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De wet 

i 

Het stelletje t flaminganten » ^ 
dat in de huidige regering heet 
te zitten, u aardt g o f weg orn 
de Waalse en franskiljonse ex
cellenties met enkele lengten te 
kloppen in het voeren van een 
on-Vlaamse, van een anti-
Vlaamse politiek Vermeylen 
uil de gcbiedsroof van 1947 be
stendigen en uitbreiden, Van 
Elslande speelt verder voor on
mondige paljas naast ztjn 
Waalse superminister, Segers 
moet bekennen dat hij totaal 
onmachtig w om de legerleiding 
zijn wil op te leggen, Spinoy 
gooit 20 miljard tegen de 
klaagmuur van de Borinage. 
Een enkel minister heeft ge
tracht, zijn flamingantische 
reputatie dan toch min of meer 
hoog te houden : Fayat. Men 
weet dat hij het voornemen 
koesterde om eksamens uit te 
schrijven voor de uitzonderlijke 
aanirerving van vijftig Vlamin, 
gen in de diplomatie. Deze 
maatregel was alleszins een be
gin, alhoewel verre van toeret-

' kend. De buitengewone aanwer
ving lan 50 Vlaamse diploma
ten i an de 3de en 4de klasse zou 
het franskiljonse rezervaat aan 
de top van Buitenlandse Zaken 
ongeschonden hebben gelaten. 
Slechts na verloop van jaren — 
als wind ên water meeicilden 
— zou de maatregel van Fayat 
enige merkbare uitwerking heb
ben gekregen. Maar wind en 
water willen in Belgiü slechts 
zelden mee in de richting 
Vlaanderen. Fayat echter heeft 
tenminste zijn goede wil ge
toond, wat des te meer opviel 
daar hij de enige is om ook 
maar een greintje goede wil op 

te brengen. < 

Een i-tel ( flamingantische » ! 
mmnters dus dat door dik en i 
dun ren anti-Vlaamse politiek ' 
voert; een enkele minister \ 
slechts die een schuchtere po- ' 
ging onderneemt om een sihro- \ 
iiiehjk onrecht te herstellen. i 
Rezvltaat f Nul komma nul ' ' 
Met een zeldzame spoed heeft ! 
de Franse Kamer van de afde- s 
hng Wetgeving van de Raad •• 
van State een ongunstig advies ' 
uitgebracht over de plannen 
van Fayat. Het heet dat de 
tekst ervan m strijd is met art. ' 
6 van de grondwet betreffende \ 
de gelijkheid lan de Belgen I \ 
Want alle Belgen zijn gelijk \ 
voor de wet, nietwaar. De Raad 
van State heeft 131 jaar lang 
geen aanleiding gevonden om 
Buitenlandse Zaken te herinne- . 
ren aan art. 6 van de grond- ' 
wet. De Raad van State is 
trouwens nooit om advies ver
zocht over de stelselmatige we
ring van Vlaamse kandidaten 
voor de diplomatie; onze 
« Vlaamse > vertegenwoordi
gers m de regeringen, in het 
Parlement hadden geen tijd 
voor het inwinnen van derge- ' 
l'jke adviezen • moesten zich 
jaar voor jaar beijveren om 
toch vooral de begrotinq van 
Buitenlandse Zaken goed te 1 
keuren tonder dat d^ Vla
mingen ei te lastig werden. 

TeiToli Us. t 

^ * > * W M « M a i 

•a 

Op 4^ze pU&H moeit efgen^k een oproep 

staan aan ai onxe militanten oéi zaterdag a.s. 

te Tienen te xijn. j 

Het Tiense Rode Kruis is, net zoafs het 

Antwerpse, achferuitgekrabbeÉ onder d[e, be

dreiging van Vlaamse tegenbetogingen!'^^" 
. . . . . . .^ i 

Sinds het Volksunie-protest in de Zandvlietse 

Polder tegen het Frans van Merlot is de pro-

testaktie voorgoed op dreef gekomen. 
Geen woord Frans meer op plechtigheden in 

Vlaanderen I Daarvoor staan wij borg. Pendeldrbeid en gevaarlijk 
werk voor de Vlamingen ? 

