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Brussel heeft 
het gehoord 
Brussel heeft het gehoord !!!! 

« Wat is Brussel schoon », zei 
een Vlaamse burgemeester, 
«wij moeten deze stad her
overen »... 

Brussel, onze trots en onze 
schande, dichtte Karel van den 
Oever. Hoe hebben allen dat 
zondag gevoeld ! 

50 jaar Beulemanswerk heeft 
Brussel zijn ziel misvormd,» 
door inplanting van francofo-| 
nen en verbastering van de 
Vlaamse ingeborenen. 

Voor de meer dan vijf mil
joen Vlamingen is Brussel 
geen hoofdstad meer. De ap-
partheidspolitiek van de Bel
gische veroveraars, drong de 
Vlaming in de dienstbaarheid. 

De heren regeerden in h e t l 
f rans op alle hoge posten en f 
gebruikten de Vlaming als uit- ^ 
voerder van hun bevelen. ^ 

De grondwettelijke vrijheid i 
van taal bestond en bestaat I 
alleen voor hen. De Vlaming — 
boven de rang van kuisvrouw 
— van af portier tot bureel
hoofd, (zijn hoogst bereikbare 
post) was er verplicht die he
ren-vrijheid te ondergaan. Te
gen deze schande werd zondag 
betoogd. 

Brussel moet opnieuw ook de 
hoofdstad worden van de Vla
ming. 

Eens is hij hier als meester 
geboren, als knecht wil hij er 
niet langer leven. 

Maar hij wil meer. Hij heeft 
het zondag honderdduizend 
voudig uitgeschreeuwd. Hij wil 
meester zijn in gans zijn 
grondgebied. 

Hij wil niet langer voor zijn 
veroveraars zijn arbeid leve
ren, zijn centen sparen, zijn 
grondstoffen opdelven, zijn 
kinderen laten verwaalsen. Hij 
wil nu eens voor goed al zijn 
natuurlijke middelen aanwen
den voor eigen gewin en wel
vaart. 

De honderdduizend betogers 
waren de tolk van de overgrote 
meerderheid van het Vlaamse 
volk. 

Met reuzenletters en dui-
zende plakkaten droegen zij 
door Brussel, de eisen van het 
ganse volk. 

Zij willen de oplossing van 
wat de regeerders onlangs nogj 
noemden, «valse problemen».. 
Voor valse problemen komt 
een volk niet op straat. Wel 
als het eindelijk, klaar en dui
delijk voelt, hoe het bedrogen 
wordt, wat het ontstolen is, 
hoe het vernederd werd. 

Een volk herkrijgt dan zijn' 
eigen fierheid en trots. 

Zolang het onbewust wordt 
gehouden van zijn werkelijke 
toestand, kan het gelaten zijn 
lot dragen, maar als het een
maal ontdekt hoe het werd 
misbruikt, dan breekt het los 
en rust niet voor het de valse 
profeten heeft ontmaskerd. 

Het Vlaamse volk in zijn be
wuste lagen Is mondig gewor
den Daarvan heeft het verle
den zondag getuigenis afge
legd. Een brede bres werd ge
slagen In de vijandelijk^ ves
ting, die niet meer zal worden 
gestopt. 

Terrols bis. 1. 
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DANK 
Het Dagefijics Besfuur van de Volksunie dank» 

alle milifanten, kaderleden, leden en simpaH-

JKülJUn van de partij, dte verleden zondag tucht-

vol, geestdriftig en talrijk hebben deelgenomen 

aan de Mars op Brussel. 

Mr Frans van der Eist, 

Voorzitter. 

Drs W7m Jorissen, 

Alg. Sekretaris. Desnoods mei 
de vuisr 

(Van der Eist tijdens incidenten aan de Beur») 

TEKEN AAN DE WAND 
De massale Vlaamse betoging van vorige zondag heeft ongetimjfeld Of 

iedereen die er getuige van wat een diepe indruk gemaakt : dit wat een 
machtsontplooimg van een bewvst en zelfzeker volk. Zelden of nooit tullen 
er te Brussel betogingen plaats gehad hebben die zo geestdriftig, no vastbe
raden en zo beheerst en tuchtvol verhepen. De massa die voorbij stapte wat 
geen logge, voortgedreven massa, maar een bewust volk, een gemeenschof 
van mensen die weten wat zij willen. ,:-^-^ -^ 

Vooral het groot aandeel van de jongere ffeneratie'i bewijst de juistheid 
van ons standpunt : de jeugd in Vlaanderen it niet onvertohillig, is niet af
kerig van de polittek. Maar deze jeugd it afkerig van het geknoei van de uni-
taire partijen, deze jeugd it de lukkelgang von de Vlaamse Beweging beu t 
*ij is radikaal en wil afdoende oplossingen. Het »al niemand ontgaan tijn 
dat vooral d^e jongere mensen de leute t Zelfbestuur » skandeerden. 

men- en zetelveiüie», omdat hun plaaU 
toch nlot bedreigd wordt en alleen hun 
ambitie, minister t« worden, telt, hebbon 
nog niet begrepen hoe laat het ie. D« 
Vlaamse socialistische kopstukken van d« 
BSP hebben natuurlijk ook niet begrepen. 
Zij hebben van socialisten alleen nog d« 
naam, maar zijn zo volksvreemd dat slj 
niet een» meer aanvoelen wat «r ia Vlaan
deren le«ft en groeit. 

Ten overstaan van de bedreiging die op 
gans de Vlaamse gemeenschap woog door 
de anti-Vlaamse politiek van de regering 
die nog aileen oog had voor de Waalse 
eisen, bevangen met een panische schrik 
voor Renard en het Waals federalisme, 
waa het hoog tijd dat Vlaanderen zijn wil 
manifesteerde zich niet langer te laten 
achteruitstellen, verwaarlozen en benade
len. 

Deze betogmg kwam op het gepaste 
moment en Is een duidelijke waarschu
wing. In Vlaanderen groeit een politieke 
macht die onweerstaanbaar zal blijken te 
zijn : wie zich niet aanpast zal verplet
terd worden. 

In de rangen vaa de OVP hebben die
genen die het dichtst bij het volk «taan 
dit begrepen. De bonzen van de partij, 
zij die de schouders ophalen voor stem-

Zij zijn in het jaar 1961 de incivieken 
te Vlaanderen : de mannen die zich af-
RMideren van het volk, die de belangen 
van hun volk opofferen aan vreemde be
langen, in dit geval de belangen van Wal
lonië. Zij worden, ook in de ogen van de 
Vlaamse arbeiders, d« grote schuldigen 
dat er m Vlaanderen geen industrie, geen 
werkgelegenheid komt, en zlJ 2!ullen er 
voor boeten. ZIJ stellen zich buiten de 
Vlaamse gemeenschap, zlJ zullen door de
ze gemeenschap uitgespuwd worden, zy 
mogen wel eens overwegen dat er than* 

mmm»immtm 

in Vlaanderen een Volksunie bestaat, 
geen klent-ale partij, geen reactionnalre 
partij : maar sociaal vooruitstrevend en 
radikaal Vlaami Wat zij ook schrijven 
om ons m een verkeeid daglicht te stel
len, uiteindelijk zullen de arbeiders o<* 
onze stem vernemen en ons standpunt le
ren kennen. 

Voor de regering, de regering van d« 
fran-skiljon Theo Lefèvre, de volksvi-eem-
de Brusselaar Spaak, de koppige Walen 
Merlot. Leburton, Larock. de Vlaamst 
zwakkelingen Van ETslande, Dequae, De 
Clerck, Ousters, Bertrand (die allemaal zo 
vereerd zijn minister te zijn dat zij all» 
vernederingen slikken en tot alles bereid 
zijn — dat hebljen de feiten bewezen), 
moet deze betoging ook een waarschuwing 
zijn : het teken aan de wand ! 

Het Vlaamse volk is een hjdzaam volk, 
een geduldig volk. Maar ook aan dit ge
duld komt er eens een einde : vooral wan
neer de politiek van de regering een uit
dagend karakater aanneemt. De politiek 
van de huidige regering is to.v. Vlaande
ren uitdagend : niet alleen voor wat de 
taalgrens betreft en de aanverwante pro
blemen, maar ook en vooral op sociaal-
ekonomisch gebied. Ook dat hebben de 
betogers begrepen : hun eisen in verband 
met Zelzate, met de E3, met de industria-
lisering van de Kemhen, enz maken het 
duidelijk dat het bewustzijn van deze 
Vlaamse gneven levendig is. 

De machteloosheid van de regering, 
niettegenstaande de grootspraak van Theo 
Lefèvre in zijn regeringsverklaring toen 
hij de oplossing van de Vlaams-Waalse 
problemen beloofde, is manifest : stuur
loos zwalpt de regering op een steeds woe
liger wordende zee. De oplossingen waar
mee de regering en de partijleiders nu alt 
kwakzalvers op de markt komen zijn niet 
van aard om ook maar iets op te lossen 
Of iemand te bevredigen. 

In een snel tempo wordt dit land onbe
stuurbaar, wanneer men de moed mist tot 
grondige hervormingen : ons standpunt ia 
klaar, zelfbestuur door federalisme. Zo 
niet : het unitair regime, maar dan in J 
zijn konsekwenties met zetelaanpassing en 
voorrang voor het Nederlands als de taal 
van de meerderheid der bevolking. 

Het Aktiekomitee Brussel en Taalgrene 
dat het initiatief nam en de betoging or
ganiseerde heeft de Vlaamse voiksge-
wenschap een grote dienst bewezen. 

Vooral diegenen in dit KonUtee, die 
niet bezweken zijn onder de drok die oy 
hen uitgeoefend werd om de betoging af 
te lassen, en die de zwaarste last gedra
gen hebben bIJ de voorbereiding, verdio-
ntti onzen dank en onze celukwensen. 
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ZIJN WIJ GEK GEWORDEN ? 
Op donderdag 19 oktober schreef 

de Volks$razet een hoofdartikel 
cWordt men xot In dit land?» 
waarin betoogd werd dat heel de 
diskussie rond de taalgrens tijdver
lies was en dat dit de ekonomlsche 
•ntwikkeling van het land hinderde! 

Eigenaardige kerels toch die 
Vlaams-socialisten. Terwijl leder 
volk bekommerd is om de bescher
ming en de solidariteit van al haar 
delen, vinden de Vlaamse socialis
ten het een gek gedoe, wanneer wij 
de Vlaamse gemeenten van verfran-
slng willen redden ! 

Wat in heel de wereld normaal is 
vinden zi] abnormaal. 

Zij doen ons denken aan die man 
die te Geel opgesloten werd omdat 
tüj in de minderheid stond. Hij be
weerde dat iedereen gek was, be
halve hij. Al de anderen beweerden 
echter dat hij gek was en zij niet. 
De meerderheid won het. 

Zie dat wij binnenkort de onder
voorzitter van de tweede grootste 
partij van het land naar het kleri
kale Geel moeten voeren I 

KLEIN GROEPJE 
In hetzelfde artikel (en ook in 

andere) werd beweerd dat die taai-
twisten het werk was van onbedui
dende kleine groepjes en dat het 
volk meer belangstelling had voor 
voetbal dan voor de « Mars op Brus
sel ». Na de vergissing van de C.V.P. 
Dfet de voetbal bij de jongste ver
kiezingen, kwam de socialistische 

Brussel heefi 
her gehoord 

(Vervolg van blz. 1) 
Ons volk is in opmars naar 

zijn levensdoel, d.i. leven als 
Vlaming, heer en meester over 
eigen lot en eigen grond. 

Wie dat nog verhinderen wil 
zal onder voet worden gelopen, 
wie dat remmen wil zal opzij 
worden geduwd. 

Daarom wil het niet meer 
weten noch van «compromis
sen » noch van faciliteiten. 
Het wil arbeid voor eigen men
sen op eigen grond. 

Het wii zichzelf regeren, met 
zonen uit sijn eigen geslacht. 

Het wil zijn land een schoon 
Vlaams uitzicht geven. 

Het wil leven als een waar
achtig volk. 

Deze wil kenbaar maken dat 
was de betekenis van de 
Vlaamse mars op Brussel. 
22 oktober was een historische 
dag. 

dr Leo Wouters 

vergissing over diezelfde voetbaL 
Een « groepje » van 100.000 man gaf 
de voetbal die dag op om te Brus
sel te komen betogen en dat on
danks het feit dat de Vlaamse so
cialisten, de Vlaamse liberalen en 
de vooraanstaande C.V.P.-ers tegen 
die betoging waren. Het Vlaams Ko-
mitee voor Brussel en Taalgrens 
heeft tot nog toe praktisch altijd 
het juiste Vlaamse verweerrefleks 
gehad. Het kreeg de steun van de 
zelfstandige Vlaamse socialisten, 
van de C.V.F.-flaminganten en van 
de Volksunie. En iedereen heeft nn 
wel ingezien wat de steun van de 
Volksunie betekent. Wij hebben 
geen 2 miljoen kiezers zoals de 
C.V.P. of de B.S.P. maar het percent 
mensen bij ons dat zich wil Inzetten 
ligt tien maal zo hoog als bij de 
de andere partijen. 

VLAAMSE 
GVP-PARLEMENTAIREN 
IN DE BETOGING 

Het heeft ons oprecht verheugd 
dat zoveel CVP-parlementairen (al
hoewel nog niet de helft van de 
Vlaamse CVP-mandatarissen) aan 
de betoging hebben deelgenomen. 
Het lijdt geen twijfel dat het de 
meest vlaamsgezinde waren en wij 
wensen dit te beklemtonen : hun 
houding steekt gunstig af tegen
over deze van hen die thuis bleven 
of de betoging belutmpten. 

De Vlaamse socialistische man
datarissen hebben zich weer eens 
laten kennen in al hun Ideinheid 
en hatelijkheid. Deze mensen slui
ten zich zelf buiten de Vlaamse ge
meenschap en het zal niet lang 
meer duren of hun eigen troepen 
zullen hen In de steek laten als 
verraders van de Vlaamse volksbe
langen, ook en vooral de belangen 
van de Vlaamse arbeiders. 

Zelfs een Vlaams liberaal dag
blad als « Het Laatste Nieuws » 
was oneindig veel objectiever te
genover de manifestatie dan de so
cialistische kranten « De Volksga
zet » en c Vooruit », die werkelijk 
gemeen waren. 

