verlaten van de 
Katolieke godsdienst in de eerste 
plaats. Inderdaad, het was toch im
mers vanuit het Augustijnerklooster 
te Antwerpen dat de hervorming 
voor een groot deel der Lage Landen 
begon. 

Bovendien waren velen gaan wal
gen voor de verschrikkelijke ontaar -
dings - verschijnselen in de toenma
lige kerk en werd in Vlaanderen —• 
de grote vijand van Spanje dat on
ze gebieden wilde overheersen — een 
bepaald katolicisme rechtstreeks 
vereenzelvigd met de kolonisators 
(net zo" iets als het « katolicisme >. 
tegenwoordig van de franskiljons)* 
Jordaens als rechtgeaard en volks
getrouw, man kon zich niet aan de 
verdrukkers onderwerpen, evenmin 
als talloze kunstenaars en vooraan
staanden in Vlaanderen, die liever 
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de weg der ballingschap verkozen en 
zich in het noorden gingen vestigen. 
Put te IS dan ook lange tijd een toe
vluchtsoord voor dergelijke mensen 
geweest en het thans verdwenen 
kerkhof, bevatte talloze graven van 
.Vluchtelingen uit het zuiden. 

graf 
Reeds in 1659 werd de Calvinisti

sche vrouw van Jordaens, Catharina 
van Noort, dochter van zijn leer
meester, te Putte begraven. Toen de 
schilder en zijn dochter — Elisabeth 
in 1678 tegelijkertijd overleden — 
waarschijnlijk aan de polderkoorts 
die toen ontelbaar veel slachtoffers 
maakte — mocht hij niet begraven 
worden in zijn geboortestad die be
stuurd werd door een katoliek en 
Spaansgezind stadsbestuur. Beiden 
werden dan ook te Putte in alle s tü-
ite ter aarde besteld in een gemeen-
schapplijk graf naast moeder en 
yrouw. 

De eenvoudige steen die het graf 
sierde, werd tijdens de Franse revo
lutie verbrijzeld en pas ih 1829 wer
den de brokstukken ontdekt door de 
Antwerpse koopman, Frans Pau-
.waert. Koning Willem II liet de de
len bij elkaar brengen, het geheel 
herstellen en het nieuw gebouwde 
grafmonument met een ijzeren hek
je omringen. Het huidige monument, 
Rverk van beeldhouwer Jef Lambeaux, 
;werd opgericht door een gezamen
lijke Belgisch - Nederlandse kommis
sie en ingehuldigd naar aanleiding 
.van de Rubensfeesten die in 1877 bij 
de herdenking van de geboortedag 
iVan de grote schilder, plaats vonden. 
Het werd een grootse plechtigheid in 
'heel - Nederlands verband (Benelux-
yerband zou men tegenwoordig zeg
gen) waarbij ook de kosten gedeeld 
werden tussen Nederlands-Putte en 
Antwerpen. De oorspronkelijke graf
steen werd op het gedenkteken aan
gebracht. Men leest er het volgende 
op : « Hier leet begraven J. Jordaens 
geboren binnen Antwerpen, sterf den 
18 October Ao MVCLXXVIII ende 
d' eerbare Catharina Van Noort syn 
huisvrouw sterf den 17 April Ao 
MVCLIX ende Jouw Elisabeth Jor
daens hare dochter. Christus is de 
Hope onser heerlijckheyd >. De zi j
kanten dragen verder de Inscripties 
iVan twee andere kunstenaars : G. 
de Pape en Adrianus van Stalbemt 
met de versregels : « Wilt ons In-
dachtigh wese, die voorbijgaet minst 
ende meest. Dat wij sijn suit ghij 
noch worde, dat ghij sljt slj wij ghe-
weest ». 

zoeken 
Het Jordaens - monument te Putte 

zou in het nieuws blijven. Nog in 
1951 werd er te Antwerpen een ko-
mitee gevormd dat een aktie op touw 

wilde zetten om het stoffelijk over
schot van de Vlaamse schilder naar 
Antwerpen te doen overbrengen. Het 
kwam dan zover dat — na zwaar
wichtige voTsingen in oude gemeen
teplannen en plattegronden — na
speuringen werden gedaan naar de 
«igenli-jke rustplaats, want men was 
helemaal niet zeker dat de gebeen
ten wel onder het monument rust
ten. Mogelijk bevinden zij zich wel 
onder de fundamenten van nieuw
gebouwde huizen. Men cijferde en 
mat, men trapte de stukken af, daar 
vlakbij de tolslagboom met de stoï
cijnse kommiezen, maar men kwam 
tot geen rezultaat. Bij herstellings
werken enkele jaren later, kwam men 
tot de bevinding dat onder het mo
nument minstens e'f geraamten la
gen maar er bleek geen aanwijzmg 
te zijn dat een van deze stoffelijke 
resten dat van Jacob Jordaens was. 
Zodoende blijft Putte de laatste rust
plaats van deze banneling uit ge
loofsovertuiging en volkse trouw. 

ruzie 
Wij hebben hierboven reeds uit

voerig de verschillende perijke'en 
beschreven die de eigenaardige 
grenslijn te Putte met zich brengt. 

worden opgelost In 1868. Hierbij 
kreeg het aartsbisdom Mechelen de 
beschikking over kerk en pastorie 
maar moest er van « Bellgische > zi j
de 28.000 F betaald worden aan de 
« Hollanders ». Even later kreeg ook 
Nederlands Putte zijn kerk en sinds
dien heerst er — althans op dit ge
bied — in het grensplaalsje peis en 
vree. 

samenwerKGn 
En intussen trachten de bewoners 

ook de kunstmatige scheidingsliln 
die twee landen — en ter p'aatse een 
hechte gemeenschap — van elkaar 
verwijdert, zoveel mogelijk weg te 
werken, praktisch en ongekunsteld 
met de mogelijkheden van de dage
lijkse werkelijkheid Enkele voor-
bee'den uit de tientallen : vaak ge
beurt het dat de brandweer van Ne
derlands Putte helemaal gratis haar 
beste beentje voorzet wanneer er 
brand uitbreekt op het Belgisch deel, 
hoewel Belgisch Putte een bijdrage 
betaalt aan de... Antwerpse brand
weer die er begrijpelijkerwijze heel
wat meer tijd over zet om present te 
zijn dan de Nederlandse koUega's die 
op drie minuten klaarstaan. 

Te Putte kan men voor verplaat
singen evengoed de (schone) bussen 

Burgemeester Boudrie : die grens moet 
eruit. 

dient er een overeenkomst bereikt 
waarbij Nederlands Putte de moge
lijkheid voorziet tot waterlozing van. 
Belgische huizen in Nederlandse rio^ 
len. Ook op gebied van waterleiding 
en andere openbare voorzieningen 
zijn er grote mogelijkheden, even 

GRENS WORDT LANGZAAM GESLOOPT 
Ook na 1830 toen de « meet > voor

goed werd vastgelegd, was er even
wel nog een heleboel heibel. Ook 
hier ging het voornamelijk om de 
kerk. Daar waar voor die tijd, slechts 
één enke'e priester de gelovigen van 
het ganse dorp had bediend, kwamen 
er in de jaren 1859 twee pastoors 
in dezelfde kerk : één benoemd door 
de bisschop van Breda en een twee
de, benoemd door de kardinaal-aarts
bisschop van Mechelen. Beiden dien
den zich te vestigen in de ene be
staande pastorie en moesten hun 
godsdienstoefeningen houden in de 
kerk die op Belgisch grondgebied 
gelegen was. dit bracht zeer vlug 
een hoop herrie met zich wat nog 
verergerd werd doordat het perso
neel, de koster en de pastoorsmei
den, zich in twee partijen verdeelde 
en zo gebeurde het onder meer dat 
de koster, als de ene pastoor de mis 
wilde lezen, deze tot ergernis van de 
gelovigen doodgewoon in de steek 
liet. 

De strijd liep zeer noog op, zoda
nig zelfs dat er een diplomatieke 
kwestie door ontstond, die slechts na 
moeizame onderhandelingen kon 

van de Nederlandse B.B.A. nemen 
als de rood - gele koekjesdozen van 
de Belgische N.M.V.B., die beiden het 
trajekt Antwerpen - Putte - Bergen 
op Zoom bedienen. 

Jarenlang betrokken de bewoners 
van beide dorpsdelen hun huishou
delijk gas uit Antwerpen en is er de 
grootst mogelijke samenwerking ge
weest op gebied van bestrating. Im
mers voor de wegen die half om half 
op de grens liggen is deze samenwer
king wel zeer vereist en zo gebeurde 
het dat Nederlands Putte een nieuw 
wegdek deed aanbrengen, waarbij de 
kosten gedeeld werden. 

Ook op het vlak der menselijke 
verhoudingen is er tussen de bewo
ners van de verschillende dorpsdelen 
de grootst mogelijke samenhorigheid: 
bij sterfgevallen, geboorten, huwelij
ken, feesten en andere gebeurtenis
sen leeft gans de gemeenschap mee. 

De familiale banden zijn innig 
verstrengeld. De grote kermis wordt 
over een lengte van twee en een 
halve kilometer opgesteld in de 
hoofdstraat die de beide delen met 
elkaar verbindt. Tijdens die kermis-
dagen wordt de grens weggeveegd, 
de slagbomen staan onbewaakt open, 
de koers wordt gemeenschappelijk 
Ingericht en de sluitingsuren aange
past. Zo gaat dat ook bij de karna-
valviering die gezamenlijk wordt in
gericht en uitgewerkt. In de harten 
bestaat de meet niet, heeft ze nooit 
bestaan.. 

toekomst 

De hoofdstraat van Putte, tegelijkertijd de grote weg Antwerpen-Bergen op Zoom, 
die beide delen van de gemeente verbindt en als het ware een simbool is voor 
samenwerking. Helemaal vooraan ligt de grens die de hoofdstraat dwarsdoot 
snijdt en de baan volgt links en rechts van het kruispunt 

Burgemeester J.A.M. Boudrie, die 
met grote degelijkheid en vakkennis 
(in Nederland is de burgemeester 
een ambtenaar) het Noord-Brabant-
se Putte bestuurt, ziet het in de toe
komst nog groter en beter Neder
lands Putte doktert aan een uitbrei
dingsplan dat de aanleg van talrijke 
fraaie en in de bossen gelegen wo
ningen voorziet. Het plan werd zo
veel mogelijk in overeenstemming 
gebracht met de plannen die aan de 
overzijde worden gesmeed, ook met 
de zich snel wijzigende strukturen 
yan de haven van Antwerpen, waar-
yan het grondgebied nu reeds paalt 
ajta dat van Putte. Voor de riolering 

goed als wat betreft de ontspanning 
en het toerisme. 

«Je moet gaan werken naar een 
grotere samenwerking en die streep 
moet verdwijnen», dat is het devies 
van de Putse burgemeester. En hij 
laat het niet bij woorden : gebeurt 
er wat bijzonders in de Belgische 
buurdorpen, ja zelfs in Antwerpen, 
een tentoonstelling, een akademische 
zitting, een vergadering, een plech
tigheid, dan zijn die van Putte erbij. 
Ze leggen kontakten, ze smeden 
banden en spreken over samenwer
king Nog onlangs is dit uitgegroeid 
tot een eerste groot initiatief waar
bij Putte - tot « Poort van Europa > 
werd gepromoveerd en tot bindteken 
tussen Antwerpen en Rotterdam. In 
samenwerking met Walter Kunnen, 
die ijvert voor de (federale) staten 
van Europa werd een grootse plech
tigheid georganiseerd. Tegelijkertijd 
vond in het Ravenhof (het oeroude, 
te Putte gelegen stamkasteel van de 
familie Moretus Plantin) een tentoon
stelling plaats over de havens van 
Rotterdam en Antwerpen (eindelijk 
was het gedaan met het vaak kinder-
achtige pijltjesschieten tussen deze 
twee steden, zo zegde een spreker) en 
waarbij natuurlijk ook Putte, evenals 
verschillende buurgemeenten als Ho-
gerheide, Rozendaal, Bergen op Zoom, 
Ossendrecht, Kapellen en StabroeJe 
betrokken werden 

Burgemeester Boudrie ziet dit als 
een aanloop, hij ziet de toekomstige 
ontwikkeling van het hele gebied 
tussen Antwerpen en Rotterdam als 
één grote kern Tussen Antwerpen en 
Rotterdam ligt Putte, een kleinere 
gemeente weliswaar, maar een bind-
teken, een gemeenschap waarin een 
(niet gewilde) grens een scheidings
lijn trekt, zoals zij ze trekt tussen 
twee volkeren van de Nederlanden. 
Die grens moet eruit, zeggen ze in 
Putte en ze handelen ook naar die 
idee. 

Geef ons maar die eenvoudige lie
den, die wonen aan de grens, geef ons 
maar burgemeesters als mijnheer 
Boudrie en wethouders als mijnheer 
van de Ven. Geef ons de simpele in
woners van Putte, de mensen die da-' 
gelijks de kunstmatige scheidingslijn 
tussen Zuid en Noord een beetje mee? 
slopen. 