Dan gelijk loon 1 

NEEN AAN HET BEDROG 
"CJ nkele welen terug toen we de eerste plannen van de regering T ernamen 
• " over dé taalregehng te Brussel en de taalgrens schreven ne • Het bedroa 
hegmt. * 

IVu wa de plannen van de regering voor de taalgrens kennen hunnen vê 
zeggen f Neen ». Bij dit bedrog zullen we ons nooit neerleggen. 

Herinneren we vooreerst aan het feit dat voor een paar maanden in de 
kranten geschreven werd dat eerst de plannen voor Brussel zouden bekend ge
maakt worden, omdat de altijd opnieuw bedrogen Vlamingen zouden tien 
dat er lett in de Belgiich unttanstische mentaliteit veranderd leas. Men tou 
de Vlamingen eindelijk vooreerst wat recht laten wedervaren t$ Brussel, <m 
te laten zien dat men van goede uitl wai. Welnu dat vervalt. Dat ii reedt 
volmaakt verleden ttjd. 

Toch hadden we daar recht op Want 
toen de volksteUlng van 1947 Ganshoren, 
St Agatha-Berchem en Evere biJ Brussel 
aangehecht werden zouden de Vlamingen 
In ruil daarvoor de tweetaligheid te Bruv 
sel knjgen. Zoals altijd bestalen de irsuis-
taligen ong en Icregen we nieta terug dan 
IJdeie beloften 

Thans begint de regering met een taal-
grenaregeling die een grote fopperij la. 

Voweerst verwijst men naar de Kom
missie Harmei maar men volgt die beslui
ten m de betwiste gebieden slechta voor 
wat de gehuchten betreft, niet meer voor 
de knelpunten. 

int Z>tA.7(/{mp0fUA4eH 

Voorafgaand wensen we nog op te mer
ken dat de besluiten van de Kommissie 
Harmei de Vlaamse taalgrenskenners, di« 
biJ de besprekingen praktisch niet verte
genwoordigd waren nooit bevredigd heb
ben 

Een studiekcanmissie van het Algemeen 
Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond 
(thans Verbond voor Vlaamfie Academici) 
publiceerde in 1952 als besluiten van een 
grondige studie om 

1 « Volgende gemeenten en gehuchten 
hebben, in tegenstellmg met dokument 
156 van de politieke afdeling van de Kom
missie HarmeL een onbetwistbaar Neder
lands karakter • het gehucht Clef-de-Hol-
lande (onder Ni«uwkerke>, het gehucht Le 
Bizet (onder Ploegsteert), het gehucht 
Ten Bnelep (onder Komen), het gehucht 
Risquons-Tout (onder Rekkem), AaJbeke 
Stationwijk (Mider Moeskroen), de streek 
rond Tombroek (onder Lowmgen), de ge-
meent* Smere, het gehucht Laag-Deume 
(onder Ronse), het gehucht Quatre Ventj 
(onder Elzele), het centrum van de ge
meente Sluizen (Brabant) en het centrum 
Tan Roost (onder Roost-Krenwik) 

Verder sprak de Kommissie Harmei 
«ch niet uit over Overmaas behoudens 
over de zes Voergemeenten 

De studiekommissie van het AVOHV 
bepaalde haar standpunt terzake als 
volgt : « Wat Overmaas aangaat, ver
klaart de Kommissie zich akkoord met de 
Germaans-Romaanse (Limburgse-Waalse) 
d'alektgrens bepaald door Prof Legros en 
die loopt ten zuiden van de gemeente Aa-
bel (mm het gehucht St Jean-Sart) ten 
«uiden van het gehucht La Vlamene' (on
der Clermontj, ten zuiden vaa Hendrlk-
KapeHe (mm het Waals kwartier) en ten 
wilden van Balen en Membach. De kom
missie ^sreekt zicai uit voor het eentalig 
Nederlands iMrakter van. d£ Toeratreek 
Voor de gemeenten VMI de Platdietse 
streek zijnde Montsen, Homburg, Slppena-
ken, Gemmenlch, Moresnet, Keünis, Hen-
drik-KapelIe Welkenraat. Balen-Wezer 

Membach en Aubel en voor de gemeenten 
van het kanton Eupen stelt de Kommis
sie zich op het standpunt aldaar de Jong^ 
ste decennia door de Vlaamse kultuurver-
enigmgen gehuldigd nl het Duits als kul-
tuurtaal te handhaven waar de bewoner» 
dit verlangen, het door het Nederlands t« 
vervangen waar het Duits niet langer ge
wenst wordt ». 