Indien wij dus de moedige hou
ding van de Vlaamse CVP-manda
tarissen kunnen waarderen, moe
ten wij hen evenwel waarschuwen : 
sommigen onder hen waren ook te 
Antwerpen op de amnestie-beto
ging, maar hebben nadien In het 
parlement een houding aangeno
men die de verloochening was van 
deze betoging. Het zal niet mogen 
zijn dat zij volgende maand in het 
parlement de eisen van zondag 
verloochenen. Het is onze overtui
ging dat de Vlaamse openbare me
ning in dit opzicht geen swakheid 
of verraad zal dulden. Er zal een 
konsekwente houding moeten aan-
genomeu worde^i. 

peRNoreN 
KWADE TROUW 7 

In dit opzicht is de verklaring 
door voUuvertegenwoordiger Jan 
Verroken afgelegd aan een repor
ter van € De Standaard » kenschet
send : volgens hem zou er feitelijk 
geen verschil zijn tussen de eisen 
Tan het Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens en het oorspronkelijk ont
werp van minister Gilson betref
fende de vastlegging van de taal
grens... Ge moet maar durven ! 
Straks zal Jan Verroken nog bewe
ren dat te Brussel betoogd werd 
voor de aanhechting van de Voer-
•treek bij Wallonië, voor de aan
hechting van Edingen bij Wallonië, 
voor de verfransing van Ronse, 
voor faciliteiten voor de fransspre-
kenden in de randgemeenten ! Dit 
1* niets minder dan kwade trouw. 
Men is overigens in Vlaanderen nog 
Biet vergeten dat jJan Verroken in 
het parlement steeds een andere 
houding aanneemt dan er buiten : 
•temde hij niet tegen de motie Van 
der Eist tot afschaffing van de ta
lentellingen ? 

AANWEZIGEN... 
Op de Vlaamse massabetoging 

waren in totaal 58 volksvertegen
woordigers en senatoren aanwezig: 
27 CVP-volksvertegenwoordigers 
(op 65) en 5 V.U.-volksvertegen-
woordigers, hetzij 32. Dit is zoveel 
als alle Vlaamse B.S.P.-volksverte-
genwoordigers samen ! Er waren 24 
CVP-senatoren en 2 V.U.-senatoren. 
Het is dus wel erg moeilijk de be
tekenis van deze betoging, van uit 
dit oogpunt bekeken, te miskennen. 
Wat a Le Peuple » niet belet te kwa
der trouw te schrijven dat de beto
gers maar 1 % van de Vlaamse be
volking vertegenwoordigden ! Dat 
la socialistische rekenkunde, die we 
reeds kennen van uit de periode 
van de massa-betoging ten tijde 
van de schoolstrijd, toen Vermey-
len, de leugenaar, geen betogers ge
zien had ! 

EN AFWEZIGEN 
Naast de aanwezigen mogen ech

ter ook de afwezigen wel eens ver
meld worden. 

Indien sommigen wellicht door 
een of andere reden verhinderd wa
ren, is de afwezigheid van anderen 
betekenisvol. Een dagblad maakte 
terecht de opmerking dat de heer 
Van den Daele de enige oud-minis-
ter was die aan de betoging deel
nam. Inderdaad hadden de edel
achtbare manitou's De Schrijver, 
Eyskens, Van Hemelrijck, Moyer-
soen. De Boodt, Meyers, Houben hun 
kat gestuurd. 

Van de ministers in funktie — 
Dequae, De Clerck, Van Elslande, 
Custers, Bertrand en andere fla
minganten - in - hun - jeugd — 
kon men moeilijk verlangen dat zij 
zouden deelnemen aan de beto
ging... 

De afwezigheid van de ex-V.N.y.-
er, ex-profiteur van de koUabora-
tie, senator Victor Leemans, de man 
van de « verruiming *, zal niemand 
fn Vlaanderen nog verwonderd heb
ben. 

DE GEHEIMEN VAN DE 
KABINETSRAAD... 

De CVP-kranten hebben hun best 
gedaan om van Piet Vermeylen de 
grote zondenbok te maken In zake 
het regeringsontwerp over de taal
grens... 

We denken er niet aan iemand 
als Vermeylen, die wij beschouwen 
als een echte verrader van het 
Vlaamse volk en een verfranst 
bourgeois, te verdedigen. Maar... is 
het niet zo dat de twee CVF-fla-
mlnganten uit Kortrijk, de minis
ters Dequae en De Clerck, uit lou
ter partijpolitieke en electorale 
berekening, in de kabinetsraad de 
grote voorvechters geweest zijn van 
het franstalig arrondissement 
Moeskroen in West-Vlaanderen 7 
Dit werd ons uit goed ingelichte 
bron zeer uitdrukkelijk verzekerd. 

En zeggen dat minister De Clerck 

In ilJn Jengd nee meetedaan heeft 
aan de Orammensaktle ! Qnantns 
mutatus ab illo ! 

DE WAARHEID, NIETS DAN DE 
WAARHEID... 

In een verklaring aan de pers 
legde de heer Amter, voorzitter van 
het Aktiekomitee, er zeer sterk de 
nadruk op dat de betoging georga
niseerd werd en slaagde zonder 
enige rechtstreekse hulp van om 
het even welke politieke partij... 
We mogen toch wel doen opmerken 
dat de Volksunie de enige partij la 
die als partij haar volledige steun 
gegeven heeft (ongevraagd welis
waar) en een groot aandeel gehad 
heeft bij het inleggen van autobus
sen, enz... De Volksunie heeft dit 
gedaan met eerbiediging van het 
algemeen Vlaams karakter van de 
betoging. Dit mag ook wel gezegd 
worden. 

IS HET WAAR ? 
Na deze schitterend geslaagde be

toging willen wij niet bitter zijn. 
Maar misschien mogen we toch 

even de vraag stellen of het waar 
Is, wat ons stellig verzekerd werd, 
dat volksvertegenwoordiger De 
Saeger, voorzitter van de Vlaamse 
CVP, zijn uiterste best gedaan 
heeft... niet opdat de betoging zou 
slagen, maar om de inrichters te 
overhalen de betoging af te lassen... 
Er zijn trouwens nog andere per
sonen, die ostentatie! meemar-
cheerden zondag, die hun best ge
daan hadden om tegen te wringen! 

BRUSSEL FRANQAIS 
Het Algerie fran^aise heeft school 

gemaakt. Het franstalig imperialis
me laat zich niet alleen in Algerië 
gelden maar ook te Brussel. Na het 
Algerie frangaise klinkt het thans 
Bruxelles francais, leuzen ontstaan 
uit dezelfde imperialistische geest, 
uit hetzelfde taal- en kultuurmys-
ticisme dat de franstaligen eigen is. 
En dat een volk dat heel wat sym-
patieke kanten heeft volledig on
genietbaar maakt, stekeblind en on
verdraagzaam. Niet te verwonderen 
dat de Vlaamse betogers «Brussel 
Vlaams» riepen. Fanatiekers moet 
men laten voelen dat men met ge
lijke munt kan betalen. Wij begrij
pen de Algerijnen. 

DE BRUSSELAAR 

VL .'scheidene kranten hebben ge
wag gemaakt van het feit dat vele 
Brusselse eethuizen hun prijsli/sten 
in het Nederlands voorhingen op 
22 oktober. Het lijkt wat op Diks-
muide waar de dag van de I.rzer-
bedevaart iedere winV^Her of "ler-
bergier de leeuwenvlag uithannt-

Meteen hebben de journalisten 
de sleutel gegeven van het verfi-an-
•ingsproces te Brussel. De Bru else 
middenstanders zijn veelal Vla tin
gen. Hun klienteel bestaat ge eei-
telijk uit Vlamingen, die uit i.tks-
heid Frans spreken of schriftelijk 
of telefonisch hun bestellingf in 
het Frans oversnaken, en gt eel-
telijk uit wei-keiijke fransta en. 
De Vlaamse middenstander last 
zich aan bij zijn klienteel. D is 
haast een sociologische wet. Ver
mits te Bru.ssel nu de beste p. .en 
naar de franstaligen gaan is de 
koopkracht van de franstalige-i het 
grootst en dat werkt rechtsliceks 
de verfransing van de midden? land 
in de hand. Kan morden de F us-
selse middenstander hoofdzalie'ijk 
van Nederlandslaligen leven da . zal 
hij niet verfransen. Krlt Castermans 
in het Brussels Tehuis verfr.tnst 
niet. De verfransing is zuiver een 
sociaal-ekonomisch proces. Het fa
beltje van het kultureel overwicht 
van het Frans raakt geen grond. 
De middenstander heeft over het 
algemeen geen tijd om aan kui
tuur te denken, voor zover hij er 
belangstelling voor heeft. En de 
Vlamingen, die aktieve belang:>tel-
ling hebben voor kuituur, de intel-
lektuëlen in de ruimste zin, zijn 
net degenen die niet verfransen. 

THEO 
Toen verleden zondag de leden van 
het Vlaams Aktiekomitee hun me
morandum droegen naar de ambts
woning van Theo Lefèvre was deze 
er niet. Naar het schijnt bevond hij 
zich op dat ogenblik knusjes in het 
zgn. drlemelsjeshuls te Vurste bij 
pastoor Oeerts. De Tlaeo bren>ït 
daar aUe ONBBLANORIJKE week
ends door, van zaterdagavond tot 
maandagochtend, zoals het een goe
de père de famiUe past. 100.000 be
togende Vlamingen zijn voor Thfio 
te onbelangrijk opdat hlJ daarvoor 
zijn naweekgenoegens zou laten. 

Twee vergelijkingen 
op vrijdag 6 oktober heeft Theo Lefèvre ons werkelijk ont

roerd tijdens een CVP-vergadering te Charleroi ! 
Nadat hij reeds de sympathie van zijn Waalse toehoor

dershad gewonnen, door het monster-programma (20 miljard 
F !) ten voordele van het Centrun» en de Borinage aan te kon
digen, nam hij een hoge poëtische vlucht. Hij trachtte name
lijk de Vlaams-Waalse verhouding op te lossen door middel van 
een dichterlijke vergelijking ! « Ons landje », zo orakelde hij, 
c is als een grote Belgische boom, die kan groeien en bloeien, 
maar die ook kan kapot gaan als men hem in twee of drie 
stukken zaagt ». 

Dit is klaarblijkelijk een aanval tegen de federalisten, die 
het land in natuurlijke onderdelen willen verdelen. Theo is 
echter een slecht dichter, want hij heeft niet gemerkt dat er 
in België niet één, maar twéé bomen groeien, een Vlaamse en 
een Waalse boom. Er is dus geen sprake van één boom in twee 
stukken te zagen, maar wel van twee bomen AFZONDERLI.IK 
te laten groeien en bloeien, zodat ze samen een gezonde boom
gaard kunnen vormen. En die twee bomen moeten afzonfler^ik 
verzorgd en l>eschermd worden, om te beletten dat de Waalss 
boomgaardenier rfe vruchten van onze Vlaamse boom komt 
plukken, zoals dit tot hiertoe altijd is gebeurd en blijft gebeu
ren. 

Toevallig hoorden wij, enkele dagen geleden, op een stu
dentenavond te Gent een andere vergelijking, die ons heel wat 
beter leek dan de poëtische leugen van Theo Lefèvre. Ziehier, 
dit stukje studenten-poëzie ! Het klinkt wat realistiscn, r/i-ar 
juist. De Walen leven in het salon, de Vlamingen in de keuken. 
En alles wat de Vlaimingen in hun keuken klaar maken, wordt 
door de Walen in het salon opgegeten ! De Brusselaars spelen 
echter de vuilste rol, want... zij zitten op de W.C.. en... dat met 
de deur open. zodat zij met hun stank het ganse huis verpes
ten ! En het ergste is, dat zij niet op hun potje willen bliiven 
zitten, want met regelmatige tussenpozen komen zij in onze 
Vlaamse keuken ronddrentelen om daar allerlei vieze eiland
jes achter te laten I 

Elie. 
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Voor de liefhebbers van kommunltlsche dlalektlek la hel 
weer hoog-konjunktuur. Het 22e kongres van de kommunlstlschl 
partij te Moskou is een gebeurtenis waaraan de dialektlcl hun 
gading hebben. Er was om te beginnen de marathon-rede van d« 
heer Kroesjtjev, rede waarbij de retorische uitspattingen van 
Fidel Castro In het niet verzinken. Uit deze rede, na de gewonfj 
fata-morganeske voorspellingen van de ideale klasseloze maat*| 
schappij, ook enkele dingen die voor nlet-dlalektlcl belangrljrf 
zijn. Vooreerst het verzaken aan het ultimatum Inzake het vreJ 
des-verdrag met Pankow. Deze verzaking kwam, voor wie vanulf* 
het Westen de Oost-Westverhouding aandachtig volgt, niet zo' 
geheel onverwacht. In het rode kamp daarentegen was niet ie-' 
dereen erop voorbereid en de Hongaar Janos Kadar sloeg een 
ietwat ongewoon figuur toen hl] het kongres op de hoogt» 
bracht van het feit dat zijn regering hem gemachtigd had om 
op leder ogenblik een afzonderlijk vredes-verdrag met Ulbrlchl 
CS. te sluiten. Men kan daaraan de konklusie vastknopen dal 
Kroesjtjev bepaalde politieke primeurs bewaard heeft voor dil 
kongres en dat de heren van het Warschau-pakt in het Kremlin 
mogen komen luisteren naar ex-cadetraverklaringen van de 
rode Paus. 

Eén land allenszlns schijnt zich niet steeds neer te leggen 
bij de pauselijke verklaringen : China. Zulks is o.m. duidelljS 
gebleken inzake de banvloek die Kroesjtjev heeft uitgesproken 
over de Albanese kommunisten. De ruzi^ tussen Moskou en Ti
rana dateert niet van vandaag. Hoe de vork aan de steel zit is 
voor niet-dialektici lastig uit te maken. In Moskou verwijt men 
de Albanezen personen-kultus en Stalinisme. Verwijten die ook 
af en toe — zij het voorzichtiger — aan het adres van de Chinese 
partijgenoten worden gemaakt. De Chinese belangstelling voor 
de kleine Balkan-republiek kan hierdoor slechts ten dele wor
den verklaard en blijft een raadsel, Indien men niet aanvaardt 
dat Peking de Albanese stok hanteert als zovele andere stokken 
om de Moskouse hond te slaan. 

Alban.ië is een republiek van een handvol wilde en zeer on
afhankelijke bergboeren. Dat de Albanezen inzake de ruzie tus
sen Moskou en Tito steeds de kant van Moskou hebben gekozen 
vindt zijn verklaring doodeenvoudig in het feit dat de Joegosla-
ven de erfvljvanden zijn van de Albanese onafhankelijkheid. 
Het is een gekke situatie dat juist dit nationaal-kommunisma 
van Balkanbergboeren in de ogen van Peking de nodige Marx-
Lenlnistische waarborgen biedt t.o.v. wat de Chinezen reeds va
ker bedekt de Moskouse deviatie hebben genoemd. 

Deze scheuren in het ogenschijnlijk zo monolitische rode 
blok bieden de « efcperten » voortdurend de mogelijkheid tol 
de meest wilde veronderstellingen. Wij van onze kant moeten 
bekennen dat de hele zaak voor ons koffie-dik is; hoogstens dur
ven wij bevestigen dat ook In het Oostelijk blok nationa.ie ver
schillen en nationalistische spanningen voortdurend het poli
tieke beeld beïnvloeden en beheersen. 