Staf De Lie 
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Zelden hebben gemeenteraadsverkiezinefen zulke naklank gevonclen als 

deze van 1 1 oktober. Nochtans lagen de uitslagen in de lijn der ver

wacht ingen, alleen was de tendens veel sterker dan verwacht . 

Da t een nationale betekenis dient gehecht aan deze cijfers, wordt door 

n iemand meer betwist, alhoewel de kleurpolit iekers verschillende po

gingen hebben gedaan om ze te beperken tot lokale gebeurtenissen. 

TABEL II 
Borgerhoui 

Brussel-stad 
Charleroi 
Eisene 
Luik 
Mechelen 
Moeskroen 
Merksem 
Namen 
Roeselare 
Ukkel 
Wilrijk 

19SS 
98,6 » 

SS,7 * 
iO,9 * 
S6,0 * 
il,8 * 
i5,8 * 
i5,0 % 
i7,0 % 

. S5,0 % 
SS,0 * 
SS.O % 
iS.O % 

195S 
S8,ê % 
S0,1 % 
35,9 * 
S5,9 % 
il,5 % 
ii,9 1' 
iS,0 f' 
S9,0 % 
29,0 % 
2S,0 % 
S1,0 % 
57,0 % 

W6i 
S0,8 % 
31,0 « 
S7,i % 
15,8 % 
S0,9 % 
38,6 * 
Si.O % 
S6,0 % 
18,0 % 
SS,0 % 
31.0 % 
38,0 % 

Opvallend was nog het ontbreken 
van een samenhangend en overzich
telijk kommentaar in de pers. Noch 
de C.V.P., noch de B.S.P, hebben een 
ernstig gewetensonderzoek verricht. 
Wel worden de cijfers voor het ogen
blik op verzoek van minister Giison 
grondig ontleed, doch naar buiten 
blijkt enkel de grenzeloze verbiti^-
ring die in de twee grote partijen 
heerst. In de B S.P. is ze oorzaak van 
een ware ketterjacht op de MPW. ; 
in de C.V.P. is ze aanleiding tot het 
verbod koalities te vormen met de 
yolksunie. 

E GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

plus en min 
Wanneer men de uitslagen wil be

studeren, rijzen verschillende moei
lijkheden : moet men gewoon de to
talen der stemmen of zetels optellen? 
Moet men de kleine dorpen erbij be
trekken ? Hoe moeten de diverse lijs
ten behandeld worden '> Moet men 
vergelijken met de gemeenteraads
verkiezingen van 1952 en 1958 of de 
parlementsverkiezingen van 1961 '-

Wellicht is het interessant de uit
slagen na te gaan in de grootste 40 
gemeenten van België. Hierin zijn 20 
Vlaamse, 8 Waalse en 12 Brusselse 
gemeenten begrepen (zie tabel 1). 

was het percentage zo laag : 48 t.h In 
1950, 46 t.h. in 1958, 41 t.h in 1961 en 
37 t.h. m 1964. 

Ze verliest de .meerderheid in ver
schil'en de steden of gemeenten; zo 
bv. te Aarlen, Halle, Leuven, Gent, 
Namen, St-Niklaas, Berchem, Kapel
len, Merksem, Mortsel, Schoten. Wil
rijk. 

In Antwerpen-stad verioor de C.V.P. 
25.000 stemmen, in de agglomeratie 
meer dan 60.000. In Gent 17.000. In 
het Brusselse wordt ze letterlilk ge
halveerd. 

Er werd duidelijk bewezen dat de 
C.V.P zeer los aaneenhangt. Het is 
geen politieke partij, maar een stan
denvereniging : de verkozenen be
schouwen zich verkozene van het 
A.C.W , de middenstand, het grootka-

TABEL I 
Op een totaal van 

door de CV P. : 
B.S.P. : 
P.V.V. : 
V.U. : 
K.P. : 

Diversen : 

l.OGS zefch fl.OSi 
351 
3S0 
220 

5i 
16 

hi 

in 1958) 
in 

xverden er behaald : 
1958 457 of - 106 

ill of - SI 
ISS of + 88 

3 oi + 52 
8 of + 8 

H 0/ + -30 

Het sukses van de V.U. is in verhou
ding tot de In 1958 (in kartel) be
haalde lijsten veruit het grootst. 

Voor de C.V.P. betekenen deze cij
fers een ware ramp. De B.S.P. kreeg, 
in plaats van een verwachte winst, 
een gevoelig verlies (bijna 10 t.h.). 
De kommunisten konden hun stem
menwinst niet omzetten in zetels en 
de diverse scheurlijsten boekten be
langrijke resultaten. 

De P.V.V. heeft een grote winst 
geboekt. Maar het is een Brussels 
verschijnsel : van de 220 zetels zijn 
er 128 te Brussel behaald tegenover 
Ï5 in 1958 voor het Brusselse. 

pitaal. Nu het godsdienstig motief 
steeds minder speelt, brokkelt haar 
sterkste cement af. 

Haar tweeslachtige houding, ver
oorzaakt door haar unitair karak
ter en haar franskiljonse top, maakt 
de C V.P. in Vlaanderen tot een wei
nig aantrekkelijke partij voor de 
nieuwe kiezersgeneratie. 

de b.s.p. 

de o.v.p. 
De achteruitgang van de C.V.P. 

sedert 1961 wordt op 4 t.h. van het 
stemmentotaal berekend (10t.h. van 
haar eigen kiezers). Sedert 1958 gere
kend is het verlies het dubbele. Nooit 

Bijna overal werden de socialisti
sche lijsten aangevreten. Het totaal 
verlies beloopt 2 t.h. In enkele lande
lijke gewesten boekt de B S.P. een 
lichte vooruitgang, maar in de steden 
en grote centra is het verlies soms 
aanzienlijk. Werkelijk spectaculair is 
haar achteruitgang in volgende ge
meenten die behoren tot grootste 40 
(zie tabel 2). 

X'U 'o ;-N.in-sfn voi-v:o7incr!>ctr!iH : een V . U - p r o p a g a n d a w a g e n aan het w e r k . 

üp ftet lotaal der stemmen in deze 
40 gemeenten ging de B.S.P, achteruit 
van 43 t.h. tn 1952 naar 38 t.h in 
1958 en 32 t.h in 1964 

De B.S.P. schijnt wel definitief af
geremd als partij : zowel in de oppo
sitie als in kolleges of regering ver
liest ze stemmen. Zij heeft haar 
siootkracht reeds lang verloren : de 
veroudering, de burokratizering, de 
verburgerliikina; hebben hun werk 
gedaan. 

In Vlaanderen (waar de B.S.P. in 
1925 reeds 30 t.h. bereikte van de 
stemmen, en nadien er nooit over ge
raakte) heeft de B.S.P, verloren aan 
de kommunisten en ook aan de 
Volksunie. Zulks is voor vele gemeen
ten waar, maar wel zeer duidelijk in 
Berchem, Mechelen (waar Spinoy 
zulks openhjk toegaf), sommige Ant
werpse wijken, enz. Dit is een nieuw 
feit van kapitaal belang : de jongere 
generatie uit socialistische kringen, 
de intellektuelen, hebben om Vlaam
se motieven de voorkeur gegeven aan 
de V.U. Waar in het verleden nog 
steeds een groot wantrouwen heerste 

bij deze mensen die meenden dat de 
V.U. een reaktionaire fascistische 
boel was, is deze mentaliteit nu ge
wijzigd. 0.m. door de kongresbeslul-
ten van Mechelen en verschillende 
stellingnamen van de V.U., werden 
hun ogen geopend. De V.U. is niet 
marxistisch, doch sociaal vooruitstre
vend, meer soms dan de BS.P. die 
verstart in haar administratieve 
sleur 

Zoals het volksnationalisme In 
Vlaanderen ook vóór de oorlog zeer 
sociaal gericht was, zo heeft ook de 
Volksunie zich krachtig doorgezet op 
dit vlak. 

Aan de andere kant heeft het ver
schijnsel van stemmenverlies aan de 
V.U. een zeer heilzaam gevolg : de 
Vlaamse socialisten kunnen niet 
meer doen alsof er geen Vlaamse 
problematiek zou bestaan. Ze kunnen 
?een onvermengd leedvermaak meer 
opbrengen bij de winst der nat iona
listen, die vroeger enkel ten nadele 
van de C.V.P. gebeurde... 

(vervolg blz. 11) 

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

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUV/BEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 
WIUIJK , PRINS BOUDEWIJNIAAN, 323. TEl. «.39.30 
ANTWERPEN, SCHUHERSHOFSTRAAT, 1». TEl. 3 2 . n . U 
GENT ONDERBERGEN, 43 TEl (O») 25.19 23 
•--rNK V.->iENSIRAAI, 39. TEl. (OU) 544.« 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON-
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND ! 

N 

= Bouwtijdingen ^ 
= Home building blad van het ^ 
g Algemeen Bouwbedrijf Kunnen ^ 
^ Deze bon behoorl i jk ingevuld en ons ^ 
= teruggestuurd geeft recht op gratis ^ 
= foarabcnnement. ^ 

Naam : . • . . _ . . - . — . — » — ^ 

:s= Adres ; 

=== HandfekenMg : 
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eESGHOUWINeEN ROND 

DE CIJFERS 

Uit de jongste verkiezingsstrijd 

de p.v.v 
(vervolg van blz. 10) 

De liberalen Doeken over het ganse 
land vooruitgang (behalve in Tienen). 
In Vlaanderen is deze echter miniem 
en zeker beneden de verwachtingen 
der P.V.V.-leiding gebleven; op som
mige plaatsen — zo bv. te Aalst — 
was er zelfs een belangrijk verlies. 
In het Brusselse werd het een ware 
doorbraak : m Brussel wordt ze de 
sterkste partij met 18 zetels, terwijl 
in verschillens randgemeenten de 
meerderheid werd behaald. 

Globaal gezien heeft de P.V.V. een 
winst van nagenoeg 4 t.h. geboekt 

Zeer opvallend was het, dat de 
Vlaamse liberale pers na de eerste 
zegeroes zeer terughoudend schreef 
over de behaalde uitslagen. Van Au-
denhove zou zelfs zeer verveeld zit
ten met het opgeschroefde resultaat 
In Brussel. Immers bestaat het ge
vaar, dat men in Vlaanderen als in 
Wallonië de P.V.V. als Brusselse par
tij gaat beschouwen en er in beide 
landsgedeelten minder kiezers bereid 
zullen gevonden worden voor zulk een 
partij te stemmen. 

Voor ons is de zaak klaar : de 
laatste franskiljons hebben verzame
len geblazen op de liberale lijsten, 
zoals o.m. te Antwerpen wel duidelijk 
bleek. 

de kommunisten 
Gelukkig voor de Belgische Kom-

munistische Parti j werden de peri
kelen uit het Kremlin slechts bekend 
gemaakt na de verkiezingen. Zo kon 
ze overal waar ze opkwam winst boe
ken, winst die evenwel meestal niet 
in zetels werd omgezet. Enkel te Ant
werpen en Brussel verdubbelde ze 
haar stemmen en behaalde een zetel. 
In de streek van Luik en Charleroi is 
de vooruitgang echter opvallend. In 
sommige gemeenten behalen ze 12 
tot 15 t.h., terwijl m de Borinage van 
een doorbraak kan gesproken worden. 

In Doornik brachten ze hun zetel
aantal van 2 op 5. Het is wellicht niet 
ongepast eraan te herinneren dat ze 
daar kollege vormen met de kristelij-
ke heren van de C.V.P. '. Een argu
ment om te gebruiken wanneer men 
komt aandraven met het geleuter 
van de christelijke eenheid ! 

Zeggen we tot slot nog dat de 
Chinese richting niet aan bod kwam 
(enkel één zetel te Roux). 

de volksunie 

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

In 1938 waren de uitslagen van het 
V.N.V. zeer onbevredigend in verge
lijking met de parlementsverkiezin

gen (1936 en 1939) In grote steden 
was het percentage nauwelijks de 
helft (Antwerpen 1,7, Gent 4,85, 
Brugge en Oostende 5, St.-Niklaas 
3,2, Kortrijk 4), terwijl m sommige 
kleinere gemeenten goede uitslagen 
werden behaald (Duffel 25, Geel 25, 
leper 15, Deinze 24) Wellicht was 
een der oorzaken te zoeken in het 
stemrecht der vrouwen voor de ge
meenteraden, stemrecht dat nog niet 
bestond voor het parlement. 

In 1952 kwam de Vlaamse Concen
tratie op in zeker gemeenten. De 
uitslagen waren niet slecht in verge
lijking met 1938 voor het Antwerpse 
(bv. Antwerpen 4,64, Borgerhout 6,16, 
Berchem 4,62). Gent gaf 2 t h . en 
Aalst 5,77 t.h 

Er werd een zetel behaald in Ant
werpen en in Borgerhout. 