De Vlaamse volksvertegenwoordigers uit 
de kleurpartijen hebben zich toen niet 
bekommerd om Overmaas Na de oorlog 
werd behoudens de zes Voerdorpen gans 
Overmaas Prans m onderwijs en admi-
nlstratie en dat is nog zo ondanks het 
lelt dat de overgrote meerderheid van d» 
bevolking aan huls het Limburgs dlalekt 
spreekt 

De besluiten van de kommissie Harmei 
«tjn leeds nadelig voor Vlaanderen 

Men wil er thans van afwijken met om 
gevallen gunstig voor Vlaanderen recht t« 
zetten maar om sommige objektieve be
sluiten van de kommissie ten onzen on
gunste scheef te trekken 

De Kommissie Harmel voorzag de in-
perkmg van de Brusselse agglomeratie bin
nen haar huidige grenzen Geen spraJce 
van tegemoetkomingen (Nederlands woord 
voor het afgrijselijke « faciliteit »). De 
regermg lost de zaak van de randgemeen
ten niet op met het overige van de taal
grens wat nochtans logisch zou zijn Neen 
ze bewaart het voor later om de tweeta
ligheid van de randgemeenten er do«- t« 
krijgen 

Ondertussen wijkt de regermg eveneen. 
wat Edingen en Ronse betreft van de be-
guiten van de Kommissie Harmel af. 
Edingen, Vlaamse gemeente, wordt Prans 
en Ronse. eveneens Vlaamse stad, wordt 
voorgoed tweetalig! 
vr2,tl ""^^^"^^ î et theoretisch tweetalig 
Moeskroen dient om de Vlaamse snoek t« 

Z T l ^ ^ '^'*'^"'^' ^ « mndgemeen-
De C V P . . ^ rTf^^ ^ ' ^ '̂̂  Edingen I 

He^ v o i ^ ^ ^ ' ^ ' ' . ^ ^ * durf t* koop I 
t « « n o l ^ ' / t , * ^ ^ ' ^^^ « » ' schreefdat 
« geen cm2 Vlaamse grond nog mocht 

BLZ 2 
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De middenttand betoogde te Brutiel. Volksunie - mensen namen er 
deel. Zie verder hlz. 6 en vertohillende c Pepernoten •. 

ERGERLIJKE VERHOUDINO 

In de staatsnitgraven wordt voor 
1962 ongeveer 19 miljard voorzien 
voor pensioenen. De xeUstandiireii 
krijgen hiervan niet eeni 1 miljard. 
Voor hen is slechts 99Z miljoen 
voorzien. Er zijn nochtans 600.000 
zelfstandigen, waaronder velen met 
een inltomen beneden de 6.000 F 
per maand. 

Aan deze proletariers werd door 
de achtereenvolgende regeringen 
Tan liberalen^ soeiaUstmi en C.T.P.-
•rs nooit gdaeht. 

Dat OOIK zi] het bea worden, b«-
wees hun betoging vorig* week t« 
Brussel. 

GEWELD 

c Hon «•gmiMlit t Hét geweid » 
was de titel waaronder Cmnbat, het 
weekblad van de MJP.W. verslag oit-
bracht over de mars op BrasseL Het 
fa een typisch onnozel en verwron
gen verslag, waarin met geen woord 
melding gemaakt werd over de fe
deralistische geest die de betoging 
beheerste. 

De betogers hebben zieh beperkt 
de onnozelaars die probeerden een 
demokratiscbe betoging te hinderen 
weg: te Jagen. Ze stoven trouwens 
uiteen als kippen. 

Als dat al geweld is dan vragen 
We ons af wat de M.P.W. uithaalde 
tijdens de jongste stakingen. Om 
alleen maar van het Ouffleminsta-
tion te spreken ! 

Het artikel is trouwens te gek. 
Als de Walen Frans onderwijs In 
Vlaanderen willen moeten ze ook 
maar Nederlands onderwijs te Luik 
en te Charleroi dulden. 

Men kan toch niet terzelfdertijd 
federalist en imperialist zijn. Men 
moet kiezen. 

Wie federalisme wil ziet af met 
eisen te stellen op Vlaams grondge
bied. 