Niet alleen over Albanië werd de banvloek uitgesproken, ook 
over de zgn. Anti-partij groep. En ook hier laat ons bevattings
vermogen ons totaal In de steek. De Anti-partij groep is door 
Kroesjtjev reeds geruime tijd geleden In de ijskast gelegd De 
voornaamste elementen uit deze groep, een Molotov, een Kaga-
novltsj werden reeds in Ho tempor» weggemanoeuvreerd uit de 
centra van de rode macht. Hun Invloed op de gebeurtenissen 
vandaag moet zeer gering zijn. Men zou zelfs kunnen veronder
stellen dat, zonder de banvloek van het 22e kongres, er van een 
Anti-partijgroep hoegenaamd geen sprake meer zou zijn. Men 
kan zich dan ook de vraag stellen waarom Kroesjtjev een ogen
schijnlijk sinds lang ter ziele gegane oppositie in het leven 
houdt Het antwoord kan wel niet anders zijn dan dat de dage
lijkse praktijk in de Sowjet-Unle het hanteren van een binnen
landse boeman nuttig en nodig maakt. Deze vaststelling is wel 
een belangrijke korrektle op de toekomst-vizioenen van Kroelts-
jev. 

Het 22ste partijkongres heeft daarenboven aan de Russen de 
gelegenheid geboden, nog even uit te pakken met hun militaire 
paraatheid. De mededelingen dat een definitief anti-raket wa
pen en een even definitief duikboot-wapen tot het Kremlln-
arsenaal behoren werden kracht bijgezet door het doffe gebrom 
van de ontploffende 50-megatonner boven Nova-Zembla, het 
Nova- Zembla dat wij tot op dat ogenblik slechts kenden uit de 
wilde verhalen die onze jeugd hebben verblijd. 

26-10-81. 

Heet van de naald 
Nu d« « Afar* ^ Braacel » «eii ren»' 

ftdttis suooet la gevorflen, sndt men •&• 
•n* kanten d« ov«rwlnninf ter hnl]». D« 
A.C.W.-pet», dl* al enkele jaren errarinff 
iMeft In het monopoliseren van de Vlaam-
M bewegrlng, doet i^nna xlaot het « haar • 
betoging wa«. 

VCe zijn echter niet van gisteren en we 
herinneren ons de A.CW.-motle die eea 
meesterstuk was van voorzirhtlge dubbei-
•Innigheid i na aan de Inrichters wat 
• raad » te hebben gegeven, keurde mea 
vaag het algnneen opzet van de betoging 
(oed. Zodoende had men, Ingeval van su^ 
aes, een vinger In de pap. Ma«r me» 
hoedde er sich zorgvuldig voor, In de nM^ 
tte ook maar een halve oproep tot deel-
Beming aan de n Mars » te doen Zodoen
de kon men de handen wassen Ingeval vaa 
mislukking. 

Het A.C.W. steunde de beiogint gelijk 
de koord de gehangene steunt. 

BN NOO t DE KOOBD 

In de « Volksmacht » van 21 oktober 
•chreef Kljk-Uit een zeer goed en een 
B»er geestdriftig stukje over de betoging. 
Alle lof voor Kt]k-Ult dus 1 Maar In de 
nibriek t Ons Standpunt » heette het : 
c Of de betoging van aanstaande londag 
nodig en wenselijk Is, eulleo we hier In 
t midden laten ». Deze maglatrale zin 
verscheen mmder dan 24 uur voor het be
gin van de f Mars op Brussel i. 

Er is echter meer. In hetzelfde nummer 
van « De Volksmacht », uitgave arr Aalst, 
verscheen nieuws uit een 30-tal gemeen
ten. Op drie volledige bladzijden afdeling»-
nieuws vonden we één enkele korte op
roep voor de « Mars op Brussel », ttl. blJ 
de afdeling Geraardsbergen : t Hopend 
dat deze betoging ©en auiver Vlaams k«r 
rakter Ijehoudt en ze gespaard blijft van 
elke verdellngspoglng, roepen we allen op 
tot deelname ». 

De pioef kan met de andere gewestelijke 
uitgaven van de « Volksmacht » herhaald 
worden : het rezultaat blijft «rteed» het-
•elfde 

WERKILIJKE BETEKENIS 

Over de werkelijke betekenis van de 
« Mars op Brussel », dit stukje uit « Het 
Volk » van maandag : u Vandaar uit O%2T-
•agen wij de kllometerlange Zuidlaan, van 
de Hallepoort tot de Ninoofse poort. Het 
was et-n zee van meMen, van Vlaamse 
vlaggen, van hoed.-n, petten en mantels 
bestikt met gele strikjes : federallame ! » 

Diezelfde « gele strikjes » — In werke
lijkheid kleine sirooibrlefjes — lagen zo
wat overal in de Brusaelse «traten, wer
den zowat overal verspreid. En nooit za
gen we een betoger die daartegen !>•-
zwaar iiad. 

Een II Mars op Brussel », ronduit in het 
teken van federalisme, zou geen man min
der hebben geteld dan de « Mai» * van 
verleden zondag die als vanzelf is uitge
groeid tot een federalistische betoging. 

LEFEVRE 

BIJ de Limburgers liep «en man met 
een zelfgemaakt spandoek : « Pransklljon 
Lefèvre, pas op voor de taalgrens ». Ie
mand van de inrichters was het daarmee 
niet eens en kwam 'n beroep doen op de 
studenten van de ordedienst Mn het «pan-
doek te verwijderen. De studenten sche-
nen er niet veel voor te voelen en Heten 
de zaak zo 

Nadien ragen we de Limburger tussen 
een tiendubbele haag van betogers wier 
groep reeds was ontbonden Oeen enkel 
spandoek werd toegejuicht als het eljne I 

De C V P.-mandatarlseen aan de Beurs 
lachten groen ' 

NIKSKE 

We zagen talrijk» groepen jongeren die 
•pontaan eeji oude strijdkreet uit de twin
tiger en dertiger Jaren aanhieven : « voor 
het Belgikske nikske ». 

Er zijn er wellicht, die een dergelijke 
uiting van wat zij « negatisvisme » noe
men, betreuren. Zij zouden er beter aan 
doen, zich even af te vragen wat er ge
beurd is In het kwart-eeuw tussen de voor
oorlogse betogingen en de « Mars on Brus
sel ». "̂  

Wanneer het antwoord « nikdce « is, 
moeten ze niet verbaasd rijn over de ou
de en toch nieuwe strijdkreet. Ze moeten 
aUeen hun eigen aandeel ia dat « nikske » 
eens juist afwegen. 

Tieef Kaioot, Schiid en Zwaord ran Vlaanderen! 

CfRKI/S 

HBT AANTAL 
D M C waar de tarlchtere en de Vlaamae 

O.T.P.-pen het aantal betogers op lOO.OOO 
Mhatt«a, gaf d« rijkswacht er 64.000, d* 
y^nmtaUge pMi (ILa Libra Belglqtw 60 000 
•B Hm Bnumlse politie... 30000. 

"VnS hebben de laatste jaren heel wat 
b^offtncen geslen. De A.O.V.-betoglng van 
wjr% Jaar waar men de maasa op 80.000 
« da Boerenbondgetoging waar men 
M|O00 aohatta waren kleine betogingen in 
v«iV*UJkin« nut de Mars op Brussrt. De 

verboden grote «chooflstrljdbetoglng te 
Brussel waarvan d» massa op 100.000 ge
schat werd zelf wa» niet 2» omvangrijk 
ala die van vorige zondag. 

De betoging trc* heel vlug op. Het waa 
werkelijk een mars. En een mars op rij-
•n van 16 tot 20. Het tempo lag twee foT-
drie maal lo hoog ala dat van een gewo
ne betoging. En tocb duurde ze drie uur. 

Het beate verslag gaf eens te meer d« 
Oazet van Antwerpen, het beste ftanst*. 
lig .. La Llbre Belglque I 

Het Ijeeld van de week wordt beheerst door de mars op 
Brussel van vorige zondag. 

Het meest opvallend was het feit dat de inrichters, het bui
tengewoon verdiensteUjk Aktlekomitee voor Brussel en Taal
grens, dat door de franstalige pers als ekstremlstisch afgeschil
derd werd, volledig voorbijgestreefd werd door de betogers. Het 
Imperialistisch chauvisnisme van onze franstallgen dat zich uit 
In slogans als «Bruxelles francais» h^eft in Vlaanderen een 
pre-revolutionair klimaat geschapen waartegen geen enkele 
parU] zich zal kunnen keren zonder zware klappen op te vangen. 
Binds jaren hebben wij gewaarschuwd tegen de dwaze aanmati
ging van Brusselse franstallgen en van Waalse chauvinisten. 
Wij blijken Juist te hebben gezien. De Vlamingen zijn moege-
sard. De uitdagende Belgicistische patriotten, die zich vol vreten 
aan de staatsruif werden bediend met slogans als «Voor het 
Belgiekske nikske », « Zelfbestuur », « Federaal ja, unitair neen ». 
De fransdollen van < Bruxelles fran^aU > kregen tot antwoord 
«Brussel Vlaams». En de Walen die ons vo«r Menapiëns en 
Baloeba uitschelden kregen de slogan «Eet meer Walen» De 
Vlamingen kunnen zich aanpassen. „ , , , . , „ . . . "'" ' 

Het is klaarblijkend dat na vorige Eondag het bewijs gele
verd is dat geen enkele toegeving van Vlaamse zijde nog zal 
genomen, worden. De maat ia vol, boordevol. Elke toegeving van 
de politiekers van de kleurpartljen kin'Tïlï p?6-?e^5rti«5aa\?" 
klimaat doen omslaan in een revolutionair. Wie te Brussel waj? 
heeft de polsslag van Vlaanderen kunnen aanvoelen. i j^*»-' 

De regering zal dus niet moeten proberen ons op de taal
grens in verband met Ronse, Edlngen, de Voerstreek of de Plat-
dletse streek rond Montsen en Aubel gebied te willen ontrukken 
of verder te verfransen. Wij zullen nooit — nooit — een oplos-
üng als definitief aanvaarden, die niet alle Vlaams gebied bij 
Vlaanderen laat. 

De afschaffing van alle Frans onderwijs is Vlaanderen en 
het weigeren van elke faciliteit is een tweede eis. Aan de school
plicht kan door Inwoners van Vlaanderen alleen nog in het Ne
derlands voldaan worden. WIJ zullen vechten tot het laatste 
•poor van de kolonialistische verfranslng verdwenen is. Geen 
Jaclllteiten voor de Vlamingen In Wallonië, goed. Maar ook niet 
69 geringste faciliteit voor de franstalige Imperialisten in 
Vlaanderen. 

Te Brussel de volledige geUJkberechtiglng. Nemen wij vrede 
met 50% van de ambtenaren en van de betrekkingen in België, 
dan alleen op voorwaarde dat we ook te Brussel 50% van de 
betrekkingen krijgen. Thans la het 45% in België en circa 15% 
t« Brussel. De industrialisering van Vlaanderen Is een andere eis. 
« Zelzate» was een van de meest geskandeerde eisen. Wij zijn 
het moe dat de regering stelselmatig de inversteerders, die 
Vlaanderen verkiezen, naar Wallonië lokt. Wij willen een be
hoorlijk wegennet (E3), een behoorlijke havenpoUtiek en een 
behoorlijke streekekonomie. En geen 20 miljard voor de Borinage 
waar geen Waalse werklozen zijn. De Vlaamse liberalen, na de 
betoging te hebben gesaboteerd, proberen thans bij te draaien. 
Alleen de franskiljonse liberalen van Le Matin vallen nog aan. 
Bij de verkiezingen staan alle liberalen echter op dezelfde lijst. 
Het is één pot nat. De Vlaamse socialisten voelen aan dat ze de 
Ireln misten. Ze zijn echter zodanig geparaliseerd door hun Wa
len en Brusselaars dat ze niet weten wat doen. 

Eindigen we met de liberaal Grootjans die In De Nieuwe 
Gazet schreef dat zonder de Volksunie er geen mars op Brussel 
Bou geweest zijn. Dat de Volksuniezweep geknald heeft en de 
Vlaamse C.V.P.-ers verplichtte op Vlaamse stap te lopen. 

Wij zullen echter ook de Vlaamse Uberalen en de Vlaamse 
•ocialisten op stap doen lopen. Omdat het Vlaamse volk meer en 
meer achter ons staat. Omdat het 131 jaar onderdrukking en 
broodroof kotsbeu is. 

W.J. 

it6-10-61 
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Wij xijn de enige 
Vlaamse Socialisten 

Onder de Mei « Opgepast voor het nationalisme » tchreef partijvoorzit
ter Collard vorige u-oensdag een artikel in de socialistische pers. De man is 
mei gauw bescJuiamd ! Bij, die alt voorzitter van de socialistische partij op 
het jongste kongres tan de Waalse socialisten zich haastte, omwille van zijn 
eigen verhtezingshelan gen, o7n het federalisme te onderschrijven en zijn 
Vlaamse partijgenoten inet hvn anti-federalistische slogans in de kou te la
ten staan, klopt ztjn dienaren — of zijn het middeleeuwse slaven f — tharu 
als bedankje op de schouders. Omdat ze niet meededen met de mars op Brus
sel. In dte mars konden immers federalistische slogans geskandeerd worden 
en daar tnochten de Vlaamse socialisten niet aan meedoen omdat dit nationa
lisme is. 

Het federalisme van de Waalse socia
listen te geen nationalisme. Het federa
lisme in Vlaanderen is dit echter wel ! 

Betogen voor de tweetaligheid te Bru*-
«el en voor de eentallgheid van de rand
gemeenten mogen de Vlaamse socialisten 
niet, De franstaJige socialisten, zoals de 
Bracopsen, mogen echter wel IJveren voor 
« Bntxelles frangais» en voor de tweeta
ligheid van de randgemeenten ! Wanneer 
Waalse en franstalige socialisten IJveren 
voor de v«xlere verfranstng van Brass»!, 
Vlaamse grond, of van de Vlaamse rand
gemeenten dan is dat geen imperialisme, 
maar iets normaals. Zij mogen dat De 
Vlamingen die hun eigen grondgebied ver-
ded'gen zijn imperialisten En de Vlaamse 
•ociallsten mogen niet deelnemen aan dit 
Vlaams imperiaMsme • 

De Waalse socialisten mogen Rons*, 
Id ingen en de Voerstreek verfransen 

Dat Is normaal. De Vlaamse socialisten 
mogen echter dit Vlaams gebied niet ver
dedigen. De Vlamingen zijn dan impe
rialisten en romantlekers. 

En daar doen de Vlaamse socalisten 
niet aan mee. 

Tientallen jaren hebben de Vlaamse aiy-
elalisten geklaagd dat de Vlaamse Bewe
ging alleen een taalkwestie was en dat ae 
ö c h niet bekommerde om het social*. 
Daarom deden de Vlaamse socialisten niet 
mee me t de Vtaamse Beweging 

Als de Vlaamse Beweging thans IJvert 
Toor opslorping m a de werkloosheid, vww 

\'\ iu^ . . i^ - .» .%it 

afschaffmg van de mobiliteit, voor indus
trie In Vlaanderen en zo voor hogere lo
nen, kortom om wille van een program 
dat altijd dat van de Vlaamse socialisten 
zou moeten geweest zijn, nu zeggen de 
Vlaamse socialisten neen 1 Zelfs de groep 
« Links » — die ons hoopvol stemde om
dat bij hen de Vlaamse slaafsheid over
hoop geworpen scheen — marsj eerde niet 
omdat niet voor alle punten van haar 
program betoogd werd te Brussel ! 