In 1958 kwam de Volksunie slechts 
in een twintigtal gemeenten op. In 
de Antwerpse agglomeratie werden 
5 zetels behaald in kartel met de 
C V P . Elders kon sukses geboekt 
worden door gekende kandidaten • 
Brasschaat (Paelinckx), Nevele 
(Wannyn), Hoeselt (Duchateau), 
St-Truiden (Libens). 

Elke vergelijking met de vorige ge
meenteraadsverkiezingen blijkt dus 
onmogelijk : 1964 is een jaar gewor
den van stormvloed. Naast het res
pectabel aantal zetels dat werd be
haald en dat kan geraamd worden 
op 250 in totaal (Vlaamse lijsten in
begrepen), werd het stemmenpercen
tage bijna overal verdubbeld en op 
sommige plaatsen (zoals in het Brus
selse) verdrievoudigd. 

Zeer hoopvol waren de uitslagen in 
Limburg (Genk, Hasselt, Hoeselt, 
Zonhoven, Overpelt) en West-Vlaan
deren (Kortrijk, Roeselare, Oostende) 
waar men mag rekenen op het be
halen van het kworum in 1965 

Anderzijds was daar het mirakel 
in Brussel-stad, waarop niemand 
dierf rekenen en de ware overrompe
ling in Antwerpen, zowel de stad, 
het arrondissement als de provincie.. 
In deze provincie moet de V.U in 
1965 gemakkelijk meer dan 100.000 
stemmen kunnen halen Oost-Vlaan-
deren was eveneens zeer goed. vooral 
dan Aalst en het Waasland. 

Men mag aannemen dat in Vlaan
deren de V.U. de derde partij is ge
worden en de P.V.V. achter zich heeft 
gelaten. 

De vloedgolf moet in de V.U. ver
werkt kimnen worden. De tijd van 
louter improvisatie is voorbij; deze 
van organisatie breekt aan. 

Als belangrijkste punten wezen 
slechts vermeld : omvorming der 
hoofdorganen van de partij tot soe
pele werklichamen, uitbreiding der 
sekretariaatsdiensten, kaderscholing 
door kursussen en maanblad, bijeen
roeping der gemeentemandatarissen 

De groei der V.U. en het vertrou
wen dat zovelen in haar stellen, ver
groten de verantwoordelijkheid van 
haar kaderleden 

Ook in de laatste gemeente dient 
een afdeling (of minstens een kern) 
opgericht. De waarde der afdelingen 
werd afdoende bewezen : abonne
mentenwerving, l e d e n a a n g r o e i , 
dienstbetoon, propaganda, goede ver
kiezingsuitslagen. 

De V.U. moet wijd openstaan voor 

nieuwe elementen, al dan niet onder 
vorm van een front. Geen te groot 
wantrouwen mag heersen jegens per
sonen die bekwaam, onbaatzuchtig en 
aktief zijn Ons vertrouwen in de 
Vlaams-nationale idee moet zo groot 
zijn, dat wij zeker zijn dat de nieu
welingen nationalisten zullen worden 
als ze dat nog niet zijn bij hun in
trede in de parti j . 

Nooit was de oogst zo groot, nooit 
waren de verwachtingen zo hoog ge
spannen. De leiding der kleurpartijen 
rekent met een winst voor de V U, 
doch rekent er even stellip op dat 
deze winst een strovuur zal bliiken 
dat in 1969-1970 geblust is. Aan ons 
te bewijzen dat ze zich schromelijk 
vergissen ! 

Er wacht veel werk ! 
Werk om van de V.U. de partij te 

maken die het zelfbestuur voor 
Vlaanderen afdwingt en die dat vrije 
Vlaanderen optilt tot Europees niveau, 
in het raam der Nederlanden. 

E Slosse. 

WERE Dl richl in 
BALLINGENAVOND 

Sprekers : 

Inlichtingen : 

DODENHULDE 

Sprekers : 

Inlichtingen : 

te ANTWERPEN (Thierbrauhof, Groen
plaats 33) 
op vrijdag 20 november te 20 o. 30 

Volksvertegenwoordiger Van der Eist 
over « Amnestie > 
Dr. R. Raes over « De Schakel ». 

B. Van Boghout, Jordaenskaai, 3, Ant
werpen. Tel (03) 32 21.53 

te BRUSSEL (Graaf van Egmont, J. Van 
Praetstraat. bij de Beurs) 
op zaterdag 28 november 20 u 30. 

Volksvertegenw Dr. Van Leemputten 
Karel Dillen 
hoofdredakteur « Dietsland-Europa ». 

B Maes Parklaan 4, Zaventem. Tele
foon : (02) 20 18 59. 
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P£RSSP/eGeL 

DE JACHT 

IS OPEN 

Het jachtseizoen werd dit jaar 
geopend op 11 oktober blijkbaar. 
Maar nooit kregen we zo'n « dréle 
de chasse ». In de CVP schiet de 
jager Levèfre op het CVP-wild 
dat hem niet langer wil nemen. 
Of is het de kudde die wild ge
worden is en eerst heeft gescho
ten? Als men de pers mag gelo-
•en is de grote afrekening in de 
CVP begonnen. Af en toe sch et 
er nog een kogel over om in de 
richting van de Volksunie te 
schieten. 

\VJSiMju 
Vat die he.e operatie « uitver

koop » in de CVP samen in een 
zin die het mistiek huwelijk 
Spaak - Lefèvre inderdaaid boven 
baa r schouw zou kunnen hangen 
« da t de konservatieven maar 
naa r de PVV gaan en de flamin
ganten naar de Volksunie ». Het 
bed blijft breed gienoeg dan. 

« De zieke herfstbladeren vallen 
af. Niet in de Wetstraat. Daar 
heerst geen melankolie. Integen
deel. Daar begint een nieuwe po
litieke lente en een vernieuwde 
politieke vrijage. De verkiezingen 
zijn nog niet achter de rug, maar 
de koek wordt al verdeeld. In de 
ministerraad en in de politieke 
hoofdkwartie en putten de socio's 
zich uit in liefdesverklaringen te
genover de Cevepe. De grootste 
ongelikte beren ontpoppen zioh 
plots tot courtisanen van Olym
pische klasse : « Laat uw kon
servatieven naar de liberalen over
lopen en geef uw hambeiante fla
minganten kadeau aan de Volks
unie. Wat kan u dat schelen! Wij 
blijven u trouw en hopen van u 
hetzelfde. Samen zijn we sterk 
genoeg om l^et schoonste koppel 
uit de Belgische geschiedenis te 
vormen. » 

OOK VOOR V EEN 

L E E L W E N S C H I L Ü 

Dit p r a c h t i g leeuwenschi ld 
w o r d t u thuisbesteld door onze 
diensten indien u 325 F s to r t op 
pos t reken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . Sekre ta r iaa t : M. Le-
monn ie r l aan 82. 

U kunt ook betalen als volgt : 
bij aflevering 125 F -f 2 maan
delijkse s tor t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver
vaardigd uit duurzame grondstof 
(Ceraf ix ) , 

Belegd met bladgoud ! 

L A M E T R O P O L . E 

De Antwerpse CVP-krant van 
franskiljonse huize maakt de kam
pen volgens de etiketten Van den 
Boeynants of I/efè\Te. 

« In CVP-krmgen heeft die 
bijeenkomst echter het optimisme 
niet teweeggebracht, dat logisch 
zou z jn geweest. Men geett er 
zich rekenschap van, dat naast 
die gu:-stjge elementen er andere 
zijn, die ongerustheid inboezemen. 
De partij van de h. Van den 
Bo ' j r .an ts is gisteren van onder 
tot boven gesr,;itst ingevolge de 
taaltwlsten, en inmiddels nog van 
links nt;ar lechts ingevolge de 
nieuwe gesch Hen tuss-n democra
ten en « rechcs ». De puzzel van 
de CVP is vandaag nog ingewik
kelder. Sedert de verkiezingen 
wordt er immei-s een stille strijd 
gevoerd tussen anti-Lefèvre en 
pro-Lefèvre, strijd die o n t a a d t in 
anti-Van den Boeynants en pro-
Van den Boeynants polemieken. » 

Onder ons : geen enkele van de 
twee kan ons exalteren. 

Pels ? 
Een bontjas) e ? 
Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 
W CLAYKENS-^'EViN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel 48.37.01 
Alle 
inlichtingen op verzoeli 

Het Volk 
Meent dat wie het niet eens is 

met Lefèvre het maar moet at-
bollen. 

« Kortom, de CVP-lsidmg moet 
met de strop om de hals en met 
enkele hoofden van ministers op 
een piek, om vergiffenis komen 
vragen. Dan zullen de conserva
tieven de mogelijkheid van hun 
terugkee' naar de CVP met wel
willendheid onderzoeken. 

Hoeven we hieraan toe te voe
gen dat van zoiets geen sprake 
kan zijn en de grote massa van 
de kiezers d.e de CVP trouw is ge
bleven zich tot efn dergelijk spek
takel nooit zal lenen? Een CVP-
eerste-minister, sprekend van die 
over-en-weer-zwalpende consei^va-
tieve burg? ij , heelt ze eens « het 
ongezonde vet » van de partij ge
noemd. Dat was tamelijk ruw, 
doch zeer juist. Indien de CVP 
eens en voor goed onder de be-
stend gfe chantage van deze he
ren uit wil geraken, moet ze er 
zich definitief van ontdoen. Ze 
zijn nu weg. Indien men ze voor 
hun vaandelvlucht moet belonen, 
is het beter dat ze weg- blijven. 
Er zijn elders en door betere mid
delen voo>- de CVP stemmen te 
winnen. » 

LA CITE 
Het Waalse broertje van het 

Volk zit met een zwaar probleem. 
Wie zijn nu de echte CVP-ers? De 
officiële lijst of de afgescheurde 
ACW-ei's te ijande? 

« Te Luik rijst hel probleem van 
het dubbel lidmaatschap. Kan men 
tegelijk lid zijn van de CVP en 
van de « Démocratip Chrétien-
ne »? 

Sommigen menen van niet en 
hebben niet nagelaten het met ge
paste woorden te schrijven. 

Misschien moet men eerst een 
vraag stellen, nl. bet effende het 
enkele lidmaatschap. De Luikse 
groep, die op de CVP aanspraak 
maakt en met uitsluiting dreigt, 
is dat de echte CVP? Betaalt zij 
bijdragen aan het na t onaal se
cretariaat? Zijn de aansluitingen 
van die leden rege.matig? Worden 
de richtlijnen van het nat ionaal 
comité aanvaard? Neemt men het 
programma en de tucht van de 
partij aan? 

Ziedaar enkele v agen die een 
antwoord verdienen. Het l idmaat
schap van de CVP veronderstelt 
toch ten minste enkele elementai
re tekenen van verpl.chtmgen. 

LA RELEVE 
Het Brussels demokra'Jsch week

blad maakt het zijn vrienden v i n 
het Volk ook weer niet gemakke
lijk. Akkoord de konservatieven 
buiten maar ook gedtiain met de 
(( taalkwestie » meent het blad. 
Of wij vatten sa.men. Na de ver-
tikale scheur in de CVP « konser
vatieven tegen deniokraten » krij
gen we in het resterende hokje 
de tegenstelling Noord-Zuid of de 
Vlaamse kwestie die n et in het 
schema past vam deze Brusselse 
egg-heads. 

« De situatie is duidelijk. De 
CVP moet ophouden zich vast te 
spijkeren in de « taalkwestie ». 
Men moet deze van haar onmid-
lijke bekommernissen ont asten. In
derdaad een deel van hei stem
menaantal van de Volksunie is 
definitief voor ons verloren, maar 
de vooruitgang van deze pa tij 
heeft zijn maximum bereikt lijk 
tussen de twee oorlogen. Als men 
de Volksunie hardnekkig bes.r jdt 
moet men geen veidere schade 
vrezen. Wat de franssprekende 
kiezers betreft. Het verlies van de 
meest reaktionairen betekent een 
heilzame zuive ing. D e om andere 
redenen ontrouw werden zijn her
winbaar. » 

DE NIEUWE GIDS 
Vertolkt trouw His M.s .e . s Vo

ce. Als een trouwe waakhond 
stormt het blad los op de opstan
dige CVP-kudde die het hoofd van 
Lefèvre wil. 

« Een mooi vertoon bieden ons 
de rechtse, meestal katholieke 
kranten van dit land! Met een 
ware 'azernij , schuimbekkend van 
do:ie haat , vallen ze bovenarms op 
de persoon van de h. Theo Lefè
vre. Een krant als Gazette de Liè-
ge geeft ons bovendien een staalt
je van wederzijdse achting en ge
negenheid onder Waalse katholie
ken. 

Een eerste zorgwekkend aspect 
ervan is dat kranten die bekend 
staan als katholiek en als dusda 
nig vermeld s taan op plakbneven 
in kerkportalen, en die bijgevolg 
ook toegang k; ijgen tot christe
lijke gezinnen, aldaar het slecht» 
voorbeeld van spot met de chris
telijke naastenliefde en met de 
eerbied voor de mensel jke per
soon geven. Vooral de jongeren, die 
nog zee ' beïnvloedbaar zijn. moe
ten er grote schade onder lijden 
Voor het overige kunnen oprechte 
katholieken zich slecnts schamen 
over dit gebrek aan christelijke 
geest vanwege instellingen die 
als katholiek bekend staan. >: 

Met dat dooreengooien van die 
oude waarden komt er wellicht 
nog ooit een tijd dat de Katol'C-
ken in volle vrijheid voor de 
Volksunie mogen stemmen zelfs 
al zou dat de Nieuwe Gids sto
ren, als die dan nog zou bestaan. 