Zonden zij niet liever propaganda 
voeren voor een gemeenschappe
lijke Vlaams-Waalse federalistische 
betoging te Brussel ? 

WAT ZAL MECHELEN NU 

DOEN? 

Op de protestmeeting van het 
« Front pour la defense de Bruxel-
les » waar, volgens de Ubre 9600 
Brusselaars aanwezig waren — 
waar men er de helft moet aftrek
ken, daar de Libre slecht 50.000 
deelnemers in de Mars op Brussel 
heeft geteld — is ook een <r abbé » 
opgetreden, die opruiende taal heeft 
gesproken (hypocrisie de ceux qui 
développent un climat de haine en 
se parant d'une étiquette chrétien-
ne). 

Hij werd natuurlijk dapper toe
gejuicht. 

Zal Mechelen dit no ook doea? 

TYPISCH 

Evenals « Le Soir » en c La IJbro 
Belgiqne » onderstoeept de € Pour-
quoi Pas » de Vlaams-natlonale 
geest die de m a n op Briusel be
heerste en de Volksunie Is de gro
te boeman. 

Zoals het Waak soeUlistisoh 
weekblad « Combat » sehlmpt hel 
Brussels liberale weekblad € Pour-
«uoi Pas r op het boerenkarakter 
van de betoging. De socialisten en 
Uberalen houden Inderdaad niet van 
boeren. Sinds vele van die heren le
ven op kosten van arbeidersorgani-
•atles mogen ie niet meer zoels 
vroec^r eehiiiipen op de arbeider
proleet. Daarom wordt thans de 
boer als voorwerp van spot geno
men. De boeren, die nooit iets ge
ilen hebben en die zich vergapen 
aan de pracht van Brussel ! Als we 
ons niet vergissen zijn het anden 
toch de voorouders van die domme 
ongeknltlveerde Vlamingen die te 
Brussel een grote markt en een St. 
Goedele gebouwd hebben, kortom 
alle kultuurmonnmenten waarop 
Brussel trots gaat. 

De c Pourquoi Pas 7 » drijft ver
der de spot met het woordje « fa-
eiliteit > dat typisch c Vlaams > ge
noemd wordt. De Inrichters hadden 
inderdaad beter de ruimere uit
drukking « geen toegevingen » ge
bruikt dan hadden we het ijselijk 
woord faciliteit vermeden. Zulke 
woorden zijn echter de typische 
monsterkinderen van de Belgische 
beschaving. Qek doet het echter 

De wet 
(Vervolg T»a blx. 1) 

Honderd een en dertig jaar 
lang heeft de wet ons niet be
schermd. Honderd een en der
tig jaar lang heeft men een 
loopje genomen met art. 6 van 
de grondwet. Maar nu een mi
nister een schuchtere poging 
doet om een stukje gelijkheid te 
herttellen, richt zich in al haa/r 
onverbiddelijke dreiging op : la 
loi / Et l'article 6 ! 
Zij die in Vlaanderen naief, 
blind, dwaas of misdadig zijn; 
tij die blijven zweren bij de 
mogelijkheid van Vlaams 
rechtherstel binnen het unita
risme, dat zij het eens en voor 
goed noteren : honderd een en 
dertig jaar lang heeft er voor 
Vlaanderen geen artikel 6 be
staan. Vandaag bestaat het, 
wordt het ingeroepen tegen 
Vlaanderen. 

Laat ons de t Last Post » bla
zen, een nieuwe vlag aan de 
mast hijsen en onze eigen 
Vlaamse wetten stem,men. An
ders kom,t er nooit van enig 
goed Vlaams voornemen iets te
recht. Nooit f 

T.V.0. 

eRNorcii 
*an tn de eerste «In vaa het heoM-
•rttkel van betzelfde weekblad te 
lezen « C'éialt Ia kenneise k Bm-
xelles ». Hebben onze franstaUgen 
dan geen eigen Frans woord voor 
kermis ? -

Anderzijds verheugt de Pourquoi 
Pas 7 zieh over hét bériilit van de 
regering een beperkte tweetaligheid 
In te voeren in de streek van Moes-
kroen en van Komen. Dan kan men 
tmmen die tweetaligheid ook niet 
weigeren voor de Brusselse randge
meenten, tehrljven ie. Ze weten 
wat ze willen de Pourquoi Pas 7 

VLAANDEREN FIETST 

Welke cijfen men in BelgM ook 
Toor ogen neemt, zij spreken altijd 
een klare taaL De klare taal van 
Vlaanderens achterstand. 