Dan had de Volksunie ook kunnen thuis 
blijven. En mag de gxo&p c U n k s » nooit 
meer met andere socrallsten opstappen 
want die ondersdïrljven ook niet gans hun 
program. En de Vlaamse CVP-er.<! moch
ten zeker niet meedoen 

Want die betoogden tegen het program 
van hun parti j dat faciliteiten voorziet 
in de randgemeenten ! 

Men begint zich werkelijk af te vragen 
wat de Vlaamse socialistische bonzen nog 
nastreven : alleen ministerportefeuilles «n 
wat hogere ambten voor sommige van hun 
arrivistlsche intellektuële vrienden ? De 
Vlaamse partrtetarlers mogen verder werk
loos of mobiel blijven en lagere lonen ver
dienen. Die Interesseren de Vlaamse so
cialisten niet. Hét aou hun Waalse partij
genoten Ifunnen ont.stemmen 1 

Wij vitigen on& at hue !ang de idealis
tische Vlaamse socialisten nog bij de BSP 
zouden blijven Alleen de Volksunie ver
dedigt in Vlaanderen een echt Vltiams so
ciaal program. Zouden zij niet massaal tot 
onae parti j toetreden f 

Zij «ouden hartelijk welkom zijn 

Wlm Jorissen. 

Mars allerlei 
\in^lM».r 

DE GBYA\GESS 

onder dt titelg « Het woord is nu 
aan de regering » en u i» geven-
gene van een betekenitvolU bete 
ging f » schreef F. Grootjaru in de 
Nieuwe Gazet het volgende : 

« We vragen ons zelfs «/ of zonr 
der het bedrifvlg. ^treden van de 
Volksunie er wel ooit een « Mars 
op Brussel » zou hebben plaatsge
had. D« zweep die de VUiam» natio-
ndüsien iedere dag opnieuw ep de 
ruggen van de Vlaamse C.V.P.-ge-
kozenen doen neerkomen laat diepe 
sporen na, ook in het kiezerskorps » 
Bn verder : « De Volksunie zal im
mers- haar -eisenprogramma, -na 
hetgeen zondag gebeurd tê • niet 
milderen. De p(^tieke vrienden van 
eerste-miniiter Lefhire, üin than» 
meer dan ooit gedwongen te tsjlgen, 
indien ze door de Volksunie niet 
overtroefd witten worden. Vele toe
gevingen zullen te dus niet kunnen 
doen indien de regering hierom 

verzoekt n. 

DE WAARHEID. 

Het Nederland» Kommuntstisch* 
blad « De Waarheid » bracht maan
dag een « vertlag » win de Hars op 
Brussel d<U uitmuntte door zijn ob-
jeetiviteit en volledigheid. Wij ge
ven het hier integraal. 

In Brussel werd zondag «en door 
fascisten en reaetionnaire Katholie
ke politici opgezette betoging ge
houden « tegen de Waalse overheer
sing D. Volgen» schattingen van de 
politici namen er 60.000 mensen aan 
deel. Daaronder bevonden ileh vlff-
tig parlementsleden en trikele hon
derden burgemeesters van de Vlaam
se Volksunie (fascisten) en dt 
C.V.P. ». 

Wi] gunnen leder üfn waarheid, 
maar wij beklagen toef^ de Neder
landse Kommunisten \i^t hun 
« Waarheid n. 

NIET ZO BEDOELD 

La Ubre Belgsitte deed opmerken dftt 
geen enkele O.VJ.-jninister of oud-minis-
ter op de betoging was, tenzij Van den 
Daele (tocij niet meer mlnlstrabel) en D« 
Orijse (nooit een volwaardig minister ge
weest) 

D» beledigingen voor Van d«n Daele e a 
roor De Qrljse laten we voor rekening v«n 
hun partijgenoten. 

Anderzijds Uet Van den Boeynantc 
reeds horen a a n de franstalige O.VP.-ers 
op zijn vergaderingen dat de VlMunse 
O.V.P.-«n c zo maar » meeliepen In de be
toging en dat m«a er geen te groot be
lang moest aan hechten ! 

WIJ sullen die C.V.P.-parlementalren 
testen daar waar ae iietten jetest. 

Bij de stemmingen In het par lement 

ONVERDACHI OOBDEEI» 

Het Nederlandse katolieke blad c De 
Tijd - De Maasbode » citeert een trftst van 
c De Standaard > waarin Rsaegd wordt 
dat Vlaanderen c massaal naa r Bruaael 
(is) g n o m e n om het offksllle België te 
waaraohuwen dat het n u gedaan ts met 
de Mjdaaamheld en het' toegeven : Het 
Nederlandse hlad repHkeert daarop ta-
recht : 

<( Pereooulijk kannen wU <tt optimisme 
niet delen. De weigering r a a eerste mi
nister Lefivre em gisteren 4« woordvoer
ders vma liet aetlecoraité ta ontvangen, 
geeft op ilclizdf reeds te denken dat de 
Mara der Honderddntzend de gemoedmut 
van de regering wellit^t veel minder heeft 
gestoord dan men gelovoi ion. Ongetwij-
fdd lieeft de regering reden em bang te 
si3a, maar het is niet Vlaanderea dat haar 
angst inboesemt. 

Niet de SO-CVP-voIksvertegenwoordigers, 
de bijna complete Vlaamse CVP-Kamer-
groep, die gisteren aan de manifestatie 
deelnamen, kunnen haar veroatrasten. En
kele maanden geleden reeds had de Vlaam
se Kamergroep, naa r aanleiding van liet 
incident over de splitsing van het minis
terie van onderwijl^ het lot van de rege
ring in handen. De Kamergroep was toen 
selfs w ver gegaan publiekelilk te verkla
ren, da t i t j d e regering ten val IQB iven-
gen wanneer de splitsing niet werd door
gevoerd. Maar toen het in het parlement 
• p stemmen aanlnram, stemde de hele 
groep op één man na, voot de regering. 
Vermoedelijk sal hetzelfde wel gebeuren 
wanneer In de eerstvolgende wdten of 
maanden de niemand bevredigende taal-
•ntwerpen van de regering in de K a m e n 
ter goedkeuring ndleB warden vaerge-
legd >. 

U WENST PEU, 

I I N BONTJASJE, 

of ean pracht 
van oen bontmantel f 
Wendt U vol vertrouwen 
to* het bul* 

W.eUYKENS-NEVEN 
OUOEROEMSELAAN >M 
ETTERBEEK • BRUSSR 

TEL.I 48.37.01 
All* Inlichting*» 
•p v*rzo*k 

MARSSPIEGEL 

ALLE LENINGEN 
VOOR ELK DOEL 

OP ONROERENOE GOEDEREN 

in !• 2* of 3* rang 
zijn steeds veordelig*r door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 47, RONSE 

T*l. I 055/23198. 

Br*ng om b*zoek met volledig 
dossier of telefoneer om en wij 
komen bij U. 

MAZOET VOOR VERWARMING 
I N VOOR DIESELMOTOREN 

• 
Allerbett* hoedanigheid. 
Prijzen 0,25 lager dan officKel, 
met mlnttens 1.000 liter. 
Grote hoeveelheden aan 
overeen te komen voorwaarden. 

PRIMAL MAZOET 
UYnERHAEGHE-SUY 
Oosterveldlaan 16S 
Wilrljk-Anfwerpen 
Tel. (03) 49.55.29 

•OEKHOUDINO IN 'T NEDERLANDS 

EXPERTISES 
FISKALITEIT 
ORGANISATIE 
BANKKKEDIETEN 

• 

K. V. 
). De Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
n» I I u. f 

fi * 
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Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

kvarni* en koud* g*r*chl*n 

op*n dag on nacht 

Godelieve de Ley 
Di CONINCKPIBN 7 
ANTWERPEN 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « • • « • • • « • • « « • • • • • • i 

AMERtKAANSE STOOK 
VUtcnarkt 16 Kopland 51 

Gent Antwerpen 
Tél.23 17 67 T*t.SS6118 

REGENARTIKELEN 
WERKSCHOENEN 
GEREEDSCHAP 
BOHEN 
• 
LEGERSTOCÎ  
ALTIJD NIEUWE AANKOMSTEN 

• 
WAT U NERGENS VINDT. 
VINDT U BIJ ONS 
• 

Onze leus : U dienen 

om beter ie wonen 
• f a f i d b l < 4 | 

• c«kll*«t»i»*[ 
t a t i c k l l a t 
k»mf»tt- >«m»l 

• évlesa» • • )»• 
• t e e v * i 4« *« * 

ih« «»cii»i«l»H» 

In de Franstalige en buitenlandse pers 
De franstalige pers getuigde, op weinige 

Uitzonderingen na, werkelijk van kwade 
tjTOuw. Geen enkele franstalige krant gaf 
een foto van de betogende massa. Hun 
enige troost bestond in het opschroeven 
van de onbenullige Incidentjes en het ml-
nlmtüiseren van het aantal betogers. 

De meeste buitenlandse bladen gaven 
•en kort verslag op hua voorpagina. Maar 
slechts in de Nederlandse bladen vindt 
men ook foto's van de menigte betogers. 

Overal elders aljn de foto's van de in
cidentjes. Hebben de agentschappen d a a 
werkelijk geen betogers gezien? 

Opvallend nog was de positieve toon 
van de Nederlandse pers. 

LA LIBBE BELGIQUE 
Gaf op haar 2de bladzijde een uitge

breid, betrekkeJljk objectief verslag over 
4 kolommen, zander fotos. Het blad meent 
dat er 50.000 Vlamingen betoogden VOCM: 
« Brussel Vlaams » en « Zelfbestuur ». 
Het is van oordeel dat de organisatoren 
van de Mars door hun troepen p<rittiek 
werden voorbijgestreefd. Waarom ? De Li
bre zag talloze manifestanten met een 
geel briefje in het knoopsgat waarop zij 
federalisme eisten. De Libre hoorde trou
wens herhaaldelllk de slogans « Zelfbe
stuur ». « Federalisme », « Federaal Ja, 
unitair neen », enz., 
LA DERNIERE KEURE 

Hoorde eveneens een tegenstelling tus
sen de teksten or> de plakkaatjes en de ?e-
skandeerde leuzen. 

Het blad geeft drie fotos van de « Inci-
(ienten ». geen enkele van de betogers. Een 
dier onderschriften spreekt van een tpgen-
manifestant die door manifestanten aan
gevallen en {fssla^en werd « In naarfi van 
de « kuituur » in een stiil van « de gang 
valt de stad aan » (sicH. Verder wildt het 
blad evenveel tekst aan de incidenten ate 
aan de betoering T^K 
LE PEUPLE 

Spreekt van « een flamin(;antlRche pro
cessie in een onverschill'ge hoo*''"'tad » 
en van « voortdurende incidenten pet^v-
rendp die twep uren nrovokatle ». Het H'̂ »* 
achtte do sebeurtenis blilkbaar toch V*-
lansTÜk genoeg om er 1'3 van zi.ln voor
pagina aan te wilden ï Jaar dan om "en 
« versla? n te geven dat druint van hate
lijkheid en feitenverrltaalng Overho'lia; er 
OD tp wltzen dat ook « Le Peuple » veel 
meer be'ang hecht aan de enkele tnc'd^nt-
Jes met ppn groen no7ems dan aan het feit 
dat tienditiTpnden Vlamingen u ' t aRe be-
velklnErslsDren vrpp'l7aam hotoosfden 
LA FLANDRE I,IBEB4LE 

Schoot dp honffivosiPl af m^t haar ttté) 
ff De Mars on Bpissel heef* niet h^t v«r-
wachtp succes « * e n d « Het blad ge^ft 
ook 1 foto : e n ons'^ar»D''"'le jeugdmur-i^?-
kftoel met als onderschnf*^ « TromneH^n 
en nn'formpn » " ^ la wn-v-iiio'/-ri'f » on 
ko" "^ r '̂ •» .«^opt 
LF SOTR 

Ge°ft o i ziln derde bladzijde één foto 
— natuur ' i lk van de « lnc'd-°nten ». Het 
blad kan -njituurUlk niet ontkennen dat er 
veel betogers waren maa r meent dat ve
len van h°t moo'e weer hebbpn goorofl-
teerd om bil die crpfegenheld' Bnii-^el t'C'^s 
t e zien ! H ' t verslae zit verder vo! x>r\k-
jes met het doel het oozet van di» beto
ging belachplHfc te maken en de l»*?uk te 
nrinl'riaMw»ron. 

L/» METBOPOLF 
TMde meer dan «0 000 betoii;ers. Het Wad 

merkt on dat er geen Be'gtsf-he x'aan'Ms 
maar wel teiltenlandse (N^dprlant'se 
NVOR) t e zien waren 'n de bctoginfic Het 
verslag Is nochtans betrekkelijk objectief. 

La Métronote meent dat de betogers 
door het eisen van « Brussel Vlaams » een 
vresel'jk wanen gegeven hebben aan hun 
tegenstanders wn de Bmi's^laars teeen 
elch op te zetten 

Het blad ergert er zich over dat derge-
llike betogingen Vlamingen en WaBm te
gen elkaar oosteT'en, het stoort er zich 
tevens aan dat Nederlandse vlaggen WTT-
den meegedragen en dat nriesters zo ver
metel waren In <te hetogjn*: mee op te 
stapnen of ze toe te Juichen. 
LA WALLONIË 

Het dagblad van Renard bloktetterde 
over zijn ganse voorpagina « De slogan 
van de Vlamingen In de Mars on Brussel: 
HET STAAL NAAR ZELZATB ». Deze ti
tel karakteriseert de systematische ver-
draailne der feiten met het doel de Walen 
op te hitsen tegen de Vlam'ngen De Wa
len mogen blilkbaar niet weten dat de 
Vlamingen « Staal te Zelzate » wl'len, 
maar moeten de indruk krijgen dat ze 
« Het fWaalse Nvdr) Staal naar Zelzate » 
wülen overbrengen ! 

Een slogan waar La Wallonië ook over 
valt is « Eerst de Kpmnen, dan de Borl-
nage ». Snlltlg dat ze het plakkaatje « Eet 
meer Walen » niet gezien hebben, gedra
gen door Vlaamse Baloeba. De verslagge
ver spreekt .smalend over de Vlaamse om
megang te Brussel en besluit met t? zeg
gen dat de Walen en Brusselaars zich het 
recht voorbehouden op de Mars te ant
woorden « op hun manier ». Wij rijn be
nieuwd. 
L'ECHO DE LA BOURSE 

Stelt vast dat de 'nnchters door hun 
troepen ver voorbijgestreefd zijn. De beto
gers bleken veel • extremlstlscher » te zijn 
<h«i de teksten lieten vermoeden. 

f L'EkJho » vermeldt in dit verband de 
kreet « Brussel Vlaams » « i de slogans 
an briefjes die federalisme eisten. 