I Zoeken in kontakt te komen 
' met personen geinterosseeid 
' aan belegging op Sardinië. 
] Hoog rendement op zéér korte 
; termijn. Eigendo'i men als 
! waarborg. Kantoor blad onder 
I FLM. 

voor allen 
Ondel cs;ii titci ovei' de hele pa

ginabreedte « Zij hadden sukses '> 
onderzoekt het socia'istisch week
blad wie er zoal mogelijk gemaakt 
heeft dat de Volksunie doorbrak 
in zulke mate. 

Er zijn natuurlijk de zwarten, 
dan hun kinderen, kleinkinderen 
en geestesgenoten. Maar wie is er 
buiten die schoften nog hij? 

« Tot de Volksunie behoren ook 
nog die Vlaamse romanuekers, 
jongeren geloven wij, die op g ond 
van valse interpretatie van histo
rische fe.ten, geloven dat er in de 
wereld van vandaag werkelijk nog 
plaats is voor nationalisme op het 
peil van ons Vlaamse land. Wij 
geloven graag dat deze mensen te 
goeder trouw zijn en dat zij in de 
VoUksunie niets anders zien dan de 
politieke uitdrukking ervan. 

Maar al deze mensen zouden 
moeten nadenken over de gevol
gen, ook de polit.eke gevolgen, van 
hun tost eding tot de Volksunie en 
zich afvragen of de gevolgen van 
hun daad overeenstemmen met 
hun eigen inzichten. 

Tot de Volksunie behoren ook 
nog de kwekellngen van zekere 
katholieke soholen, men zou kun
nen zeggen de scho'.en ingericht en 
bestuurd door zekere geestelijke 
orden. Ook hier zijn er die niets 
geleerd hebben, niets onthouden 
n ets vergeten, en men laat be
gaan. De geesteliike overheid laat 
begaan en op de vraag waa om, 
hebben wij geen afdoend antwoord. 
De CVP laat begaan en het 
schijnt dat zij de mogelijkheid tot 
tussenkomsten m die scholen niet 
zou bezitten » 

En zeggen dat Jos Van Eynde 
altijd gedacht had dat die vrije 
scholen enkel jonge japneuzen 
kweekien 

BECO 
Tel 03/320477 - 056/109.37 

A K T U A U i T E l T 

Wat Jos Van Eynde nog mti r 
zou moeten verontrusten, is de geest 
die uit vers:h'Uende lezersbrieven 
spreekt vam het blad « Aktuali-
teit ». Blad voor studenten Zeden 
leer in de Humaniora van Atenea 
en Lycea. Kegelmatig blijkt dat 
deze jongelui ook al besmet zijn 
door diezelfde virus die de « kwe
kellngen van zekere katoliekp scho
len » steeds verder aantast . 

« Als antwoord op het artikel 
van de heer De Somville wil ik 
even een paar kv/esties uit de 
Vlaamse grieventrommel halen : 
nl. de annexatie van 6 Vlaamse 
randgemeenten (Wemmei, Kraai-
nem e.a) aan dp Brusselse olie
vlek. 

V/at me — ais Viaams - natio
naal — vooral tegen de borst stuit, 
IS dat de heer De Somville blijk
baar de traditionele partijen niet 
verantwoordelijk acht voor deze 
aanhechting, die de verfransing 
van 40.000 Vlamingen logisch voor 
gevolg heeft. Ik wens er nogmaals 
de aandacht op te vestigen, dat de 
daders van dezs gebiedsroof aan
hangers van de 3 traditionele par
tijen waren. 

De regef ing Lefèvie neeft op 
stuk van Vlaamse problemen nog 
altijd niets ingelost (wanneer de 
zete aanpassing?). Ik deins er niet 
voor terug te beweren, dat deze 
aanslag op de Vlaamse gemeen
schap goedgekeurd werd door ex-
Vlaamsgezinde ministers. 

Deze heren blazen als het ware 
heet en koud uit één mond. 

De gevolgen daarvan zijn van 
uiteenlopende aard. Ik citeer ev 
slechts 2 : 

1. Door die schande.ijke verfran-
singspraktijk waren in 1963 de ge
moederen ten zeerste geschokt en 
verbolgen; 

2 Machtige culturele organisa
ties, o.m. het Davidsfonds, hebben 
openlijk hun sympathie betuigd 
voor het federalisme; de heer De 
Somville kan onmogelijk loochenen 
dat de idee « zelfbestuur » veld 
wint. 

Volgens de hee De Somville zou
den het verder alleen de 3 natio
nale partijen zijn, die op gebied 
van de Vlaamse Beweging baan
brekend werk hebben verricht. 
Pjrotest! Wanneer die partijen toch 
iets doen voor de Vlaamse strijd, 
is dat vooral onder impuls van 
Vlaamsgezinde drukkingsgroepen. » 

Die Heer De SomviUe was een 
leraar Zedeleer. De leerlingen rea
geren reeds anders. 

Standaard 
I n de week van 11 november 

past het de woorden van Scrutator 
aian te halen in zijn « Standpun
ten » waar hij ingaat op de con-
cilierede van Kardinaal Alfrink 
over Kristendom en Kommunis-
me. 

« De kerk heeft geen enkele 
voorkeur inzake ekonomisch stel
sel. Welke vorm van ekonomische 
organizatie door de staten moet 
worden nagestreefd is per slot van 
reken ng een technische kwestie 
die voor de vakmensen, de ekono-
misten en de politici moet opge
lost worden en waarin de kerk 
geen enkele bevoegdheid bezit. In
dien de kerk zich dus tegen he t 
ma xistisch kommunisme verzet, 
dan gaat het daarbij niet om he t 
ekonomisch systeem, dat onder de
ze benaming schuil gaat, doch 
uitsluitend om het wijsgerig sys
teem, het ateistisch materialisme, 
waarmede het zich verbonden 
heeft, en om de anti-godsdienstige 
politiek die hiervan het gevolg is. 
Wij moeten er ons voor hoeden 
het kerkelijke s tandpunt te laten 
misbruiken door hen, die ten slot
te alleen maar ekonom.sche be
langen op het oog hebben. Het 
kan aan de kerk geen goed doen 
ook maar de schijn wekken da t zij 
met deze ekonomische machten so
lidair zou zijn en het moet ons 
ve heugen dat de kerk zich, voor
al sedert het optreden van Joan
nes XXIII , meer en meer van dit 
gevaar bewust wordt en aan deze 
dubbelzinnigheid P"-" einde wil 
maken. 

Kardinaal AltiinK heeft onze 
taak in de huidige situatie duide
lijk aangegeven : wij moeten met 
alle kracht ijveren voor de vesti
ging In de hele wereld van een 
waarachtige godsdienstvrijheid; 
wij moeten de waa,rdigheid van de 
arbeid en de onaantas tbaaiheid 
van de menselijke persoon in de 
strukturen van onze samenleving 
laten doorwerken; wij moeten 
vooral in de voorste linies s taan 
waar er gestreden wordt voor so
ciale ' rechtvaardigheid en broeder
lijkheid onder de mensen. Dat Is 
het enige geldige antwoord op de 
uitdaging van het marxistisch 
kommunisme. » 

W. Luyten. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreveteerdfc 

bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 

(Brevet 529768) 

met 

ü e b r e v e t e r d e ka rkassen 

(Brevet - 512767) 

( MET 
SPECIAAL 

, BREVET 

STAK' 
TE ZKLh (U. V i. 
G E W A T T E E R D E BEUSPKEIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel (0.i2) Mfi41 en 14fi42 

Indien l geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuu r 
ons een kaa r t e en we 
zenden U het adres van 
de diohts bijgelegen ver
koper Star Zele 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN-STAD 
Kolportage 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-
tharmakerk. St Bernardse steen
weg. 

Alle propagandisten van Ant^ 
werpen op post. 

Helpeis van buiten Antv . . 
steeds welkom. 

BERCHEM 

De afdelmg Berchem nodigt al
le leden en sympathisanten uit 
op het Volksunie - overwinnings
bal op zaterdag 12 december 1964, 
in feestzaal Eden. Stat iestraat 
155 Na ons groot succes van 11 
oktober 1.1. rekenen wij op een 
zeer grote belangstelling. 

LIMBURG 

Steunfonds Limburg. 

Met besten dank ontvangen we 
verleden week weer een reeks bij
dragen tot het bekostigen van on
ze propaganda bros j uur. Ter her
innering melden we nogmaals dat 
het beoogde bedrag nog steeds niet 
bereikt is en dat nog steeds kan 
gestort worden op P.R. 481526 van 
Clem Colemont te Nieuwerkerken. 

We ontvingen : 
Haesevoets PI., Wilrijk 500 P 
Tongeren, tegen zijn frans
kiljonse senator 50 P 
J aak GUissen, Mechelen-
aan-Maas 200 P 
Loyen. Vlijtingen 100 P 
J.M., Kuringen 198 P 
P.H., Tuilt Kermt 50 P 
O.R., Tuilt Kermt 50 P 
Z.S., Linkhout 100 P 
S., Schulen 20 P 
H.G., Kermt 40 P 
Werckx Frans, Kermt 200 P 
Vanwege de VÜ-vrienden 
Uit Herderen, J . Monard, 
C. Reynders, XJ. Molenaers, 
A. Wouters, R. Peumans 
en Nikkel Merckem 2000 P 
Vorige bijdragen 52.530 P 

Huldig totaal 56.038 P 

BERINGEN 
Reeds van nu af delen we me

de dat op zaterdag 19 dec. a.s. 
een gezelschapsavond zal pla,ats 
hebben te Beringen in de zaal 
Iris. 

We bevelen deze ontspannings
avond ten zeerste aan. 
Tombola. 

Vriendenband Limburg heeft 
een grootse tombola ingericht. 
Vanzelfsprekend steunen we volle
dig dit initiatief en leder natio
nalist of simpathisant zal besi'St 
zijn kans wagen om de eerste prijs 
— een personenwagen — weg te 
kapen. Koop daarom royaal en 
veel loten. Vriendenband dankt 
reeds bij voorbaat 
GENK 

Vorige zondag had in lokaai 
Oberbayern te Waterschei een 
vergadering plaats van de afde 
lingsbestuursleden, waar we enkele 
nieuwe medewerkers mochten be-
gi'oeten. 

Tijdens deze vergadering — de 
eerste na de gemeentelijke ver
kiezingen — werd er natuurlijk 
over het te Genk behaalde sukses 
gesproken. Alle medewerkers — zo
wel voor als achter de schermen 
— werden nog eens In de bloe 
metjes gezet. 

Tevens werd er gehandeld ove. 
de a.s. parlementsverkiezingen 

Om de moeilijkheden die er on
getwijfeld bij de voorbereidingen 
hiervan zullen rijzen te kunnen 
aanpakken, zal de afdeling op zon
dag 22 november te 10 uur opnieuw 
een bijeenkomst uitschrijven, d't 
in hetzelfde lokaal 

HASSÊLl 
Verleden zaterdag vergaderde 

het provinciaal bestuur Limburg 
met het oog op de a.s. verkiezin
gen. Vooraf kwam het propagan-
dakomitee samen. 

De bestuursveigadering werd 
ingeleid door prov. secr. Clem Co
lemont die een objectief overz.cht 
gat van de politieke evolutie in 
Limburg. Vervolgens heette de 
prov. voorzitter Drs. Degraeve de 
nieuwe gemeenteraadsleden wel
kom en zette de mogelijkheden 
uiteen betreffende de verruiming 
bij de volgende verkiezingen, l a n g 
durige besprekingen volgden dan 
en een zeer nauwkeurig onder
zoek werd gewijd aan het verrui
mingsprobleem. Alleszins werd 

vast besloten dat het initiatief in 

de handen van de Volksunie moest 
gehouden worden. 
HERK-DE-STAD 

De kantonale voorzitter Prans 
Werckx uit Kermt heeft zich t i j 
dens de laatste weken intens be
zig gehouden met het inzamelen 
van steungelden voor de versprei-
d 'ng van de propagandabrosjutir. 
Hij heeft bijna het volledige be
drag gevonden voor de versprei
ding over het ganse kanton. 

De bestuursleden worden hier
mee uitgenodigd aanwezig te zijn 
op onze maandelijkse vergadering 
die zal plaats hebben op vrijdag 
20 nov. a.s. te 20 uur in het ge
woon lokaal. Uitnodigingen zullen 
nog gestuurd worden 

^lUN STERBILZEN 
Hier meldde zich een nieuwe 

medewerker aan, die zal t rachten 
in deze gemeente — waar tot nu 
toe niet veel Vlaams - nationale 
aktiviteit te bespeuren was — een 
afdeling op te richten. 