Deze week zagen we nog een sta-
tiatiek over het aantal anto*! la 
Belgli (1958). 

Per 1.000 Inwoners zagen we Tol-
gend lijstje : 

Brabant : 109. 
Luik : 102,4. 
Namen : 95,9. 
Luksemburg : 94,7. 
Antwerpen : 82.8. 
Henegouwen : 82. 
West-Vlaanderen : 81,8. 
Oost-Vlaanderen : 67,4. 
Limburg : 54. 
Zoals altijd bengelen de Vlaam-

•e provincies ver aan het staartje 
en gaan Brussel en Wallonië voor
op. 

Alleen Antwerpen slaagde er in 
Henegouwen lichtjes voorbij te ste
ken, maar het ligt nog ver ten ach
ter bij Luksemburg en Namen om 
van Luik niet eens te spreken. 

Onze Vlaamse kleurpartijenpoU-
tiekere hebben ons ver gebracht. 

Toch is Vlaanderen erop vooruit
gegaan. Wij kregen meer fietsen. 

Van 1951 tot 1959 schommelde 
het aantal fietsen als volgt : 

Umburg + 59.646. ; ; : ,,, 
Oost-Vlaanderen -f- M.990. 
Antwerpen -f- 5.571. 
West-Vlaanderen -f 3.868. 
Luksemburg — 14.794. 
Namen — 25.794. 
Brabant — 45.333. 
Luik — 59.873. 
Henegouwen — 85.128. 
De Brusselaars en Walen rijden 

per wagen, Vlaanderen... fietst ! 

PRESTATIES 

Bij De Standaard hebben ze zich 
weer eens hopeloos belachelijk ge
maakt door een reportage over Be-
naat de Zwijger (alias van Elslan-
de) te publiceren' met tevens een 
foto van de adjunkt die de onder
titel c Heel wat gepresteerd ! » 
droeg. En l.v.m. het sociaal statuut 
van het onderwijzend personeel 
worden dan volgende « verwezenlij
kingen * Tan van Elslande aange
kondigd : •'•' 3 
1) Het ontwel^ van K.B. tot vast

stelling -van .de bezoldigingen 
voor de bijambten treedt... In 
zijn laatste faze ! 

B) Het ontwerp van K.B. in verband 
met de in aanmerking te nemen 
diensten werd zojuist aan de Ka
binetsraad overgemaakt en... 
mag dus eerlang verwacht wor
den ! 

S) Ook het ontwerp van K.B. hou
dende de vaststelling van de ba
rema's die van toepassing wor
den gesteld in 1957, zal... eer
lang aan de Kabinetsraad wor
den overgemaakt! 

4) Een ontwerp van K.B. tot vast
stelling v^n de vereiste be-
kwaamheidstitels in bet vrij 
middelbaar en normaalonder-
wijs werd... in bespreking geno
men ! 

Van prestaties gesproken ! Br 

wwdl wel • eerlaac • leii varwaelit, 
er weidt in € bespreking » geno
men, maar er is geen Jota verwe-
•enlijkt. 

Als men dan nog bedenkt dat de
le ponten vooral van belang zijn 
voor het Vrij Onderwijs (wat onder 
de bevoegdheid valt van Van Els
lande!), kan men toch met moeite 
een glimlach onderdrnliken, wan
neer men onder de Standaard-toto 
leien kan : « Veel gepresteerd ! ». 

NIET ONAARDIG 

De eerste bladzijde van c Com 
bat » van vorige week was echt 
smakelijk opgesmukt. Een tekening 
stelde een lege W.C. voor, met aan 
een nageltje een nummer van La 
Libre Belgique. 

We hebben ervan genoten. 
En in een flits hebben we ingezien 

dat het dit nu was wat men « es
prit francais > noemt. 

SOCIALE VOORUITGANG 

Een van d« grofste dingen die de 
Jongste regering ons aan het been 
gelapt heeft is de herschatting van 
het kadastraal inkomen. O wee, wie 
lijn qpaarcentjes In een huisje ge
stopt heeft. Men zal er ongeveer 
drie maal meer belasting voor mo
gen betalen. 