Het blad (orgaan van de geldmuur 
Ntdr) betreurt het verder «tot de Vlaaajr 
se provokatles koran op de molen zijn van 
de M.P.W. en somndge franssprekende 
Brusselaars in de armen van Renard zou 
kfiniien drijven. 
TKOUW 

Dit Nederlandse blad gaf een vrij ob
jectief veisb^; op sUn voorpaglaa, mat «aa 
foto Tan da masaa op het ogenblik dat een 

kleine schermutseling zich voordeed. 
Het blad vond het een « indrukwekken

de en kleurrijke mars ». 
ALGEMEEN DilGBLAD 

Spreekt van een massale betoging vaa 
80.000 Vlamingen tegen Frans overwicht. 
Het blad schrijft o m . : 

<i Voor bet eerst sinds dertig jaar heeft 
Vlaams Belg:ië In de hoofdstad des lands 
gedemonstreerd. Zestigduizend Vlamingen 
nlt alle hoeken van het Vlaamse land, met 
muztekkorpeen en wijd nltwapperendo 
leeHwenvIa?R<Ti, toegelulcht door enkele 
tienduizenden Vlamingen op de trottoirs 
lsng« Brussels hartader hebben londag 
duidelijk wUIen maken, dat de Vlamingen 
In Belgfi» ntet langer tweederangs bnrgers 
wflien liin en dat hun macht groot genoeg 
Is om ervoer te zorgen dat hH htm recht 
krijgen »<. 
HET PAROOL 

Bloktetterde « Ruim 100 000 Vlammgen 
betoogden » en « Groot succes van actie » 
Deze Nederlandse soc'a'istische krant on-
derscheirid«' zich door een slmoathiek en 
objectief verslag. Het blad deed een ken-
netilke inspanning om de motieven der 
Vlamingen aan het Nederlandse publiek 
duide'iik te maken en mibllceerde ojn. de 
foto van een der spandoeken n.1. deze over 
de verhouding «ioidaten - i-ifficisren - geno-
raals 
DK n j D - DE MAASBODE 

Onderstreept het massal» karakter vaa 
de betoelng maar vond ze nochtans « niet 
Imposant genoeg » Een der grote redenen 
daarvoor was het ontbreken van de arbel-
ders i ldus het Mad, dat om. schriift ! 

(I Want in de Mars on Brussel marchoer-
dea de Vlaamse arbeiders niet mee op. 
De sociaJlsUsehe en christelijke vakbonden 
hadden hun steun gcwpIgTd. En <Hit Is 
d»> reden waarom de regering het indruk
wekkende karakter van deze manifestatie 
t en «ii^it, niet door de knieën za] gaan. 
Intussen kan niemand ontkennen, -lat de 
manfestTtle te Brussel svmptomaftsch la 
voor de huldlee gemoedsgcs^'Idheid in de 
Vlaams» itrovincies. Wie met een v l i ge> 
hrekWee organisatie hond<>rd<lnlzend men
sen mobiliseren kan beeft het bewijs ge
leverd da» er In Relate <-i-n diepe malaise 
heerst en tot er In de Vliamse pubHeka 
opin'»" jet'i v<'r3n/j<>rd Is ». 
LF FTG«RO 

Gaf ot> ziin voorpagiha een foto van de 
H incidenfien » ondw de titel c Indruk» 
wekkende Vlaamse man'f°statie te Brus
sel om de vastlegging van de taalgrpns 
tp bekomen » Le Figaro vermeldde een 
."iO.OOO betogers en ga<f verder een beknopt 
msA' obiectipf verslag. 
FP *NCE-!<:OIR 

Besteedde een groot deel van zijn voo> 
oairhia a a n een foto (natuurlijk een rel 
letje> van ée betog ng en bloklettert : « De 
Vlamingen kwamen naar Brussel : slagen 
en stompen. D P verslaggever tag de beto
gers voorbittrekken gedurende drie uren 
o» rijen van 20 man. Zijn verslag geeft 
enkele der Vlaamse eisen weer en besteed^ 
verder bijna uitsluitend aandacht aan da 
re ' lst ies 
I/AUBORE 

ï s veel mmder objectief. Op aJJn 8e blad. 
zijde drukte het blad een loto af waaiv 
on 5 tegenbetogers de arm strekken. Of 
ttteï : « In koorstachtig BnisseJ maken 
«te Walen de ontketend» Vlamingen uit 
voor fasdaten » en de ondertitel geeft — 
zeer objectief 1 — bet doel van de beto
ging aan » 60.000 fl.^imnganten betogen 
te Brosse* om geen Prans meer te mo0> 
ten spreken ». 
LE PiUaSIEN 

Gaf een kort ontslag over de betoginft 
en drukte een foto af van een opstootje. 
Het blad vermeldt evenwel dat onder <!• 
tegenb^togers nozems voorkwamen. 
PARIS-SOIB 

BJokletterdB onóer de foto van een rel
letje « ."50.000 Vlamingen m a r c h e r e n 
naar Bi-ussel » en stelt vast dat de manl»-
festatie niet zal bijdragen tot de oplos, 
steg van de erisi», ontstaan sinds Renard 
het federalisme eiste. 
0 I P WELT 

Meldt op zijn eerste bladzijde « 40.000 
Vfanrngen trokken door Brussel » en 
drukt een korte verklaring af van onze 
volksvertegenwoordiger Dani&l Decontnck 
over het doel van de betoging. De Welt-
reporter haalde deze verklaring waar-
schijnlijk uit het Brussrfse zondag«da8^ 
Wad ff Dtmanche-Presse » dat een vraag
gesprek met Mr Deconinck publiceerde. 
THE NEW YORK HERALD TRIBUNE 

Zag slechts 20 000 betogers in de Vlaam
se protestmars te Brussel. Het blad gaf 
beknopt de motieven van de lietoging en 
stipt erbij aan dat sinds 1830 Vlamingen 
en Walen voortdurend beweerden dat hun 
gemeenschap verdrukt werd. In het u n t 
taire staatsbestel. 

THE BMLY TELEGRAPH 
Schreef dat 100.000 Vlamingen te Bru». 

«el betoogden voor gelijke rechten voor 
hun volksgemeenschap en tegen het Bnia-
sels imperialisme. 

Het blad gaf een overzicht van da 
Vlaamse kulturele ekonomische en socia
le eisen. Het gaf één foto : de 5 tegen-
betogers met gestrekte arm. 
DAUY MAIL 

Had het over « Rassenincidenten in da 
straten van Brussel » en to<mt een foto 
die deze .steiltng moet beve>rtigen. Do ver
slaggever zag zondagmorgen een invasia 
van 80.000 VlajBlngen die Brussel binnen-
stermden Resultaat : 15 gekwetsten na 
de veldslag en één dode (gestorvet» door 
hartaanval) . 
IL. e i O R N O 

Schreef over « La marcia dei 100000 » 
Vlaamse extremtsten die betoogden tegen 
verfransing. Er ontploften zelfs traangaa-
txxnmeak 

P M . 
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ANTWERPEN 
HuldebetooD dr BIk Ballet. 

Wle nog ïou wensen in t« «cbrljven op 
het feestmaal aangeboden door de Vlaam-
•e Kring - Antwerpen aan oud-Tolksverte-
genwoordlger Dr Bik Ballet, belle nr 
19.92.06 op. Het feestmaal he«ft plaata 
morgen zondag te 14 uur. Jn de salonj 
t Périgord ». Prankrijklei, 133, Antwerpen. 
•n wordt Toorgezeten door Prof. dr. Wal
ter Opsomér. 

In Memoriam Bruno de Winter. 
Zondag te 11 uur 80 In kerk Tan de Hel-

Bge Teresla - Liüthagen (gren« Mortsel -
Berchem) heeft naar Jaarlljkae traditie de 
Heilige mis plaata. op Initiatief van de 
Tlaamse Kring - Antwerpen, ter nagedach
tenis van wijlen Bruno de Winter, atich-
ter van het weekblad f P»Uleterke » «n 
TOn de overleden bestuursleden dr Jur. 
Marcel Usé en gemeentewuuWld Jos de 
Groof. 

De muzikale omüjstlng wordt verzorgd 
door O. Demeyere en Brik Lund. 

Dit Jaar Is Pater dr Marcel Br»uai, S J . 
letterkundige, kan9riredenaax. 

AALST 
Grote ToOurvergaderlnf. 

Op vrijdag 3 november te 90 nnr, s w i 
Madeion, Orote Markt. 

Voorzitter : Dr. VAN LBEMFUTTEN 
Sprekers : 

Mr. F. Van der B3st. 
Mr. D. De Oonlnck 
Hou d««e datum vrij I 

Wij vieren feest! 
Op 11 november » j . groot S t Maarten-

leest voQr onze kleuters in bet lokaal De 
vriendschap. Kerkstraat 9. te Aalst. 

Laat üw kinderen so vkig mogelijk 1»-
•chrljven, deelneming In <b onkosten 
M P per kind. De ouders mogen ook «te 
teief (ao kort mooelljk) tot 8 t Maartwi 
richten om hem (en ü ) WJ te staan »n 
•tjn swwe opvoedende tMüc (mOea MHI 
•elfde adres). 

BBUSSEL 

Arrondisaemcnteie Kaderdag «y U-I0.1L 
37 Kaderleden vulden de MMI toen v -

roodissementsvoorsltter A. Van MaMeren 
de vergadering opende. 

Mr Van der Eist dankte alle kaderledaa 
en propagandisten. 

Hij geeft een kort ovendeht «sn de door 
de regerin», onder dreiging gevolgde ek»-
nomtscbe politiek ten voordele v«n WaV 
k>ntë. 

Het lot van Vteanderen kaa te de e a » ^ 
Komende maanden beaJecht worden. Ko»>-
daatheld, paraatheid en verbetenheid 
HJn meer dan ooit geboden. 

Onder lulde bijval eindigde de Alg. 
Voorzitter sljn nlteenrettlng.' 

Toon v»a Overstraeten nat. propaganda
leider had het over de verdere uitbouw 
»«n de perüj en gaf de aanwestgea prak-
«Uche richtlijnen voor het aanwerven van 
leden en atKjnnenten. 

Het dankwoord werd uitgesproken door 
na Malderen. waarna een kocte gedach-
tenwlsseling gehouden werd. 

Ook de politieke aktle ten b«te van de 
phitmveekwekers werd praktisch besro
ken. 

BOROEBHOUT 
Het bestuur der afd. Borgerbeut heeft 

besloten op de maandelijkse vergaderin
gen, welke plaata hebben de eerste maaiv-
dag van elke maand in het lokaal NIBü-
WK CARNOT, Oamotstraat 60. Antwerp 
pen. een preker uit te nodigen die een be
paald onderwerp sal behandelen, w»arover 
daarna door de aanwezigen kan gedebi
teerd worden. 

*.l8 eerste spreker in de reeks krijgen we 
op maandag 6 november Mter Hugo Schilt» 
gpmeenteraadsUd te Antwerpen. 

ERENBODEGEM-CENTBUM 
Op zaterdag 4 november e.k. In ons lo

kaal t Eh^mbout » gezellig onderonsje mol 
tombola en een spreekbeurt. 

ABen welkom. 

DENÜEBLEEtrW 

Meer dan tweehonderd DsfMlerleeuwo. 
naren stapten te Brussel op in de stoet 
achter het vaandel van het Davidsfonds 
van WeUe, gezien de Davidsfondsleidlng 
van Denderleeuw haar kat stuurde BIJ 
afwezigheid van de burgemeester werd do 
«ffic'ële plakaat met de saam ooser 

gemeente door een spuiter verteterd a(s 
volgt : « Denderleeuw «onder burgemeeo-
ter ». 

GENK 
Vlaamse Kring. 

Het 2de JAARLIJKS BAL van de 
Vlaamse Kring Limburg zal plaats vinden 
op zaterdag 18 november te 10 uur to 
Genk. 

HASSELT 
De Provincials Kaderdag fat plaats vliw 

den de laatste zaterdag van november te 
Hasselt. 

Alle propagandisten houden die zater
dag vrij. 

OPHASSBLT 

Voorlichtingsvergadering. 
Maandag 16 dezer, had te OphasseM 

een voorlichtingsvergadering plaats. 
Mter Talloen uit Halle gaf een zeer ge

waardeerd overzicht van 180 Jaren Vlaam
se strijd om te eindigen MJ de huldlff» 
stand van de Vlaamse beweging 

Vermelden we nog dat Senator Dlepen-
daele door zijn vererende aanwezi^ekl 
de Inrichters zijn simpatie is komen betui
gen. 

rOPEBINGE 
De «tianlsatte van het laatste arrondl»-

sement lEPER - POPERINOB verloop» 
naar wens. Dit arrondissement wordt na 
stelselmatig bewerkt. 

Kontakten werden genomen In Brielen, 
Reninge, Boezlnge, Woesten, Oost-Vleto-
ren; Klverdinge. 

Dr. LBCOMPTE die de verdere organi
satie op zich neemt vraagt dringend mede
werkers; gelieve U aan te melden op vol
gende adressen : 

POL MORTIER, Dorpstraat, BOEZIM-
OE. 

ROOKR VANDBNBILCKB. Doomstraa» 
68, POï»ERINOE. 

•T . NIKLAAS (WAAS) 
Op Mterdag 11 november om • utU' M 

In de Krlstus-Konlng kerk nUs ter nago-
dachtenl» van den Heer Prans WIJ-
meersch. 

Alle VTsiamse vrienden van 8t. Niklaaa 
• o omliggende worden hiermede vriende
lijk uitgenodigd. 

VLAMERTINGE 
Dagbladverkoper Dlr* BartM?, leper-

•traat, 41. AHamertlnge, maakt bekend da» 
hij voortaan ook de f Volksunie » ver-
koopt In Vlamertlnge, Brielen en EHverdl»-
ge. 

STEENBBCfGGE 
Dom Modest van Assche-hcrdenhing. 

Op zondag 39 oktober, herdenkt Vlaan
deren de lede verjaardag van bet afstor-
ven van Dom Modest van AaseJie, abt van 
Steenbrugge. 

Op deze dag wordt In de abdijkerk voa 
Bteenbrugge voor Dom van AaKbe een 
plechtige H. Mis opgedragen, waarna e«n 
bezoek wordt gebracht aan stjn graf. We 
verwachten zeer veea Vlaamse vrienden. 

TTENHODT 
Op 18 november Kempische Vlaams Na

tionale dag te Turnhout In het Llnde»-
hof. 

Sprekers : Dr Leo Wouteni. Dr Jo 
mans, vooraltter Jog van B n ^ g e s . 