Zijn adres is : Alfons Jackmaer, 
Waterstraat 30, Munsterbilzen. 

Veel sukses' 

NEEROETEREN 
Verleden dinsdag hield de VU-

afdeling Neeroeteren haar maan
delijkse vergadering waarop uit
voerig gesproken werd over de a.s. 
parlementaire verkiezingen. De af
de" ing heeït de bedoeling een ver
gadering te beleggen in elk der 
omringende gemeenten. 

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

GENT 
Kolportage. 

Onze kolportage te Drongen 
kende een groot succes, alhoewel 
wij het moesten stellen zonder ge-
luidswagen. Inderdaad, als naar 
gewoonte had de conservatieve, 
enggeestige burgemeester het nog 
steeds betwist dat er buiten de 
verkiezingsperiode partijpolitieke 
geluidswagens mogen « rondtoe-
ren ». 

Dit kon ons niet beletten met 
des te meer geestdrift tot de ak-
tie over te gaan en erin te sla
gen, zeer veel mensen te hebben 
gekontakteerd en een hoog ver
koopscijfer te hebben bereikt. 

Allen dus terug op post om 9 
uur aan de « Roeland » voor onze 

antverpia meubelen 

PAS TOE 
St Gummarusstiraat 28-30-32 

Telefoon : 32.94.77 

volgende tocht op «.11.64. 
Wl] resttgen «r tevenc de taai-

dacht op da t in he t reeds aange
kondigde programma er een kol
portage wordt bijgevoegd, t t s . op 
5.12.64 (saterdag) In het Gentse 
stadscentrum. We verzamelen dan 
Om 3 uur aan de Roeland. 
Werkvergadering. 

Het bestuur van het distrikt 
Gent had eraan gehouden de per
sonen die op de een of andere 
manier waren betrokken bij de 
gemeenteverkiezingen, terug sa
men te roepen teneinde deze per
sonen in te zetten in de verdere 
aktie voor de parlementsverkiezin
gen. 

Deze werkvergadering heeft 
plaats gehad op vrijdag 6 novem
ber 64. 

We konden ons verheugen in een 
grote belangstelling, zodat de re
sultaten ook niet uitbleven! Ver
schillende nieuwe leden werden 
gemaakt en eveneens werden een 
paar nieuwe abonnementen afge
sloten. Verscheidene personen zul
len in de toekomst effectief in de 
aktie worden betrokken en wel 
onder de vorm van deelname aan 
kolportages of bussen van pam
fletten. 

Een groot gedeelte van de stad 
Gent kan reeds door deze mensen 
van een pamflet worden bediend; 
er zijn hier en daar echter nog 
leemten die moeten aangevuld 
worden. 

Wie is bereid in zijn buurt pam
fletten te bussen en een zekere 
wijkwerking aan de dag te leg
gen? Stuur naam en adres en de 
gewenste aktie op naar Guido De 
Keyser, Onderbergen 57, Gent 
Nieuw! 

Naar we vernamen zou binnen
kort in de randgemeente van Gent, 
Gentbrugge, een afdeling met el-
gen bestuur boven de doopvont 
worden gehouden. Het distrlkt-
bestuur Gent wenst hen ta ieder 
geval veel succes toe en hoopt op 
een vruchtbare samenwerking. 

:=^5fjSsfSl.. 

WK8T-VLAANDKRKN 

DIKSMUIDE 

St. NiklaasbaL 
Het St. Niklaasbal dat voor de 

eerste maal plaats heeft in ds 
nieuwe feestzaal van het Vlaama 
huis moet ook dit Jaar tot een 
reuzesucces uitgroeien. We doen 
van nu af reeds een oproep to t 
propagandisten zich in te zetten 
voor de kaartenverkoop evenals 
voor het Inbrengen van geschen
ken voor de reuze-tombola. 

Dus ledereen houd de datum 8 
december vrij. 

Kaar ten te verkrijgen In het 
Vlaams Huis en bl] Ir. Deganck, 
Wijnendalestraat 21, Heerst. 

Prijzen voor de tombola kun
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. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

JOEKERTJ 
De Heer Gaston Koeke, geboren 

5 mei 1907 te Antwerpen, wordt 
vanwege familie verzocht zijn 
verblijf bekend te maken. 

De personen die daaromtrent in
lichtingen kunnen verschaffen, 
worden verzocht dit te doen op 
sekretariaat der Volksimie te Ber
chem (Antw.) of op de redaktle 
van he t blad. 

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

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

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
16.00 : Voor boer en tuinder — 
15.30 : De Fllntstones (55e an.) — 
15.55 : Kapitein Zeppos, wederuit
zending van de 2e episode — IS.20: 
Volksconcert, door de Phllhanno-
nle van Antwerpen o.l.v. Edward 
Fllpse — 18.30 : Sportuitslagen — 
18.35 : Eaeln, klein kleutertje — 
18.65 : Toya en Heldl, avonturen-
fUm voor de jeugd van Erik Heed 
— 18.56 : Weerbericht en medede
lingen — 20.00 : TV-nleuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.46 : 
Ixiuls Neefs-Show — 21.10 :• Sorry, 
verkeerd nummer, eenakter van 
Lucille ne t cbe r — 21.40 : Aardgas: 
Nieuwe energie voor West-Europa 
— 22.15 : TV-nleuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.06 : FUmmu-
seum van de schaterlach. Terug 
naar de natuur, filmklucht met 
met Ray McKee — 19.20 : Tiener-
klanken — 19.65 : De Weerman — 
20.00 : TV-nleuwB — 20.30 : Open
baar kunstbezit. « Justi t ia » van 
Pleter Breughel (ca 1525-1566) — 
20.40 : Fllmtribune Eerste voor
stelling in ons land van de Britse 
speelfilm. De prijs van een man. 
van Lindsay Anderson met Richard 
Harris en Rachel Roberts — 22 50 
TV-nleuws. 

DINSDAG 
14 05 • Schooltelevisie — 18 46 : 
Teletaalles : Engels. 31e les : Wal
ter as a photographer — 19.00 : 
Zandmannetle — 19.06 : Tijd voor 
u 19.30 : De Flintstones. 56e 
afl, : De dubbelganger — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20 00 : TV-
nleuws — 20.25 : Voor geld en 
recht. TV-feuilleton met Richard 
Boone 5e afl. : De koorddanser — 
20 50 : Panorama — 21.35 : Pene
lope — 22 00 : Gastprogramma. De 
liberale gedachte en actie — 22 30 
TV-nieuws. 

WOENSDAG 
17 00 : Televlsum — 18.00 : Jeugd-
televlsle — 19.00 : zandmannetje 
— 19.05 : Het gouden afgodsbeeld : 
Wie zal het halen? (6e afl.) — 
19.30 : De wereld is klein. Oosters 
prentenboek i Tokio en Kioesjoe 
— 19.65 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.25 .t Ken huwelijlc 

onder Lodewljk XV, blijspel In vier 
bedrijven naar Alexandre Dumas 
— 21.60 : Zoeklicht — 22.10 : 
Toneelmagazine — 22.25 : TV^ 
nieuws. 

DONDERDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 18.00 I 
Zandmannetje — 19.05 : De rovers 
van do stroom : De rovers trekken 
aan het kortste eind. 8e en laatste 
afU — 19.25 : Tienerklanken — 
19.65 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.69 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20-.25 : Van 
de hak op de tak, een ontspoo-
nlngsprogramma gepresenteerd door 
Yvonne Lex — 20.50 : Cubaanse 
vluchtelingen in de U.S.A., een re
portage door Maurice De Wilde — 
21.30 : Première — 22.00 : Gast
programma. Het vrije woord t 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.30 9 
TV-nleuws 

VRIJDAG 
18.48 : Teletaalles : Engels. S2e leef 
Walter as a newspaper reporter — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 8 
Bonanza — 19.65 : De Weerman —• 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : DO 
moedwillige vergissing, tweede van 
een serie detectiveverhalen van 
Georges Simenon, gedramatiseerd 
door Roger East (een coproduktle 
van de BRT en de VARA) — 21.40: 
Ten huize van ürbaln Van de 
Voorde, literator en kunstcriticus 
— 22.30 : TV-nleuws — 22.40 : Het 
Warren-rapport * 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 17.00 ( 
Jeugdprogramma — 17.46 : Schoot 
televisie — 18.55 : Zandmannetje 

19.00 • Dierenwereld : Mens en 
dier op de Shetlandeilanden (II) 
— 19 25 : Autorama — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20 00 : TV-nieuws 
— 20.25 • De wil kagen ten • Do 
kwade hand (6e afl.) — 20 50 : 
Schön war die Zeit. Een muzikale 
show van Chuck Kerremans met 
medlodleën van Peter Kreuder, uit
gevoerd door het Orkest van Max 
Greger — 2150 : Echo — 22 20 s 
In het Dick Powell-theater. Milton 
stelt voor : Charlies Bar, TV-speel-
fllm met Anthony Pranclosa, Julle 
Londen, Jlm Backus en Zsa Zs» 
Gabor (14e afl.) — 23 10 : TV-
nleuws. 
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ABONNiER 
N U ! 

BERICHT 
De afdelingsbesturen moeten 
ervoor zorgen dat de namen 
en adressen der gekozen ge
meenteraadsleden van v u -
lijsten of Vlaïmse lijsten on
middellijk woiden overgemaakt 
aan het Hoofdfiekretariaat te 
Brussel. 

ANTWERPEN 

SCHOTEN 
Alle wegen leiden op vrijdag, 
27 november Elddershoeve 
waarts. 
Knalavond van de VI Kring-
Schoten. 
Orkest : Jan Daens. 
(Lijstaanv. en gem raadsL 
vu-Schoten. 
Onder het motto : 

n LALUüTKONTlNB! >i 
Samenzang - Dans • Loterij 
Ook voor Schoten : zwart en 
geel zijn 

TROEF! 
Algr. ink : 20 F. 

ANTWERPEN 
Het aktieve Algemeen Neder

lands Verbond heefi een afdeling 
Provincie Antwerpen opgericht 
waarvan het bestuur op 21 no
vember wordt aangesteld. 

"belangstellenden kunnen steeds 
lid worden van deze vereniging 
door storting van 140 P op post 
rekening 549.18 van de Kredlet-
bfmk te Antwerpen, voor rekenmg 
100-13-30420 van het \NV-Antwer-
pen 

Een abonnemenl op net dege 
lljke maandblad « Neerlandia » 
Is hierin begrepen. Warm aanbe-
Tolenl 

.Mie Inlichtingen via het sekre-
tar iaat Prankrljklel 107, Antwer
pen. 

BORGERHOUT 
De gemeenteverkiezingen achter 

de rug, was de opkomst op onze 
vergadering van dinsdag 3 novem-
bft- 11. toch zeer talrijk. 

Om de avond m te leiden had 
het bestuur onze dmamische volks
vertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens gevraagd. Met objectie
ve en kritische zin schetste spre
ker een beeld van de bekomen re
sultaten, behandelde zowel de si
tuatie geschapen te Brussel als de 
gunstige toestand m het Antwerp

se Dat de voororacni de aanwezi
gen ten zeerste interesseerde be
wezen de naderhand talrijk ge-
stelr'e vragen. Na de voordrscht 
ondeistreepte de voorzitter, dhr. 
Ge°rts nogmaals het belang van 
de genoeentera^dsv8rkiezlngen. 
beantwoordde nog enkele vragen 
bet' cffendï de te Borgerhou' aan
genomen houdmg en vroeg om 
vo11ecii9;e nzet van alle leden ge-
dur-nde de maanden t^ie de oar-
leirpn*=-ve-kiezing voorafgaan 

Na cnze overw'nnjnpr is het nu 
het ogon'^lik voor elk lid om per-
STon' 'ke '>ror)'g-nda te maken, 
l eden ^ -u^.^ r»^on+'t^ r̂,̂ -» t;« 
werver 

Vervolgen n . o a.n w j eei, Hcort 
maar strijd vistig woord'e van on
ze piop"g^ndale der Rik ven C-'mp. 
De propaganda dient onml'^deUijk 
verder gezet en dhr Van Camp 
doet dan oolr "e" oproep om zo 
fal-iik moge'i'k deel te nemen 
aan rie wekeliikse i^oi'-K)rtagetocht 
met on^ blad door de gemeente 
die de volgende week reeiio een 
bpgin ne<arT 

De vergadeimg eindigde d^n met 
een oproep tot de 'eden om in de 
kom°nde weken aanwezig te zijn 
OD de n onze gemeente ingerichte 
Vlaamse aktivite ten. 
Gi"z»irg samen/iin 

On zaterdag 28 november vleri 
de Volksuni" T f deling Borgerhout 
de overwinning der gemeentever
kiezingen. Deze pvond vmdt ilaats 
m de bovenzaal van ons 'okaal 
« Nieuwe Oarnot » rhi'-no straat 
«O Antweroen 

Aangeboden worden • oenseii 
met boerenbrood koffie en ge 
bak: diegenen die geen pensen 
lusten '"mnen be egde broodjes 
'oekomer 

Iedereen wordt irerzocht om op 
voorhnnd m te schrijven en te 
verw'ttigen of ze nensen of brood-
les willen 

Eregasten voor deze avond zijn 
Willem de M°ver en zijn Fient-
e 

De inschrijvingsprijs is 25 frank 
voor leden en 30 frank voor niet-
leden. 