Volgende week meer hierorw. 
ZOMEROEM 

Op donderdag U okt. hlèld do V.U. n a w 
eerste VOLKSVEROADERINO te Zomer-
gem : ruim tachtig aanwezlgss. (De jon»-
ste O.V.P.-volk5verg«derlng kreeg 18 m . ^ 
•amen...) Naast talrijke V.U.-beetuursIed«B 
mochten we ook onze Amerikaanse Vla
ming Dhr. Oscar Olas begroeten. 

De dag waarop de vergadering zou püukts 
hebben heeft een Bestendig afgevaardlf. 
de ALBERT WELVAART (O.VJP.) het no
dig geacht een beroep te doen op de Arr 
Sekretaris van de C V P en op Volksver 
tegenwoordiger EBCKMAN om de MUMA-
houder « onder druk te astten ». Deae 
broodroQfpraktlJken verwonderen ons niet., 
het misplaatste C.V.P.-optroden heeft 
nochtans een verkeerde uitwerking gehad 
voor onze koene C.V.P.-ers, die menen op 
deze wijze de V.ü. te kunnen remmen. Ve
le Zomergemse C.V.P.-ers waren niet to 
spreken over him voormaimeo. 

De vergadering werdt Ingeleid door 
ERIK VAN DB WEGHE, die dadelijk bet 
woord verleende aan VolksvwtegenwooixU-
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ger LEO WOOTHRS. die een t lee » gaf 
over federalisme. 

Daarna werd door de Oew. Verantwoor
delijke RUTGER VAN DEN BEROHE een 
beroep gedaan tot aktieve medewerking; 
wlJ noteerden. enkele nieuwe leden en 
abonnenten. Tot slot v*in deze volksverga
dering gaf Provinciale Afgevaardigde 
OMER VAN DE KERCKHOVE, enkele van 
«ijn bevindingen uit de Provincieraad ten 
beste. 

GEBOORTEN 

In het gezin van onze vriend Frans 
Pelckmans is een derde dochtertje gebo
ren. De afd. Borgerhout wenst het Joogo 
gezin het allerbeste met hun Jongste, dst 
Mleke genaamd werd. 

Te Waaamuoster werd in het gezin P»o-
wels-Aendenboom een zoontje geboren d»t 
Johan werd gekerstend 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

70EKERTJ 
DAQMEISJE gevraagd Vandeibiuggen, 

Riemstraat 81. Schilde. Tel 03-790 9."> 

Eerste VI ortopedlsche schoenfabnek t» 
liokeren wenst gehandikapten (bvb.) v«r-
minkten Oostfront aan te werven voor t». 
werkstelllng in bedrijf, voor plaatselijk» 
vertegenwoordiging of als reiziger. 

Schrijven adres blad onder L.M, 

Reiziger en geschoolde gamieiders ge
vraagd voor zetelfabrtek in Waasland. 

Schrijven adres blad onder M.L 

Beproefd strijdgenoot wenst bescheiden 
appartement of huls te huren te Antwer
pen of Gent. 

Schrijven adre» blad onder D.C. 

DRINGEND GEVRAAGD : Inwonend 
deftig dienstmeisje. 14-15 Jaar, voor hulp 
In jong gezin met 1 kindje. 

Aanbieden : VISSERIJ 160, GENT. 

Gemeubelde kamer te hum- : Jan Ha-
luetotr. 68. Koekelberg - Brussel 8. Tel. i 
16.34.93. 

Tr. ao - P - M - BUS 85. 

Vlaming, 24 jaar zoekt dringend bljver-
dlenste, typwerk of dergelijke omgeving 
Antwerpen. Tel. 39.92M. 

AANDACHT. 

MKN GEUEVK IN DE TOEKOMST 
VOOR DE RUBRIEK ZOEKERTJES. 10 T 
(biljet) onder omslag te zenden aan so-
kretartaat M. Lemonnlerlaan 82. BrussOl. 
Dat VMft recht op 4 Ujnen of ongevesr 
ISO letters 
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ANTWERPEN 
Volksv. Mattheyssens de 3de vrijdag der 

maand te 20 uur tn café Peter Benolt, 
Frankrijkiel 8, Antwerpen. 
AALTER 

«Ike zaterdag provincieraadslid D. V. 
d Kerkhove Brugstraat 5. 
ST. MARTENS 
Elke eerste donderdag van de maand van

af 30 uur m net lokaal : f In üe Sarma i, 
Siationastraat bi) dhr Massage Dit so
ciaal dienstbetoon wordt gehouden door 
volksvertegenwoordiger D Deconlnck of 
door Achilles Van Malderen. 
DIKSMUIOE 

Ieder EERSTE maandag van de maand 
zitdag door Dr L. Wouters, Volksvertegen
woordiger, in het « Vlaams Huls », IJzer-
laan 83, Diksmuide om 19 uur 

Ieder DERDE maandag van de maand 
zitdag door Burgemeester E. Lootens, 
eveneens in het « Vlaams Huls » om 10 uur 
80. 
BRUGGE 

Senator Dlependaele houdt zitdag In de 
herberg « Vlissinghe ». Blekersstraat 3. 
Brugge, van 18 uur 30 tot 19 uur 80. 
UEDEKERKE 

Dienstbetoon elke DERDE ZATERDAG 
van de maand, van 18 tot 20 uur, in het 
lokaal c t KAPELLEKE », blJ Janssens in 
de Opperstraat. 
GENT 

Te Gent : ledere eerste 2de en 3de vrij
dag der maand, lokaal Roeland, van 30 uiu: 
af. En ledere 4de zaterdag van 16 tot 18 

Volksvertegenwoordiger Leo Wouters 
NEVELE-DEINZE 

Te Nevele : ten huize van Dr Wannljn 
ledere 1ste zaterdag van 16 tot 18 uur. 
JETTE 
Sociaal dienstbetoon : Ie en 3e woensdag 
der maand In herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mercierpiaats te Jette. 
LIER 

Café « Eikenboom > Markt, elke 1ste 
en Jde donderdag der maand van 13 uur 18 
tot 14 uur 43, Ludo Sels (Boerenfront). 
MALDEGEM 

Te Maldegem : In het lokaal Schouw
burg de 3de zaterdag der maand, van 16 
tot 18 uur. 
MKHELBEKE 

4de zonaag der maand, café Kantientje, 
Merel beke statie, prov Jos De Moor 
MECHELEN 

Elke eerste maandag van de maand van 
19 uur 30 tot 20 uur 30 volksv. R. Mat
theyssens, « Op Slnjoorke » (Kathedraal). 
Elke eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 30 uur Wlm Joriaaen. 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur bij Van Lo
ven, Kerkstraat; Ludo Sels prov. raadslid. 
KONINGSHOOIKT 

Oafe van den Wyngaert, Dorp. Xlke eer
ste en derde donderdag van 13 uur S0,.4ot 
14 uur 30 Ludo Sels 
ST. AMANDS 

Dagelijks ten huize van gemeenteraads
lid Prans vaa de Moortel, l . Verhaeren-
etraat 14. Tel. 052-323 94. 
HEIST OP DEN BERG 

Ten hulTie van de heer J. Hermans, Ble-
korfstraat 3. 
KORTRIJK 

ledere iste maandag der maand, van 18 
tot 18 uur, volksvert. Dr Wouters. 

3de zaterdag van de maand van 4 tot 8 
uur de hr Vandenbulcke. Herwyn, Juridisch 
raadgever, en de hr Wénes Willy, fiskaal 
raadgever 
TURNHOUT 

Jos Bruggen Graatakker 142, te Turn
hout. 

Dr. Jur. J. Belmans, Diestbaan 80. 
Geel 

Klke vrijdag van 18 tot 30 uur en op 
afspraak. 
AALST 

Elke 3de zaterdag van de maand van 14 
tot 16 uur zal in het lokaal « D« Vriend
schap » zitdag gehouden worden door Dr. 
Van Leemputten, Volksvertegenwoordiger. 
DENDERLEEUW 

Dlenstbet. door Hr. J. D« Luyok ledere 
zondag van U tot 12 uur In het café f De 
Vlaamse Leeuw », Dorp, te Denderleeuw. 
MORTSEL 

1ste maandag der maand — Deumestr. 
70. van 20 uur tot 21 uur. 

3de maandag der maand — In de « AB-
DEENSE JAGER » Gemeenteplein, van 20 
Uur tot 21 uur. 
BORSBEEK 

1ste zondag der maand — '» voormld-
dags — F. Beirenslaan 251. 
EDEGEM 

Lic. Hugo De Vos — elke derde vrijdag 
der maand van 20 uta- 30 tot 21 uur 30. 

Willem Heneynstraat 10, Bdegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand tn de voormiddag, Mechelsesteen-
weg 314, Edegem. 

Op telefonische afspraak nr 49.60.83. 
NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J. De Graeve, elke dag 
ten zijne huize. 
LEUVEN 

M. Daniel Deconlnck houdt zitdag te 
Leuven lokaal « Cristal », Parijsstraat 12, 
eJke 2de maandag der maand ronds 19 uur. 

Haacht-lokaal « De Wielewaai », Wesp»-
laarsteenw. elke 2de maandag der maand 
rond 20 uur. 

Sociaal dienstbetoon op ons sekretariaat 
elke dinsdag van 20 tot 22 voir en elke 
zondag van 11 tot 12 uur 30. 
VILVOORDE 

Op afspraak ledere dag : kantonnaal 
sekretariaat Prans Vandenhoute, Helden
plein 29, Vilvoorde. Tel. 51.34.56. 
MUIZEN 

ledere eerste woensdag der maand Bier-
huis Kaslno, boek Rljmenamse en Bon-
heldensteenweg vanaf 19 uur. 

ledere vierde zondag der maand Zaal 
Bastinl, Leuvensesteenweg 65, vanaf 
10 uur 30. 
DEUBNE-ZUIO 

Storme, Boekenberglei 184, van 7 tot 8 
uur, iste dinsdag ^an de maand. 

REKLA MEBORDEN 

Uit Ninove meldt men ons dat de 
franstalige reklameborden in de om
geving steJelmatig onder een laagje 
verf verdwijnen. Ook te Antwerfen 
hebben wij bemerkt dat het piMici-
teifsbord van het Kurhaus te Srhe-
veningen voor de zoi^ehte keer met 
pek werd bewerkt. Als die heertjes 
van de « Plage '" niet horen willen 
dan zullen ze voelen. 

KWEKERIJ 

"k De kwekerij de Coninek - Dervaes 
uit Maldegem, in West-V laander en, 
heeft Ie Antwerpen franstalige do-
kvmentatie laten verspreiden. Een 
lezer heeft in dit verband onder meer 
het volgende aan de firma geschre
ven -• het is tegenover eigen mensen 
een kaakslag van belang die niet 
vlug zal vergeten worden. Wij wen-
ten van U, (na deze kaakslag N.v.d. 
R.) geen Nederlandstalige dokuw,en-
tatie te ontvangen, wij zijn geen 
tchooiers. Kom, asjeblieft niet aan
draven m-et het smoesje van : « Wij 
hebben ons vergist i . Dat liedje it 
afgezaagd. • 

WAALSE 

SCHEIDSRECHTERS 

it Hoelang nog zullen de Vlaamse 
voetbalclubs de zondebok blijven van 
de eentalige Waalse scheidsrechters^ 

Dit ondervond voor een drietal 
weken, Vorselaar op Lommei (Waal 
Lejeune), begin oktober Turnhout 
op Beringen (Waal Blavier). Deze 
laatste die ogenschijnlijk hij de He
ren Frenay — ondervoorzitter van 
de K.B. V.B. — en de Heer Ceuleert 
— trainer der Nationale ploeg —- op 
een goed blaadje wilde staan. 

Zolang de Vlaamse Clubs zich uit
sluitend zullen beperken tot preute
len, zullen zij nog jaren aan de 
Maagmuur blijven treuren en zal het 
Luikse triumviraat H.-Cr. en P. de 
plok blijven zwaaien. 

* Alleennf^ l^ftBraffÊ^gStêHfUitlijh 
optreden van de Vlaatnte Clubs kan 
hieraan verhelpen : vohtrekt weige
ren aan te treden bij aanstelling van 
een vlaamsankundig scheidsrechter. 

Het zal wel enkele onaangenaam
heden m,eebrengen, viaar m.oeiliik 
gaat ook, alt de fanatieke Waalse 
heren niet luisteren willen. 

HANDELSKAMER 

De Veurnse Handelskamer jubi' 
leerde. Na zijn tribulaties te Zand' 
vliet was minister Merlot thuisgeble-
ven : de Veurnse notabelen voelden 
zich echter al heel vereerd door de 
aanwezigheid van een Icahinetsatta-
ché, die er enkele vage beloften 
i^cam doen.... Ook minister De^uae 
kwam enkele mooie beloften ten bes
te geven en tevens de Veurnse han
delaars de les spellen... 

Vreemd d-eed het aan dat de bur
gemeester van Moeskroen deze ju
belviering uitkoos om zich te verzet
ten tegen een definitieve regeling 
van de taalgrenskwestie door aan
hechting van de mede onder zijn im,-
puls verf ranste gemeenten in het zui
den van de provincie bij Henegou
wen De aanwezigen — onder wie 
vionsieur Pierre van Outrive d'Yde-
walle — juichten instemm>end zijn 
eisen toe : Moeskroen moet een Frans 
bruggenlioofd in Vlaanderen blijven, 
het bestuur van de Noordzeegonw 
moet tweetalig en dus ingewikkeld 
zijn ! Dat schept toch een reeks 
haantjes voor de politieke vriendjes 
en de fils a papa. 

Ook senator Van Buggenhovt — 
door zijn kiezers afgewezen burge
meester van Koksijde, die in het 
Parlement altijd Frans spreekt om
dat hi] niet in staat is hexrliaafd en 
behoorlijk de taal van zijn kiezers te 
tpreken — deed zijn duit tn het 
(fran.ikiljons) zakje. Hij meende dat 
er veel te veel belang nelfehl wordt 
aan de « tanlkinestie » en dat belang
rijke zaken er om reriraorloosd wor
den : minder dan ooit mag er aan 
ophitsing gedaan worden, meende 
hij. Danrom. heeft de heer senator 
wellicht de Vlaamse eis tot het op
richten van twee kolendireetorin ge
negeerd en samen met gans zijn par
tij hef regeringsontwerp dat weer 
eens Wallonië zal hevoordeligen 
goedgekeurd. 
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Bij hel derde kongres 
van ''Band ff 

Wiê t-al ooit met telcerlieid kunnen behalen, hoeveel Vlamin
gen in de loop vcm de laatste eeuw naar Wallonië uitwehen f Met 
duizenden verlieten tij, om den brode, Kun Vlaamse gewesten 
tn vestigden zich over de taalgrens, overal waar Ken levensjno-
gelijhheid geboden werd. 

Nu vindt men de Vlamingen in Wallonië overal; »o in Kei 
Luikse. Daar zijn 't vooral Limhurgers, werkend in de staalnij-
verheid; of in de streek van Verviers, waar de tekstielnijverKeid 
ge teiverk stelt. Henegouwen lokte heel wat landbouwert aan/ 
iom,mige streken tellen daar 'n verbazend aantal door Vlamin
gen bezette Koeven. Ook de koolmijnen in Bonnage en Centrum 
lokten niet enkel m,assa's mobielen, maar werden ook centra van 
blijvende vestiging voor tallozen uit de beide Vlaanderen of uit 
de Kempen. De provincie Namen telt dan weer in Koofdzaak land
bouwers onder Kaar Vlaavise inwijkelingen; zelfs Liuksemburg 
blijkt nu, meer dan verwacKt, Vlaamse inwijking te kennen. 

Verre van, zoals de Walen die zicK benoorden de taalgrens 
vestigen allerlei taal- en andere faciliteiten voor zicK op te eisen, 
assimileerden de Vlamingen zich opvallend vlug - in bepaalde 
Waalse industriegemeenten is dan ook het Vlaams percentage 
der bevolking opvallend hoog. De enige vorm van Vlaamse wer
king in het Waalse vormden tientallen jaren lang de « Werken 
der Vinmingen », die zich vooral in de steden beijverden om de 
inwijkelingen trouw te doen blijven aan godsdienst en taal en 
doorgaans door geestelijken geleid werden. 

Dne jaar geleden nu zag men een gans nieuw initiatief ont
slaan, te danken aan een paar verdienstelijke durvers : de op
richting vafl het maandblad « Band » dat zich tot alle Vlamingen 
in Wallonië richt, de Vlamingen wil voorlichten over alle pro
blemen die hen bezig houden, en tegelijk berichtenblad is voor 
alle Vlaamse krinfjen. 

Het blijkt wel dat het verschijnen van « Band » als kata
lysator heeft gewerkt voor de sluimerende of uitstervende Vlaam
se kringen want op verschillende plaatsen in Wallonië zagen 
sinds 19,58 nieuwe Vlaamse bonden het licht, of verden eerbied
waardige oude, nog slechts in naam bestaande verenigingen ver
jongd en heringericht. 

Op 15 oktober richtte « Band » voor de derde maal zijn Kon
pres in, bestemd voor zijn kaderleden en militanten. Wij waren 
\n de gelegenheid aan het kongres deel te nemen, en maakten 
aldus van dichtbij kennis met het gepresteerde werk. De eerste 
indruk is er een oprechte bewondering voor Ket zeer vele werk 
dat op zo korte tijd door enkele mensen werd geleverd : de groot
ste verdienste komt hier toe aan de dinamische leider van Band 
d€ heer G. Sevenants en de toegewijde sekretaresse, mei. Hilda 
Peefëfi. * •"•"* '*""-"" ^ 

Wai het blad t Band » zelf betreft, heeft men zicK kunnen 
KandKaven op een hoge oplage, terwijl de inhoud over 't alge
meen lezensrvaard is, al valt 't gebrek aan scholing wel eens op. 
Voor het,volgend-^aar; treft men stoute plannen : van » Band » 
een weekblad maken ! Dat zoiets ernstige problemen stelt, zoivel 
financieel als redaktioneel, spreekt vanzelf. Om hef weekblad 
een behoorlijke geldelijke onderbouw te geven, lanceert « Band » 
een aktie, om aandelen in te schrijven op Ket nieuwe iceekblad. 
Waarom zouden ook niet enkele Volksunie-lezers met één of 
meerdere aandelen, Kun volksgenoten bezuiden de taalgrens een 
financieel duwtje geven f Eén aandeel kost 500 F; kandidnat-
enderscKrijvers wenden zich voor verdere inlichtingen best tot de 
Administratie van « Band » .• Route de Fraire, 35, Annevoie. 

Een tijdschrift leeft niet van geld alleen : ook de inhoud 
moet de lezers kunnen boeien — wie dus aan het blad wil mee
werken,als gelegenheidsmedewerker of met een vaste kroniek,wen
de zicK tot Ketzelfde adres; zijn Kuip zal ongetwijfeld dankbaar 
aanvaard worden. 

Een ernstig probleem dat zicK voor de meeste Vldmingen in 
Wallonië stelt, is Ket ontbreken van goede Vlaamse lektuur. Een 
bescKeiden begin werd nu gemaakt met een Vlaamse uitleen-
hiblioteek, op adores : Place A. 'Ryckmans, 15, Namen. Ook Kier 
kunnen veel lezers een handje helpen, door enkele (liefst vele) 
goede Nederlandse boeken op te sturen. Boeken welke u één- of 
Tneermalen gelezen Kebt, en die nu vergeten in uio liblioteek 
tfaan : waarom ze niet gegeven aan een Vlaamse biblioteek in 
Wallonië waar zo velen naar wat Vlaamse lektuur vragen ! 

Dat dergelijk stelsel tocK maar een lapmiddel is, en onmo
gelijk gans Wallonië kan bestrijken, spreekt vanzelf. Zeer terecht 
werd in de kongres-resoluties aangedrongen, opdat in de open
bare biblioteken van Wallonië meer Nederlandstalige boeken zou
den voorzien worden. Ook bij het bezoek dat een afvaardiging van 
« Band » aan de minister bracht, werd dit verzoek KerKaald. Het 
ware wenselijk, dat scKerp nagegaan werd, in hoever door de ver
antwoordelijke ministeriële diensten gevolg gegeven wordt aan 
dit zeer normaal verzoek. Men stelle zich niet tevreden met be
loften I 

Een volgende maal vertellen wij meer over de toestanden 
van de Vlaamse jeugd in Wallonië, en over de plannen om onze 
taal de plaats te geven waarop ze recht Ke»ft. 

('t Vervolgt) 
Roeland Raes. 

Middehstandsrubriek 

Vlaamse Eisen zijn ook 
middenstandseisen 
H st ii niet mijn bedoeling in een eerste bijdrage, uitgebreide wetgevend» 

maatregelen t» bespreken. Wel enkele beginselen te belicKtên die een 
Vlaam,se welvaartspolitiei en een doelmatig middenstandsbeleid moeten in
spireren. 

Vooreerst een volkom,en gelijk geberecKtiging op alle gebieden van ds 
Waalse en Vlaamse volks gemeenschappen-. Daar het loonpeil en Ket natio
naal inkomen in Vlaanderen gevoelig lager liggen dan in Wallonië betekent 
zulks o.m. een discriminatoire economiscKe politiek ten voordele van 
Vlaanderen. 

Deze politiek van massale werkvers cKaffing is een eis van de reeKtvaa/r-
digKeid en van de economisoK» wetmatigKeid,. Het is een beleid dat lijnrecht 
staat tegen de scKandalige bevoordeling van Wallonië, vooral nu. 

Verder dient, met het oog op de sohro- waardoor onze achterstand onverwijld 
melijke achterultstelllng van de Vlamin^ wordt opgehaald. 
gen aan de top van de openbare diensten. Deze politiek di« het nationaal Inkomen 
een drastische benoemlngspolltlek gevoerd In Vlaanderen zal opvoeren Is een midden-

Verleden zondag te Brussel. 
Wij begraven Lamme Goedzak voor goed f 

etandsbelang. Daardoor zal het Inkomen 
van de middenstand stijgen. 

Het pleit voor het politiek inzicht vaa 
de AaJsterse middenstanders van het 
N.C.M V. dit te hebben begrepen In een 
motie verklaren zij : « Zij (de leden van 
het N.C.M V. Aalst) zijn de mening toe
gedaan dat alle Vlaamse eisen in veri>and 
met de werkverschaffing, economische ex
pansie, Brusselse randgemeenten en be
noemingen In openbare diensten ook mid
denstandseisen zijn, en dat de koopkracht 
van de massa in eigen streek zou st'jgen 
indien gelijkberechtiging in ons land tot 
«tand zou komen ». 

Vei-volgens dient een politiek gevoerd 
van economische Integratie der kleine en 
middelgrote bedrijven, en een doelmatige 
•anering der concurrentie waardoor de 
eerlijke mededinging gewaarborgd wordt. 

Wat de socia'.e politiek betreft dient de
ne herzien in het licht van de huidige so
ciale werkelijkheid. De huidige opvat'mg 
stamt uit een tijd toen de arbeiders ont
rechten en berooiden waren. Wij zijn 
voorstanders van een vooruitstrevende so
ciale politiek ten voordele van de werk
nemers. Maar niet van hen alleen. Ook 
de zelfstandigen die voor een groot ge
deelte tot de economifsch zwakken beno
ren, hebben recht op hogere sociale tus
senkomsten vanwege de Staat Het is m 1. 
in strijd met de geest van een gezonde 
sociale pohtiek dat een m'ddenstander 
met 5000 F inkomen op minder sociale 
tussenkomst vanwege de Staat mag reke
nen dan een directeur met een maand-
wedde van 50 000 P. 

De kleine Vlaamse middenstander is 
dubbel benadeeM : eenmaal als Vlaming 
en eenmaal als middenstander. Al de par
tijen in afwisselende regeringscoalities 
hebben schuld aan deze dubbele onrecht
vaardigheid Alleen een Vlaams nationale 
partij kan het onrecht hersteülen doordat 
Bij de welvaart wil van de gehele gemeen
schap en uit volkse solidariteit het wel-
Bljn van het geringste lid van die ganeen-
schap. 

De Volksunie Is die Vlaams nationale 
partij. ZIJ is geen middenstandspartij zo
min als een arbeiderspartij of boerenoar-
tlj. Zij Is de partij van het algemeen wel
zijn In Vlaanderen. 

Volksvertegenwoordiger, 

Relmond Mattheyssena. 

• Vraag bl| hef Indehtan 

• van uw woning raail bl] 

galerij 

MARGARETHA de BIEVE 

• ASSENEDE 

• TEL. (09) 7t 50 57 

l ' 

u u r w e r k e n 
e n j u w e l e n 

• 
ALLE HERSTELLINGEN 
E I G E N W E R K H U I S 

• 
HUIS 

H.DELANGHE 
G R O E N P L A A T S 1 

ANTWERPEN 
TEL. 32 93 81 

VERHURING - VERKOOP 

Klankinstallaties 
ZALEN en AUTOS 

H. COOSSENS 
FREDERIK DE MERODESTRAAT 19 

BERCHEM 

TEL. 39.76.79 

., H R A_ 139707 

Wie Gent bezoekt, 

Het stadhuis bewvndert, 

loopt zeker even aan bt| RIK, 

in café «RUBENSHOF» 
BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

lillllllll 

MAATKLEDING 
volgens hypermoderne methode 
Perfekte pasvorm 

Prima aWerking 
Snelle bediening 

TEL. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
tKLEINE TUNNa) 

ANTWERPEN 

HOUDT WEGENS AANSTAANDE VERBOUWINGSWERKEN EEN 

rOTALE UITVERKOOP 
Het is nu het ogenblik om onder da gunstigste voorwaarden 

kennis te maken met ons zeer bijzonder maatwerk... 

Enkele voorbeelden : 

Zuiver wollen kostuum, naar maat . . . . . . 1.595 P 

Zuiver wollen broek, naar maat . . . . . . . 395 F 

Maatkostuum in Draion, Terlenka, enz. . . . . . 1.695 P 

Wollen gabardines, naar maat . . . . . . . . 1.495 f 

Originele Jagerslodens, naar maat •. . 1.495 P 

Wij verwerken ook Uw stof. Kostuum . . , . , , 1.000 P 

VERRASSINGSGESCHENK BIJ ELKE AANKOOP 

ROLUS & VAN DER PAAL p. v. b. a. 

ONS LANDHUIS p.v.b.a. 

Door uitbreiding van da zaak werden vanaf één november '61 

de zetel an da kantoren van da maatschappijen « Rolus & Van 

der Paal » en < Ons Landhuis >, Lange Gasthuisstraat, Antwer

pen, overgebracht naar ruimera lokalen t* 

BERCHEM (Antwerpen) 

Grote steenweg, 159 (eerste verdieping) 

vlak bij gameentehul* an Driekoningenstraat - tram : 7 en 15. 

Telefoon : 396957 

Open : van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. (ook de zaterdag) 

ONZE AKTIVITEITEN : grondverkavelingen • het bouwen van landhuizen • hypote-

ken • verzekeringen - geldbeleggingen. 

BEL ONS OP I wl] staan onmiddellijk ter uwar beschikking. 
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OP HEiiïv] SCHERM! 
ir Het l-n7i de geachte lezer 
misschien verwonderen, dat tce 
tot vandaag gewacht hebben 
om iets te zeggen over Jef 
Woodpecl-er en t HET MAN
NEKE t. Die titel verschijnt 
inderdaad reeds enkele wefcen 
elke avond op ons scherin en 
begint dan ook zo stilletjes aan 
vaste vorm te krijgen. 

De kleine Woodpecker is nu een 
vertrouwd beeld geworden van 
de wereld, zoals die elke avond, 
via de TV, zijn intrede doet in 
onze huiskamer. En we moe
ten zeggen, ondanks al onze 
antipatie voor het gebruik van 
het sinjnren-dialekt in radio en 
TV, 1. Het Manneke » is uitge
groeid tot een geslaagd eksperi-
ment. We weten niet in wiens 
hrein de idee vorm heeft ge
kregen, maar die man verdient 
in de bloemetjes te worden ge
zet. Samen met het koppel 
Woodpeelers, natuurlijk ! 

We hebben gehoord dat men er 
nil naar streeft alle gesproken 
teksten uit het programma te 
weren. De gesproken teksten 
moeten er inderdaad ook uit. 
Het moet telkens zoiets worden 
als een geslaagde karikatuur : 
bitter of zoet, sarkastisrh of om 
het even hoe, maar het moet 
zuiver vizrieel zijn. Een goede 
karikatuur draagt geen onder
schrift ! 

•k Ze hebben het er in de TV 
dus op gewaagd met * WAAG 
JE KANS ! ». De formule is 
geen revelatie, op verre na niet, 
maar er schijnt spel in te zit
ten, het publiek in de zaal ver
maakt zich, de kijker waar
schijnlijk ook, en het kost niet 
iedere avond honderd en zoveel 
duizend franken. Of dat alles 
nu echt TV-spel is, we durven 
het betwijfelen. 

H«t geheel stijgt nergens uit 
boven het niveau van de vroe
gere bonte avonden, waarmee 
dé gewestelijke tenders zich 
fopulair hebben gemaakt. 
We gaan onze pen nu echter 
it'iet speciaal scherpen, om de 
taak eens netjes tot op het ge
raamte uiteen te halen. Het is 
volkse ontspanning, zonder 
meer. De bedoeling van de 
TV-mensen zal waarschijnlijk 
wel ergens op dat niveau moe
ten gezocht worden. 
•Ar Ludo Dekkers en Jan Kuy-
pers zijn de prezentators van 
een nieuw program.ma 
. SCHATTEN OP ZOLDER . . 
We hebben slechts deze opmer
king te maken ; als Jan Kuy-
pers er nu nog zou in slagen de 
expert's minder te onderbreken, 
om ze eens een beetje voluit te 
laten vertellen, dan wordt de 
hele schattenjacht beslist een 
der beste programma's van het 
ganse HRT-repertorium f 
•ir Zonder verdere kritiek te ge
ven orer de uitzending over de 
RANDGEMEENTEN, moeten 
we het programma toch een qe-
hikkig initiatief noemen. We 
hopen nu maar dat de BRT nog 
andere binnenlandse problemen 
zal aanpakken .- het iederalisme 
b.v. 