Inschrijvingen o r : Dillen Juul, 
Buurtspoorwegiel 87, tel. 35 09.28. 

Geerts P«rdinand. Bouwhandel-
s traat 107, tel. 392418. 

Dirks Frans, Karel Van den Oe
verstraat 50, tel. 36.38.94. 

Verpeelen Bert, Jozef Posenaer-
s traat 37, tel. 35.57 08 

MORTSEL 
Ledenvergadering. 

Zoals onze leden reeds gemeld 
werd in « Volksunienieuws Mort-
sel » vmdt de algemene ledenver
gadering plaats op maandag 16 de
zer te 20 uur In lokaal Ardeense 
Jager, Gemeenteplein Als spre-
^er werd Kire l Dillen gevraagd 

WILRIJK 
Abonnementen» ei ving. 

Na bespreking van het verkie-
zmgsi'uksas van H oktober jJ., 
werd door het afdelingsbestuur 
besloten over te gaan tot een 
« abonnementenslag ». Ons doel 
is het aanta l abonnementen in de 
komende maanden te verdubbelen. 

Om U toe te laten onze aktie te 
volgen werd de gemeente in vier 
wijken onderverdeeld en het aan
tal abonnementen per wijk verge 
leken met het waardecijfei' van 100 
punten voor gans de gemeente. De
ze vergelijking gaf volgende pim-
tenverdeling : Oosterveld met Els-
donk : 144 punten; Centrum met 
Neerland : lOO punten; Vaiaar : 
66 punten; Hoogt (tussen Kruishof-
weglaan en Groenenborgerlaan) : 
90 punten. 

U ziet onmiddellijk dat het 
Vaiaar onze ki ap>ste wijk is. Daar
om werd daar dan ook het offen
sief ingezet. Michel Jorens en Hu
go Verhelst brachten de eerste 
avond reeds vier nieuwe abonne
menten aan. wat meteen bewijst 
dat ook op het Vaiaar de oogst 
rijp is! 

Wie meldt zich bij R V .̂n .len 
Bossche (Doornstraat 24 tel. 
37 21 84 > om mee te ongsten? 

Ko'portage. 
Sp 1ts het koude weder en de 

verb^lg nheid van enkele fanatie
ke CTVP-kens werd on zondag 8 
november j 1 docr onz- propagan
disten aan al de kerken van de ge
meente gekolnotteerd met het 
weekbl-ïd « De Volksunie ». 

Zonder incidenten ver'iep deze 
•<olpoitage met. Aan de noodke k 
Plus X immers werden wij uitge-
whóiden door de koster die ons 
i e t recht ontzegde vlak voc»- de 
,<erk te kolporteren omdat anders 
de socialisten en de kommunisten 
het in de toekomst ook zouden 
durven doen! Het spreekt vanzelf 
ciat wij ons n et gestoord hebben 
aan de on-loglka van deze koster, 
die er natuurli 'k geen graten in 
v.ndt dat de CVP tijdens haa r 
kiesstrijd de parochiejzalen ge-
'Dniikt om er meetings te houden! 

Niettemin was het r . sul taa t van 
deze kolportage zeer bevredigend. 
Onze simpatieke oropagandist Leo 
Mor s brak zelfs het persoonlijk 
verkoon-rekord der afdeling door 
niet minder dan 42 nummers aan 
i e man (of de vrouw"» te brengen. 
'^>-nfirtat Tpr»' 

/.ANDHOVEN (KANTUtN) 
Vrijdag 37 november, 20 uur. 

Uiterst interessante leden- en 
sympathisanten - vergadering met 
een spreekbeurt en 'entoonstelling 
over het weekblad « Rommelpot » 
(ontstaan werking, doe! en ver
dwijning). Het blad dat in die ja
ren verscheen, toen de repressie 
onmeedogenloos gevoerd werd. 

Redenaar : de heer Wagemans 
Wij verwachten leder weldenken

de Vlaming \iit -inc ^antnn . long 
en oud. 

De vergadering v.iiai plaats m df 
prachtige en moderne feestzalen 
Cachterbouw) van «De Toverfluit» 
Turnhoutsebaan 7, Halle-Kempen. 

Wie geen persoonlijke uitnodi
ging ontving, gelieve zich voor te 
stellen aan het bestuur 

Reeds geruime tijd noudt de 
Volksunie in deze zalen een maan
delijkse vergadering, steeds met 
zeer belangrijke sprekers. 

Iedereen uit het kanton is er 
hartelijk welkom. Zo u steeds een 
persoonlijke uitnodiging wenst te 
ontvangen of zo u over geen ver
voermiddel beschikt, dan hebben 
wii wel een oplossing' 

BRABANT 

LEUVEN 
De openingsavona van de VFS 

kende een reuze-sukses Zeggen 
dat lokaal g O i s t a l » te klein was, 
is een te zwakke uitdrukking t.o.v. 
de opkomst van Leuvense VU-
vrienden en studenten. Nadat on
ze preses zeer raak de typische 
taak van onze VFS studie- en ak-
tiekring m ' het algemeen Vlaams 
kader had gesitueerd, was het 
woord aan Mik Babyion die onze 
jonge academici wees op onze 
verantwoordelijkheia tegenover 
ons volk en tegenover onze stu
denten - generatie. Misschien wel 
een minder aktueel, maar zeker 
primordiaal facet van onze Vlaams
bewuste houding Is wat Mik 
noemde : leren mondain worden, 
leren omgaan met alle bevo'kings-
lagen in alle omstandigheden 

De tweede spa-eker van de avond 
was Mr Daniël Deconinck die ons 
de aktuele politieke evolutie schet
ste en ons duidelijk maakte wat 
bedoeld werd met een brede 
Vlaamse frontvorming. 

Na deze uiteenzetting volgde een 
geanimeerd debat waarin onge
twijfeld naas t harde waarheden 
oc* vruchtbare ideeën werden 
naar voren gebracht. 

TESTELT 
Op Allerheiligen overleed, n a 

een langdurige ziekte, J a a Swin-
kels te Testelt, het dorp waar hiJ 
geboren werd in 1888. De ouderen 

uit de Vlaamse beweging zullen 
zich deze schone figuur nog zeer 
goed hOTinneren. 

Door zijn onverzettelijke wils
kracht had deze volksjongen zich 
opgewerkt tot een pionier van de 
vooruitgang in de destijds a rme 
en achterlijke Brabantse Kempen. 
Iedereen uit de streek van « de 
Witte » zal u het fantastische ver
haal kunnen doen van de man 
die, even na de eerste wereldoca--
log, op eigen Initiatief en met wei
nig middelen méér dan zijn eigen 
vernuft, he t eerste electricibeits-
net over het Kempische landschap 
heeft gespannen. 

Onafscheidelijk verbonden aan 
etjn werk voor zijn medemensen 
was zijn Vlaamse overtuiging die 
hij onverzettelijk en compromis
loos beleefde. 

De idee van de materiële voor
uitgang en de ontvoogding van 
zijn volk heeft hem zün hele le
ven door bezeten 

Maar zijn grootste gaven, dat 
weten al zijn verwanten en de 
tallazen die hij hielp met raad en 
daad, scholen n zijn groot hart . 

Het lijden werd hem zoals vele 
onbaa(z' 'chtigpn. in de periode 
na de tweede wereldoorlog, niet 
gespaard. Hij werd verpletterd 
door de lawine van Kwade trouw, 
hij werd er lichamelijk door ge
knakt maar zelfs in deze periode 
van li.jden en verguiz'ns deed nie
mand die In nood verkeerde ver
geefs beroen op hem of z In fami
lie. 

Het zal ons sen eer zijn de her
innering aan deze man, die in alle 
eenvoud groot was. levendig te 
hO' lden 

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

AALST (ARRONDIS.) 
De kolportage naar Herzele, die 

verleden zondag wrgens onvoorzie
ne omst'^ndigheden niet kon door
gaan, zal gehouden worden nu 
zondag 15 november. 

Samenkomst « De Vriendschap » 
te 9 uur of kerk Herze'e te 9 uur 
30. 

We rekenen op alle mannen 
van de kolportageploeg om terug 
aan de slag te gaan! 

G E N l 
Het Vlaams Sociaal Hulpbetoon 

wil niet nalaten ook zijn steentje 
bij te dragen tot de verspreiding 
van de Vlaams - nationale idee. 
Daarom heeft het op zondag 22 
november e.k. een vergadering be
legd waarop niet minder dan de 
eminente spreker Dr. M. Brauns 
het woord zal voeren 

Alle leden en simpatisanten zul
len zeker deze gelegenheid niet 
laten voorbijgaan om de man van 
het « vrije woord » aan de slag 
te horen 
Deze vergadering vindt dus plaats 

op zondag 22 11.1964 om 15 uur in 
de bovenzaal van het Bierhtils 
Rome. Kleine Vismarkt 3 (Gra-
vensteen). Gent 

De Ingang is kosteloos en he t 
bestuui- heet U allen bij voorbaat 
welkom. 
Dodenhuide. 

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

9 uur 30 Roeland Gent, vertrek 
naar Laarne. 

10 uur Kerkhof Laarne. Korte 
slmbolische plechtigheid. 

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

15 uur Roeland Gent 
Dodenhuide. 
Drs Maurits Coppleters spreekt. 
Viering Dr. H Gravez - 75 jaar 
\rtistiek 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
king met : Verbond VOS - Gent, 
St. Maartensfonds, St. Maartens-
vrlenden. 

DENDKRLEEUVV 
Donderdag 5 novemt>er werd 

onder voozitterschap van de ar-
rondissementele afgevaardigde, 
Bert De Oremer, tiet plaatselijk 
bestuur hernieuwd 

Aan de negen kandidaten wer
den volgende funktles toegekend: 

Robert Van Der Weeën, voor
zitter; Wilfrled De Metsenaere, 
selcretaris - penningmeester; Ju-
lien D'Hoe, ondervoorzitter; Eimiel 
Fieremans, propaganda; Herman 
De Kegel, organisatie; Frits Van 
Damme, versSaggever - Informa
tie; André Ooessens en Hectof 
Beeckman, raadsleden. 

Aan J a n Van Der Weeën, he t 
nieuw gemeenteraadslid, werd he t 
ere-voorzitterschap aangeboden 

Telefoonnummer van R. Van 
Der Weeën 66.960; van J . Van der 

Weeën66.0O3; van he t lokaal 
c Vlaams Huis De Klok » 66.653. 

Adres seketariaat : W. De Met
senaere, Spotstraat 2. 

NIEUWERKERKEN (AALST) 
Verleden week vrijdag, 6 novera-

ber, werd overgegaan tot de on*-
vorming van de kern NieuwerkMV 
ken tot s tatutaire afdeling. 

Zin en betekenis van de Volks
unie werden <^ de stichtingsvergar 
dering toegelicht door T Van 
Oversti-aeten, waarna A. Van den 
Driessche de taak der afdeling om
schreef. Met 17 nieuwe leden en 
4 abonnementen werd het s tatutair 
aanta l leden ruimschoots over
schreden 

Op deze stichtingsvergadering 
waren aanwezig namens he t ar
rondissementeel bestuur : de he
ren J a n Van den Berghe, Bert 
De O e m e r en senator Dlependae-
le. 

Een voorlopig bestuur werd aan
gesteld. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Het jaarlijks St Nlklaasbal vindt 

dit jaar voo" de eerste maal plaats 
in de nieuwe feestzaal « Vlaams 
Huis ». 

Van nu af doen we een oproep 
aan alle propagandisten tot me
dewerking voor de kaartenver-
koop. 

Dit bal moet het succes van 
verleden jaar overtreffen. 

Giften voor de tombola worden 
aanvaard op volgende adressen : 
« Vlaams Huis », IJzerlaan 83, 
Diksmuide; Ir. A. de Ga nek, WiJ-
nendalestraat , Beerst. 

lEPEK 
Heroprichting VOS. 

Alle Viaamsgezmde (gelijk van 
hoeveel graden) oudstrijders van 
de wereldoorlogen 14-18 en 40-45, 
Invalied of niet, evenals de wedu
wen en de wezen van gesneuvelden 
of overledenen, alsmede alle oud-
soldaten (van gelijk welke ouder
dom) worden hiermede uitgenod.gd 
aanwezig te zijn op de algemene 
bijeenkomst in de zaal van het 
gasthof « 't Zweerd », Grote Markt 
2, op zondag 15 november a.s. te 
10 uur stipt (einde rond 11 wi r 
15), alwaar er zal overgegaan wor
den tot de heroprichting van de 
VOS-sen-afdeling leper 

Het woord zal gevoerd worden 
door onze stadsgenoot, advokaat 
Antoon Samyn, oudstrijder 14-18, 
lid van het hoofdbestuur-VOS en 
wn. Provinciaal Voorzitter. 

Buiten de leperlingen zelf kun
nen ook de kameraden aansluiten 
uit de omliggende gemeenten waar 
de VOS nog niet heropgericht ia 

K O R T R U K 
Langs deze weg willen wij Kor

trijk en omliggende er a t t en t op 
maken dat het waarnemend ar
rondissementeel bestuur er als 
volgt is samengesteld 

Voorzitter : Dr Proedure, Harel-
bekestraat 25, St Denijs. 

Ondervoorzitter ; Dr Van Wal-
leghem, Wolvenstrsiat 33, Kortri jk. 

Sekretaris : Mr Dutoit, Nle^iw-
straat 91, Bellegem (tel. 109.85). 

Penningmeester : Mr Wydoodt, 
Beheerstraat 8, Kortrijk. 

Propaganda : Mi Blancquaarti 
Nieuwenhuyse 48, Kuurne. 
Financiële raad. 

Een financiële raad wordt op
gericht m het vooruitzicht van de 
komene verkiezingen. Vooraan
s taanden uit het arrondissement 
hebben reeds toegezegd, dit ko-
mitelt te natroneren. 
Klesfonds. 

Een kiesfonds werd geopend. Al
le bijdiagen zullen bekend ge
maakt worden. De eerste bijdra
gen werden reeds gestort op «Bank 
van Roeselare en West-Vlaande-
ren - Volksunie - Arrond. Kor
trijk - nr 100.619 ». Wij rekenen op 
ieders biidrasre. 
Lokaal. 

Met algemene goedkeuring van 
het arrond'ssementsbestuur enei^ 
zljds en de heer Desmet P., uit
bater van het bierhuis « Astor », 
Grote Markt, Kortrijk, is overeen
gekomen dat voortaan het vast 
Volksunle-lokaai er zal gevestigd 
worden. Daar kunnen alle inlich
tingen bekomen worden 

OVERLIJDEN ~ 
Op AUerzielendag 1964 overleed 

op 72-jarige leeftijd de heer d». 
Pieter Bessem, oud - sekretaris -
generaal van het VEV. 

De heer Bessem was steeds een 
trouw en standvastig Vlaming die 
in het VEV een strijdbare Vlaam
se geest opwekte In de zo moeilij
ke oorlogsjaren heeft hij zijn ver
antwoordelijkheid niet ontweken, 
ook niet t egenov r de Du'tse bo-
zetfer. 

Aan de familieleden bieden wij 
onze kristelijke en Vlaams na 
tionale deelneming aan 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 

Mosselfeest. 

Om de overwinning van 11 ok
tober — waarbij de Polder een 
verkozene In de Antwerpse raad 
kreeg In de persoon van Staf De 
I j e — te vieren zal een mossel-
feest gehouden worden op zater
dag 14 november in he t lokaal te 
Berendrecht. 

Propagandisten en leden worden 
hierbij gratis uitgenodigd. Zij ge
lieven enkel voor woensdag e.k. 
h im naam op te geven bij Ge-
r a a r t van den Ven, Zandkeet. Be
rendrecht of bij Pons De Lie, 
Klappeistraat , Berendrecht, tele
foon 736083 Na het mosselfeest 
zorgt een orkestje voor de nodige 
stemming. Het spreekt vanzelf da t 
alle s impatizanten en mensen die 
lid willen worden van de Volks
unie, van ha r te welkom worden 
geheten. 

DEUENE 

Zitdagen van onze semeenteraad» 
leden. 

Vanaf november zullen onze 
gemeenteraadsleden wekelijks een 
zitdag houden. 

1ste en 3de donderdag in het 
lokaal « Plaza », hoek Gallifort-
lei en De Montereyslraat te 
D e u m e (C) (De Ridder en De 
Graef). 

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

KONTICH 
Ward en Joske Torfs - Mathieu 

hebben de eer en het genoegen u 
de overname te melden van het 
Vlaams Huis « Alcazar », Mechel-
sesteeaweg 22 te Kontisch vanaf 
16 dezer. 

Officieele intrek op 20 novem
ber, waarop u beleefd wordt uit
genodigd. 

MORTSEL 
De verkiezingen zijn weer ach

ter de m g en abonnenten- en le
denwerving zijn terug aan gang. 
Onze lijst van simpatisanten 
wordt uitgekamd terwijl, naa r het 
voorbeeld van Antwerpen, een 
kaart je aan alle Mortselaars 
wordt gestuurd waarin de moge
lijkheden tot toetreding, steun 
enz. vermeld s taan. 
Verkiezingsstrijd. 

Het mag hier wel even ver
meld worden da t onze Mortselse 
I>ropagandisten zich volledig Inge
zet hebben. We wUlen hier enkele 
nationalisten vernoemen die uit
zonderlijke prestaties leverden : 
de heer Dewil, die ondanks zijn 
72 jaren toch niet aarzelde om 
met s teunkaarten van deur tot 
deur te gaan, om 's avonds ver
kiezingspropaganda in zijn wijk te 
bussen; de kampioen van de 
steunkaartenverkoop (6.000). Bik 
De Wever, die tevens een voor
beeld van wijkwerklng stelde. 
Sociaal dienstbetoon. 

Onze drie verkozenen Ward Ro-
lus. Bob Van Hoofstadt en Willy 
Dupon zMlIen kortelings een aan
vang nemen met hun zitdagen, die 
In Vlaams Huis « Tijl » zullen 
gehouden worden. Elke week zal 
In de Volksunie de dag en het 
uur vermeld worden. 
Vlaams Huis Tijl. 

De herstellingswerken worden 
kortelings uitgevoerd De geplan
de avond die Volksunie Mortsel 
haa r leden zal aanbieden, is voor
zien voor begin volgende maand. 
We komen er in volgend nummer 
nog op terug. 

WILRIJK 
Overwinningsavond. 

De verkiezingsoverwinning van 
11 oktober j.L dient op een waar
dige wiJze gevierd te worden. Daar
om heeft het afdelingsbestuur be

sloten een feestavond In te rich
ten op zaterdag 14 november a.s. 
te 20 uur in de zaal « Harmonie », 
Heistraat 71 (rechtegenover < Ver-
boven »). 

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

Deelname in de kosten : 20 P 
per persoon. 

Persoonlijke uitnodigingen zijn 
te bekomen op onderstaande adres
sen : G. Thijssen, Garden Cüty-
laan 21; Dr. G. Sevens, Sterren
laan 40; J. Ooenen, P la tanenlaan 
15; A. De Beul, Cederlaan 18; G. 
Krols, Sint - Camillusstraat 111; 
M. Jorens, Standoncklaan 23; K. 
Uytterhaeghe, Oosterveldlaan 165; 
L. Moris, Floraliënlaan 440; H. 
Verhelst, Bouwkunststraat 44; P. 
Jacobs, Oude Hofstraat 40 en Ir . 
R. Van den Bossche, Doornstraat 
24. 

BRABANT 

BOORTMEERBEEK 

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

Kaar ten nu reeds te verkrijgen 
bij bestuursleden en in lokaal 
CJristal te Leuven 

Waren de vroegere dansavon
den reeds geslaagd, dan moet het 
di tmaal iets uitzonderlijk worden. 
Wij verwachten dan ook dat ie
dereen een grote inspanning zal 
leveren om dit bal tot een reuze-
succes te maken. 

Vooi al 
uw «rijnen en likeuren : 

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

DWORP 
Zaterdag 2 , zondag 22 en maan

dag 23 november, telkens van 18 
uur af r icht de plaatselijke afde
ling een mossel- en frietkermis in 
waarvan de opbrengst dient voor 
ons jaarlijks Kerst- en Sinterklaas
feest. 

Zaterdagavond 21 november in
tiem dansfeestje. Eerste dans : 
20 uur 30. Ingang vrij. Lokaal « De 
Leeuwerik », Kerkstraat 34. 

Wij verwachten veel sympati-
santen uit de omgeving. 

31 dec. 1964. Daverend elnde-
jaarsfeest. Houd die dag vrijl 

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 handelt 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 

Grote volksvergadering m ons 
lokaal Ois ta l , Parijsstr. 12 op vrij
dag 27 november 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 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Oltgave ran de ».&« VULJiSLINl£ 

BEDAKTIE ; Oir fT Van der i£lst aooIoredaKteur. 
1. van (Jverstraeteu HedaktieseKretarla. 
8. Oc Lae IVlr Ue i^onmcb Wun Jonssen. lic W. 
Loyten B. Slattheyssens V\ UobbaaL U. Babflon, 
B. Slosse dl u Woaters L. Uiercks 
Alle onetwisseiing rooi edaBtle aaai 
Botatvi). Sri* Onpnlsi ilO Bnissel 1 tel 23.11.9& 

Beheer i Maurice uemonmeriaar dï urussei i lei 11.82.1(1 
Alle eiachten eoor olet ontvang";D van olao op dit adre» 

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

SteunaDonoenieni 6INI f -muiunnm) tx>ssr oummert - b t-
Abonnement baitenland 'JOO f 

Alle siorlingeB »ooi oei oiaO OD oostregenme 1476.97 
Volksunie Brusse i 

Verantw uits Mr P- Van der Bist. Beizegemstraat 20. Brussel II, 

reeds enkele weken geleden be
gonnen werd, zal deze vergadering 
de officiële s tar t zijn onder he t 
m.otto « met de Volksunie naa r de 
overwinning ». 

MOLENBEEK 
Op zondag 15 november 64 in de 

feestzaal « St. Victorschool », Van-
demoots t raa t 52, grote bonte avond 
me t Rina Pia en een sterrenregen 
van bekende vedetten. 

Deuren 19 uur ' 30. 
Volwassenen 30 P. 
Dit feest word ingericht ten ba^ 

te van de Vlaamse scholen in sar 
menwerking met Davidfonds — 
Vlaamse Kring, Vlaamse scouts en 
de oudervereniging « St. Victca:-
sehool B, St. Jans-Molenbeek. 
Ojffoep. 

Er wordt een dringende oproep 
gedaan om onze kas te spijzen. 

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

LIMBURG 

LIMBURG 
Let wel! 

Het telefoonnummer — ten 
huize van de provinciale vrijge
stelde, Gustaaf Begas, Is 011-
16.156, dit ter inlichting van de 
kaderieden 

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

GENT 

Vlaams sociaal hulpbetoon. 
Ten voordele van de noodlij

dende Vlamingen wordt op zater
dag 28 november 1964 om 20 uur 

D O R T M U N D E R 

T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren o r k e s t 
S temming plezier . 
Alle dagen, 's midctags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t duu r . 
Vanaf s m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor b o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 t e An twerpen 

p r i m a k o u d buffet. 
Open d ag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af H e r m a n Segers , 
oude baas van Monopol 
Gent aan de t a p k r a a n . 

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

Oude Markt 22 Leuven 
Schoons te b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten dat men In 
de d r i e lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten weldra 
DORT THIERBRAUHOF 111 
te BrusseL 

he t traditioneel herfstbal vaa 
he t Vlaams Sociaal Hulpoetoon 
gehouden. Dit bal vindt plaats in 
het bierhuis Rome, Kleine Vis
mark t 3, Gent Men vindt een 
ruime parkeergelegenheid op he t 
Veerleplein, nauwelijks enkele 
passen van het bierhuis. 

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

Zondag 22.11.1964 : kolportage 
met geluidswagen te Zwijnaarde 
en Zwijnaardesteenweg. 

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

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

Het spreekt vanzelf dat, hoe 
massaler de kolportages worden 
uitgevoerd, des te meer Indruk zij 
nala ten bij het publiek. Wij doen 
aldus een warme oproep tot alle 
bereldwilllgen om deel te nemen 
aan de geplande aktie. Wij ver
trekken telkens om 9 uur a a n de 
« Roeland »• 

MEETJESLAND 
Werf programma. 

15 nov. Ertvelde. 
22 nov. Assenede. 
29 nov. Zelzate. 
6 dec. Maldegem. 
13 dec. Kaprijke. 
Samenkomst ten huize van L i c 

G. Seghers, 6 Koningin Astrid-
plein, 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 
Ever gem. 

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

BRUGGE (ARR.) 

Houdt deze datiun vri j! 
Alle vrienden van de lijsten 

c Volksbelangen B van he t arr. 
Brugge worden nu reeds verzocht 
de avond van 12 december a.3, vrij 
te houden; op die datum inuners 
zal, ter gelegenheid van een luis
terrijk avondfeest, hulde worden 
gebracht a a n de gekozenen en 
kandidaten van de lijsten « Volks
belangen >. Het orkest Luc van 
Hoesselt schijnt voor deze avond 
reeds geëngageerd te zijn. 

ROESELARE-BEVEREN 
Reorganisatie plaatselijk bestuur. 

Voorzitter : Gerard Demeester. 
Ondervoorzitter : Mik Babyion. 
Sekretaris : Walter Geldhof. 
Propaganda : Roger Slosse. 
Sociaal dienstbetoon : Jeroom 

Debrabandwe. 
Raadsleden : Toon Desimpelae-

re, Hubert Vandenbunder, Gerard 
Huyghe, Jos. Lievens en Roeland 
Vermander; beide laatste uit Be-
veren. 