TA- Over het zat er da q-avond
programma « ZET DE KLOK 
MAAR STIL » gaan we niet.i 
zeggen. Dat varkentje werd 
door de kranten reeds meer dan 
voldoende getcassen, en we 
wensen er geen woord aan toe 
te voeqen. 

Er zijn natuurlijk nog heel wat 
meer nieuwe programma's op 
ons scherm verschenen. Maar 
die komen volgende week dan 
aan de beurt. 

J.V d 

DAAR IS MAAR EEN LAND 

Op zondag. 1 oktober Jl bracht de TV 
d* uitzending van dit onderwerp. De reo-
llsator Gerd Mertens bracht ons een tele
visiefilm, die niet alleen een verheerilj-
king van het Vlaamse landschap tentoon
stelde, maar terze'.fdertljd een schat van 
eigen volksliederen presenteerde. 

Na de reusachtige bijval die de uitzen
ding van « EEN AVOND BIJ EMIEL 
HÜLLEBBOECK » te beurt viel In februa
ri Jl. (ze werd met een Oscar bedacht) — 
heeft de pers unaniem verklaard dat de
ze prestatie zeker voor een nieuwe onder
scheiding In aanmerking komt en dat dit 
grandioos programma ook aan de buiten
landse zenders moet doorgegeven worden. 

Iedereen die in het Vlaams kultuairle-
ven betrokken Is, weet hoe moeilijk het 
kan zijn waardevolle Initiatieven op bre
de schaal te doen doorbreken. Zonder de 
"teun van de publieke opinie wordt het 
vaak een slentergang. 
Daarom doen wij een beroep op de Vl&am-

sp verenigingen om aan het adres van 
Dhr. PAUL VAN DEN BUSSCHE - Direc
teur-Generaal van de BJI.T., Eug Flagey-
p-ein 18 - Brussel 5, of aan het adres van 
de reallsator GERD MERTENS (boven
vermeld adres) een schrijven te richten 
om hen geluk te wensen en hen te vei^ 
«oeken, programma's op dat stramien sa
mengesteld, veelvuldiger te produceren 

Willem Demeyer. 

NOORD EN ZUID 

Volgens een mededeling In de pers aou 
de Wereldbibliotheek binnenkort het 
meesterwerk van Professor Geyi « De Ge
schiedenis van de Nederlandse Stam » la 
een nandige en goedkopere uitgave op de 
markt orengen 

Dit lijkt ons verheugend, daar aldus te 
verwachten is dat meer en meer landge
noten kennis zullen nemen van de Oar-
vfnde en objectieve getuigenis van de Ne
derlandse hoogleraar, die o.a. met de leu
gens van de officiële geschiedschrijver 
Pirenne afrekent. 

&£• - Oent. 

ALSEMBERG 
Zaterdag 14 oktober had de pas opge

richte « Cercle d'Educat'on - Kring voor 
Opvoeding » om 19 uur in café « De 
Zwaan » te Alsemberg een vergadering be
legd om de heroprichting te eisen van de 
transmutatieklassen, waarover tijdens de 
voorbije maanden eoveel gepolemiseerd 
werd. Men herinnert zich ongetwijfeld nog 
dat de Rijksihiddelbare school van Alsem
berg besloten had, transmutatieklassen op 
te richten, maar dat de kabinetsraad op 
het allerlaatste ogenbl'k besliste, deze te 
verbieden, ten einde de ( geplande algö» 
mene oplossing voor de taaivraagstukken 
niet In het gedrang te brengen » (sic !). 

Een minuskuul groepje van 19 fransta-
llge Inwijkelingen, onder de leiding van de 
Heer Dubois, socialistisch provincieraads
lid waren nu zaterdag samengekomen om 
onder mekaar even te beraadsl^en wat 
voor de heroprichting van deze klassen 
Bou kunnen gedaan worden. Zonder dat 
enige aktie op touw gezet was, waren ech
ter eveneens een dozijn Vlamingen, die 
hacht gekregen hadden van de zaak. in d« 
«aal aanwezig. Zij hebben er op achitte-
„.jende wijze de zaak geboycot door het 
voeren van een onberispelijke en beleefde, 
maar stugge en onafgebroken obstruktie, 
die de bespreking steeds weer In het hon
derd Het lopen. Door om beurten het 
woord te vragen, wat htm vanzelfsprekend 
niet kon geweigerd worden, werd er op 
heel de avond zeker gedurende driekwart 
van de tijd nederlands gesproken. Hoeft 
het gezegd dat de franskiljons gewoon 
verbolgen waren ? 

ZIJ besloten tenslotte — besluit dat al 
van voor de vergadering vastlag natuur
lijk — een afvaardiging, bestaande uit 8 
man, 4 franstalige inwijkelingen en 1 Vla
ming — een ingeweken dame uit Oosten
de (I) die halsstarrig weigert één woord 
nederlands te oraten I - naar de Heer La-
«wk te zenden, om te bekomen dat de wet 
van 1932 zou toegepast worden en dat cte 
opgeschorte transmutatieklassen bij de 
Rijksmiddelbare Schoo' te Alsemberg in 
•eptember 1962 geopend zouden worden 

Ter intentie aan Renaat de Zwijger en 
aan onze Vlaamse parlementairen : Vlaan
deren wU geen gebledsroof meer 1 

(ÜX)3.) 

t .v enquête 
H 0t U teer begrijpelijk, dat in alle antwoorden een sterke helangttelUng 
__ voor partij-politieke kwesties tot uiting komt. Het moet ons dan ook niet 
verwonderen, wanneer keel wat deelnemers van deze rubriek gebruik maken 
•m, êoms teer hevig, te protesteren tegen de wijte, waarop onze tgn. tradi
tionele partijen van de demokratie een komedie maken, telkens hst over de 
BRT gaat. 

Het tou teer interessant tijn om van al deze reaktiei een bloemlezing ia-
men te tUllen. Maar tot ons aller spijt, en OTnwille van de vrede in de redak-
tionele huishouding, kunnen we er niet aan denken dat idee ooi maar • • » 
begin van uitvoering te geven. 

Toneel : Meer en beier 
door eigen mexnen. 

Daarom maar terug alleon de m«><>st tl-
plsche. 

Heel wat deelnemers vi-agen zich aX, wat 
•r in de studio's wel moet In huls komen 
van de lo noodzakelijke ploeggeest, wan
neer Iedereen daar bijna meer als partij
lid dan als vakman staat, c Hoe kunnen 
wij, In Godsnaam, interessante program
ma'» op ons scherm krijgen, wanneer de 
partlj-kaart blJ de benoeming van meer 

bel.'.ng was dan de krnn s of het rtI->io-
nia ? En wat moeten wij hepen, riTl .<e 
Juiste man op de jui-ste plaats zal komen, 
wanneer van hem wordt geëist, dat hij 
ook de juLste partij-lidmaatschapskaart 
za 1 op zak hebben 7 ». 

Aan de Franse giens twijfelt men t r 
sterk aan « of wij op die manier wel ooit 
een TV-ploeg met stielkennia en program-
ma'>: met stand ng zullen krijgen 7 ». 

In verschillende brieven wordt de kwa9< 
tie aangeraakt, of men aan de nM.aistera 
eendtijd moet verlenen. Meestal staa» 
men «eer fikepti.sch tegenover de objektl-
Titelt van deze heren. Men geeft er dan 
ook de voorkeur aan, dat hun gezljjht 
nooit op het scherm zou te zien z in. " 

Men wil evenmin horen van reg-̂  'natlg 
partij-poUtleke uitzendingen. In de aard 
van de « Vi-ije Politieke Tribune » bij da 
radio. Een kleine minderheid is er wel 
voor, maar blijkbaar zonder entoeziasme. 
De tegenstemmers hebben echter hun pen 
gfescherpt : « De massa wordt reeds meer 
dan voldoende door de grote partijen en 
hun psychologisch-gevoerde propn^anda 
bedrogen! Laten onze politlekeiv maar 
eens met hun werk bewijzen, dat 7e iets 
geloven van hun eigen schone woorden. 
Zodoende zal die politieke TV-tnb'ine er 
wel niet nodig zijn ». 

De lezer zal nu de opmerking maken, 
dat de TV toch. wel degelijk over vo een 
partij-uitzending beschikt Inderdaad, en 
ook onze inzenders zijn het niet vergeten, 
want bv. te Ronse vindt men bet h"el ei
genaardig, dat er naast de soc'sM .tts-he 
en liberale « Get^nehte en Aktie ». ook 
een « Kato'^-ke » tegenhangier bestaat 
Onze Ron=->naar licweert. dat de Kerk 
tot geen « in-t:tuut voor politieke scholing 
Is. Maar we moeten natuurlijk voorzich
tig zijn. In België zijn zo van die dingen 
mogelijk, die het nergens andei-s 7iin ! ». 

De zwaarste aanvallen worden natuur-
l ik gericht tegen de « leugen-uitj-nding 
bi' uitstek » • « leder zijn waarlvid ». 
E-n West-Vlaams militant Is van mening 
« '̂ pt het toelaten van de Volksunie tot 
du n -ogramma een kwastie is van 'nutere 
rechtvaardigheid. Of vei-gls ik mij ov^r de 
Inhoud van het begrip : demokra'ie? ». 
Er is een lezer, die zich bepaald kwaad 
maakt : « Ik ben die katoUeke en ïindere 
plakzwaaierlj meer dan beu ! Die heren 
denken natuurlijk dat macht ook recht 
Js. Maar als ae dan toch zo i-r fzeker 
Hjn ». Men zegt, het ook kalmer • « De 
uitzending « Ieder zijn waarheid » is ijoed, 
maa'- ik denk nu wel dat leder objektlef 
kitk"r akkoord is, dat ook de Volksunto 
hioi- moet tegenwoOTd'g zijn, daar ieïe 
pari Ij toch een toenemende invloed ulV 
opf'nt In Vlaanderen » 

Uiteindelijk komt het natuarUjk alle-
maal op hetzelfde neer ! men bejrijpl 
niet op welke gronden men de VolksunU 
nog langer het recht op deebiemine aan 
« Ieder ilJn waarheid » kan ontzeggen. 
Het reohtvaardighridsgovoel van onxa 
nienseji komt tegen in<i on-demokra«<wha 
weigering sterk In opstand 

Johan van Breda. 
(Vervolgt) 

V.T.B.-kalender 
1962 

Voor de veer t iende m a a l hebben 
de Vlaamse Ter is tenbond en de 
Vlaamse Automobi l is tenbond een 
a r t i s t i eke ka lender , d i t m a a l gewijd 
a a n Vlaamse wa te ren en bes temd 
voor 1962, ui tgegeven. Het is over
bodig er op te wijzen d a t deze u i t 
gave loa l s h a a r voorgangs ters al le 
lof verdient . De zorg w a a r m e d e bei 
de Vlaamse verenig ingen h u n u i t 
gaven omr ingen , s t a a t daa rvoor 
borg. Voor h e t eers t werd m e t meer 
d a n één kleur gewerkt. Hetgeen de 
Jonge, veelbelovende k u n s t e n a a r s 
H e r m a n Wouters , fotograaf, en zijn 
broeder, Edwin Wouters , t ekenaa r , 
h ie r hebben voor tgebracht , bezit t e 
gelijk grote d o k u m e n t a i r e waa rde 
— d a n k zij de geslaagde foto's v a n 
bekende kana l en , r ivieren en p las -
•en u i t de Vlaamse provincies — en 
n ie t m i n d e r grote k u n s t w a a r d e o m 
wille van de m e t vaardige h a n d op 
moderne , gekleurde ach t e rg rond ge
tekende motieven, die r ech t s t r eeks 
be t rekk ing hebben op h e t gefotogra
feerd onderwerp . 

Deze wandka lende r heeft hetzelf
de fo rmaa t a ls ver leden j a a r . De 
de r t i en bladen werden ui tgevoerd 
op glanzend, stevig pap ie r ; d a n k zij 
de gespi ra leerde s a m e n h e c h t i n g 
worden de m a a n d b a d e n eenvoudig 
n a a r a c h t e r omgeslagen en boeven 
«e dus niet afgescheurd, zodat op 
he t einde van he t j a a r de ka lender 
nog zo volledig is als de eers te dag. 

Spij t de ui tvoering In twee k leu
ren werd de pr i js toch behouden 
op 20 F . 

Te bekomen In de boekhande ls 
van de V.TB. te Antwerpen (pos t 
reken ing 936.27 van V.T.B.). Brugge, 
Brussel, Gent , Hasselt, Kortr i jk, 
Leuven, Meehelen en St -Niklaas . i 

K.y.S. ALLERLEI 
Op 1 norember : nederlandse krea-

tie ran t Marline, je gaat ie ver > 
(* La Mariée est trop belle »J van 
Michel Duran (tot 12 nov.J. 

De opvoering van « ürfaust » van 
Goethe, door de Wuppertaler Büh-
nen. heeft plaats op 8 nov. om 20 uur 
en op 9 nov. om 15 uur. 

Op 13 en 14 november, krijgen we 
de one-nthnshow van Toon Her
mans, waarop we speciaal de aan
dacht vestigen. 

Dan volgt op 16 nov. (tot en met 
S december) * Lijmen « e» c Het 
Been », naar het gelijknamige werk 
van Willem Elsschot. 

En op 29 nov. een tweede optre
den van het Nationaal Toneel. 

De Mars op Brussel werd ontbon
den aan de Vlaamse Schouwburg te 
Brussel : 100.000 Vlamingen uit het 
hele land hebben dus kunnen vast

stellen dat de K.V.S. niet lurkigd 
was (evenmin als de gebouw/n ran 
« Het Laatste Nieuws *). 

Geen enkel toneelspeler eau de 
K.V.S. te Brussel, van de K.\'.S. 
te Antwerpen of van de Folie."-Bur
gere te Brussel hebhen we in de si oei 
opgemerkt. 

Misschien liep er hier of ihuir ren 
mee, maar was het niet dt //licht 
van allen om mee op te stappen ! De 
Vlamingen vechten voor het h<],imd 
van Nederlandstalige randgemi' iiten 
en voor het Nederlands te Bn/.isel: 
moest het Nederlands hier verdwij
nen, zouden de K.V.S. en de Fnliet-
Bergère kunnen sluiten en wat dan 
begonnen mst de spelers f .4 Is ze 
niet de nodige Vlaamse fierheid kun
nen ophalen, hadden ze aan hun 
boterham kunnen denken en i/rza-
menlijk er voor uitkomen. 

Maar ja /... 

HUS NAGDA 
H O O G S T R A A T 15^ en 17 - A N T W E R P E N 

"3^ - Slaapkamers - Eetkamers 
ik Salons - Kinderwagens 
'jAr Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJ2EN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

ik K o n t a n t - K r e d i e t 
< ^ OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
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