Een politiek komlteit, bestaan
de ui t de verkozenen en enkele 
raadgevers, werd opgericht. Aan 
de adviesraad, he t verruimd be
stuur, werden de propagandisten 
toegevoegd. 

GENTBRüGGE 
Alle leden van de afdeling Gent-

brugge worden uitgenodigd op de 
s tatutaire vergadering vrijdag 20 
november 1964 te 20 uur in de bo-
zenzaal van de Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

Op de agenda s taat oJn. de ver
kiezing van het afdelingsbestuur. 
Eventuele kandidaturen kunnen 
schriftelijk gestuurd worden naar 
het arrondissementeel secretariaat 
ten laatste 18 november aJS. 

Nieuwe leden kiumen zich ter 
pjaatse laten inschrijven. 

OVERLIJDEN 
Te Haaltert-Ede overleed op 16-

Jarige leeftijd na een kortstondi
ge ziekte, de jongeheer Herman 

Oe m e e s t p r e c t e s c e o 

v o l l e d i g e t a a l K r e n s l n f o r m a t l e 

v i n d t ü In 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 

IN HET BELGISCH PARLEMENl » 

128 b i s 19 g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n 
P r i j s 50 t t 
B e s t e l l e n d o o r s t o r t i n g 
o p P C R 1476.97 v a o V o l k s u n i e - B r u s s e l 1 of 

Gustaaf Maessctialdi, broer van 
de Invormer van ons blad. Aan 
onze wwkmakker en de geachte 
familie onze gevoelens van innige 
deelneming. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar BowUng Buffel 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 11 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

EL.EC. APPAR. 

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

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS D e u m e Z. 
Van Havrelel 70. T. 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelllngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37.4381 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü in 

afspanning 
« DE KROON » 

O.L.V-Lombeek (054)32381 

n Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
E l i s a b e t h l I0.'> T R32 70 

V l a a m s Hu l s B r e u g h e l 

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

BLANKENBERGE 
T e l e f o o n (050)41637 

Vol P e n s i o n 30 k a m e r s 

U U R W E R K E N 

Z w i t s e r s e u u r w e r k e n 
b i j m e e s t e r u u r w e r k m a k e r 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 üudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V O. 



16 01 VOUSUNa 

e v^kiezingsuitslagen en 
hun politieke gevolgen 

Dl 'E verkiezingsuitslagen geven 
aanleiding tot vier belangrijke vaststellingen. 

De sterke opgang van de Volksunie, de ver
sterkte wallingantische stroming, de onverholen 
vijandschap van de Brusselse agglomeratie ten 
opzichte van Vlaanderen, en de meerderheid in 
d§ Voer voor de terugkeer naar Luik. 

D E opgang van de Volksunie is 
vee! aanzienlijker dan de kleurpartijen wil len doen 
geloven. Deze vooruitgang wordt behendig ge
minimaliseerd door hem op dezelfde li jn te plaat
sen, zoniet achter deze van de P.V.V. en de kom-
munisten. Uit berekeningen van de "weldenkende 
pers" bl i jk t dat op basis van deze uitslagen de 
P.V.V. 29 zetels zou behaald hebben in de Kamer, 
de kommunisten 10 en de Volksunie 13. Verge
leken met de huidige vertegenwoordiging in de 
Kamer die 20 zetels voor de P.V.V., 5 voor de 
kommunisten en 5 voor de Volksunie bedraagt, 
betekent dat een aanwinst van onderscheidelijk 
45 % . 100 % en 1 6 0 % . Wanneer wi j daarbij 
weten dat de P.V.V. haar vooruitgang te Brussel 
en de kommunisten in Wallonië hebben geboekt, 
dan springt het in het oog, dat de Volksunie, wier 
vooruitgang haast een viervoud is van deze van 
de P.V.V. over het gehele land, onbetwistbaar de 
enige grote overwinnaar in Vlaanderen is. 

If EZE overwinning is des te ver
heugender daar de Volksunie de slag niet heeft 
kunnen leveren op haar specifiek terrein. Z i j 
moest bovendien in tal van gemeenten van het 
volstrekte politiek nulpunt vertrekken en tal van 
kandidaten waren uiteraard niet bekend in brede 
kiezerskring. 

Buiten de principiële nationalisten hebben dui
zenden en duizenden nieuwe kiezers voor de 
Volksunie gestemd, omdat zij er zich van bewust 
z i jn, dat alleen federalisme een einde kan maken 
aan de Vlaamse achteruitstelling en de weg 
openen tot de volle sociaal-ekonomische er kul -
turele opgang van de Vlaamse gemeenschap. Dit 
inzicht is bepalend geweest voor de jonge kiezers 
In een gemeente uit de Antwerpse agglomeratie 
bl i jk t dat in een stembureel, waar hoofdzakelijk 
jonge kiezers waren ingeschreven, de Volksunie 
37.50 % van de stemmen behaalde, tegen 
17,50 % voor de gehele gemeente. Er vormt zich 
een stroming in Vlaanderen die men niet zal in
dijken met papieren krantenartikels, noch tegen
houden met afgezaagde bezweringsdeuntjes, al 
dan niet ministerieel 

I N Wallonië is het wallingan-
tisme, d.i. het federalisme, versterkt ui t de stem
bus gekomen, spijts de wanhopige pogingen van 
socialistische partijbonzen, zo Waalse als Vlaam
se, zij het dan om uiteenlopende dri j fveren. Dat 
kan ons alleen maar verheugen, omdat daardoor 
de federalistische druk op de eenheidsstaat zal 
verhoogd worden. 

Os 'E verkiezingsuitslagen in de 
Brusselse agglomeratie hebben eens te meer de 
stompzinnige haat tegen het Nederlands en de 
Vlamingen aan het licht gebracht. De volstrekte 
meerderheid voor de "franstalige oasis" toont die 
geestafwijking, in al haar onverhulde ziekeli jk
heid. De Vlamingen worden daar op eigen grond 
geweerd als ongewenste vreemdelingen, zelfs 
wanneer hun rechten door de wet worden gewaar
borgd. Dit is niet alleen een belediging voor de 
meerderheid in dit land, maar bovendien een 
openlijke opstand tegen de wet door de burge
meester van Eisene. De bestuursvorm van de 
hoofdstedelijke agglomeratie, die het mogelijk 
maakt dat dergelijke onverantwoordelijke ge
meentelijke potentaten ongestoord hun noodlot
tige gangen kunnen gaan, heeft zich zelf veroor
deeld Zelfs de meest lankmoedige Vlaamse voor
stander van de wegen der geleidelijkheid, zoals 
zij worden aangeprezen sinds tientallen jaren door 
de kleurpartijen zal nu ook wel inzien dat de 
hoofdstad en haar agglomeratie moet onttrokken 
worden aan de macht van de verbeulemanste ge
meentelijke mandarijnen. Dat zal nu onderhand 
elk vlaamsgezir*de wel duidelijk zi in geworden, 
die met volkomen door de jaren'ange propaganda 
van de kleurpartijen werd afgestompt Arrondis
sement Brussel-hoofdstad dient rijksgebied te 
worden, paritair door Walen en Vlamingen be
heerd. 

N de verkiezingsuitslagen van 
de Voer zien de vVaalse imperial sten, zowel van 
de B.S P. als van de C V P. als van de P.V V., een 
nieuwe gelegenheid om de Voer te naasten. Deze 
democraten beroepen zich op de wi l van de in
woners Maar niet de grensbewoners bepalen de 
bestemming van het gebied dat zij bewonen De 
grens en het grensgebied behoren aan de gehele 
gemeenschap. Wordt 'n ti jden van gevaar de 
grens niet door de gehele gerreenschap verdedigd? 
Alleen de Vlaamse gemeenschap zal beslissen over 
deze gebiedsafstand. En niet een g'-oeoje misleide 
Vlamingen ter plaatse, of de Waalse ingeweke-
nen en nog veel minder de Walen uit het Waalse 
binnenland 

O 'VERKORT zal in de Kamer een 
wetsvoorstel worden rondgedeeld, waarbij de 
overheveling van de Voer naar Luik wordt gevor« 
derd. Dit voorstel is ondertekend door Waalse 
volksvertegenwoordigers ui t de drie "nationale"' 
parti jen. 

Dit voorstel, als het ooit ter bespreking en ter 
stemming komt, moet de dwarse breuk tussen 
Walen en Vlamingen in al de partijen tot gevolg 
hebben. 

n ET is gewoon ondenkbaar dat 
volksvertegenwoordiger Van der Poorten z i jn 
Waalse P.V.V.-collega's in deze overheveling zou 
volgen, vermits hijzelf destijds de overheveling 
naar Limburg heeft voorgesteld. Het is even on
denkbaar dat hij in de steek zou worden gelaten 
door zi jn Vlaamse P.V.V.-collega's die hem des
ti jds steunden bij de overheveling naar Limburg.. 

De socialistische heer Van Eynde schri j f t in 
een daverend artikel dat a! de Vlaamse socialisten 
tegen de terugkeer van de Voer naar Luik zullen 
stemmen. "He t is een waarschuwing", schri j f t 
hij dreigend in zi jn brandartikel, "voor vriend en 
v i jand". Minister Fayat zet de Vlamingen aan, 
hun taalgrens te verdedigen. De t i jd is ver toen 
de verdedigers van het Vlaamse grondgebied voor 
onnozele halzen o' bloed- en bodem-discipelen 
werden gescholde-. 

door 

R. Mattheyssens 

De Vlaamse C.V.P -ers, die met de "dood in 
het hart" nog niet van Hertoginnedal bekomen 
z i jn , werden leiijk gehavend in de verkiezingen. 
Het moet zelfs tot hen doorgedrongen zi jn dat 
zij hun eigen politiek doodvonnis voltrekken, —• 
vooral bij een eensgezinde houding van de Vlaam
se socialisten — wanneer zij ook hier weer tam 
hun imperialistische Waalse collega's volgen. 

U. 'E verkiezingen zi jn heilzaam 
geweest voor Vlaanderen : zowel de B.S P als de 
C.V.P. vrezen de normale Vlaamse refleks. 

Volksvertegenwoordiger Grootjans, een ant i -
federalist, gaf bl i jk van scherp politiek doorzicht, 
toen h i j , reeds twee dagen na de verkiezingen, 
schreef ; " w i j z i jn een stap dichter bij het fede
ralisme gekomen." Inderdaad, niet alleen omdat 
de federalisten versterkt ui t de verkiezingen kwa« 
men, maar eveneens omdat zij opnieuw geli jk 
kregen, door het vraatzuchtig imperialisme van 
de Walen en de ziekeli jke haat tegen de Vlamin
gen van de Brusselaars 

De kloof tussen Wallonië en Vlaanderen werd 
verbreed, en de afkeer voor de Brusselse halfbloe-
den in Vlaanderen versterkt. 

I GEVA.AK BKLOEKI L TE ALLEN K A N T E ! L -MOE'l VEKZEKEKÜ ZIJN i 

• VOOR liW LEVEN. 

• UW AUTO 

B UW' HUiS 

• UW MEUBELEN 

'lolees ons. t ' zuit er baat bij vinden. 

Daaiom slechts een adres : 

VERZEKERINGEN YAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P . V J A 
'AN VAN lUJSWlJCKLAAN 62, ANTWERl 'EN PEL 03/37 54.38 P.C.R 16.3.62(1 
5ehc(.M ^ an der f'aai V'oorbraeok. Direkt ie • Lu- Rik De Vos 

0.50 B E C O o.50 
K I J U I « L I N I O . 
K1.M>1 VKII Ui ! 

O ^'* Kecu s i ipe i n e i i / i t u Ü.50 
j I e v e r i n e vau 
I / <̂  en s to i iko i ièD 

BECO 
P a - i r f l e n m a r h ! 20 

' \ n t w e r p e D 
T e l e f o o n • 

(03) r .2 04 7' ' (03).^2 02 10 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 i over het Ranse land ! 

Kwaliteit Dienst Beco-prijs! 

Paardenmarkt 20 Antwerpen 

Te!. (03)'32 04.77-32.02.10 

K I E S B E C O : G O E D G E K O Z E N I 

ïnterfonJe 
Gelu idsvers te rk ina m rte per iekt ie voor 
zalen, r e k l a m e w a a e n s kerken huis
kamers , en/ 

W endl L in ve r t rouwen tot : 
ELEt '! K() AKOl STIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemsli aal -
ANTWERPEN Tel . i .J0l95 

Radio • T V d r a a g o a r t radioloeste l len 
p l a t end raa i e r s Wii ver tegenwoord igen 
enkel merken van de-hoogste hoedanig
heid — ISandoonemero vanaf 2.2.50 P 
tot 117-OOü t 
(.</, I erloon i;ati lie.if tnnko'uUnf i 'ifiiii'l 
V speciale voortfnnirli n 

file://'/ntwerpeD