Terwijl de kosten voor het levens
onderhoud voortdurend stijgen ver-

NEEN AAN HET BEDROG 
(Vervolg van blz. 1) 

prijsgegeven warden » scbrljft nu over 
Bdlngen dat als bet gemeentebestuur bet 
Fnma wil, dat het dan maar bl] Wallonië 
moet gaan 1 Kn bet Frans ImperiaJiame 
heeft gewonnen aaak. 

Minister Oilson veridaarde aan radio en 
T.V. dat wat Vlaams Is moest Vlaams 
Wijven. Sn ondertussen wil blJ ons op al
le knelpunten aan de taalgrens bestelen. 

Hij speelt de dief en loept < boud de 
dief ». 

De huidige taalgrensregeling TOorg:e8teld 
door de regering ia typisch Belgisch uni
tair bedrog. Het is grof imperialisme vao 
onze franstalige kolonisators. 

Wij Vlaams nationalisten staan op de 
onaantastbaarheid van het Vlaams grond
gebied. 

En tiij een andere oplossing ons opge
drongen door franstalige imperiailisten, ai 
dan niet gesteund door hun Vlaamse kol-
laborateors, zullen we ons nooit neerleg
gen. Nooit 1 

De ^streraistische verfransers van het 
riag Oilson hebben Brussel leeds doen uit
groeien tot een onding, tot een water
hoofd. 

Wij sullen tbaas beletten dat hij de 
taalgrens verbrusselst. 

De Waalse grond bij Wallonië ^oed, 
maar de Vlaamse grond bij Vlaa)idaren. 

Aan hun Frans Imperialisme zeggen wij 
neen, neen en nog eens neen. 

Wim Jorissen. 

Iioegt men «p allerlei sBnkse ma
nieren nog de belastingen. 

In naam van de sociale zin bij 
C.V.P.-ers en socialisten, in naam 
van de vooruii^ang bij de libera
len. 

Die herschatting van het kadas
traal inkomen moet dringend onge
daan gemaakt worden. 

Onislag 
In de Volhsgazet van t7 oktober 

lezen we dal volksvertegenwoordi
ger De Saegher uit Mechelen, voor
zitter van de Vlaamse C.V.P. zijn 
zoon naar een franstaüg kollege 
(tuurt / 

Wij zijn al veel huichelarij qe-
woon. We zijn al gewoon dat vele 
franskiljons een Vlaamsgezind jnas-
her opzetten om de belangen van 
de jranstaligen des te b»ter te kun
nen dienen. 

Br zijn echter grenzen I 

Iedereen kan zijn kinderen sluren 
waarheen hl] wil. Maar wie zijn 
zoon naar een franslMge school 
stuurt mag zieh geen Vlaamsgezin-
de noemen. 

Zo iemand is geen Vlaamsgezinde. 

Bn dat M iemand voorzitter is 
van de Ylawnte CVJ*.-vleugel is 
zonder meer «en hoon. Een on
duldbare hoon. Er blijft De Saegher 
maar één zaak over. Onmiddellijk 
cntilag in te dienen als voorzitter 
van de « Vlaamse » C.VJ'.-vleugel. 

Maar dan ook onmiddellijk. 

DE ERFENIS VAN 
VAN DEN BOEYNANTS 

Toen in "59 de grendelwet op de 
grootwarenhuizen afliep, drongen 
de middenstandsverenigingen er bl] 
minister Van den Boeynants op aan, 
deze te verlengen. 

Eigenwijs sloot hij een gentlemen 
agreement voor twee jaren met de 
gr ootwar enh aizen. 

Inmiddels zou dan de handelspoll-
tie worden opgericht, en de concur
rentie gezond gemaakt. 

Hoe Van den Boeynants de con
currentie saneerde blijkt thans uit 
een lawine van klachten over on
eerlijke concurrentie. Volksverte
genwoordiger Mattheyssens stelde 
hierover een parlementaire vraag 
aan de huidige minister van mid
denstand. 

Achlerultstelliiig 
Om nog eens de ach ter uit stelling van Vlaanderen 

ten geven we hierbij de jongste cijfer.^ betreffende 
onderwijs. Hel betreft het aantal stvderende jongeren 
en 25 jaar per provincie. 

Aantal studenten Ten 

8.864 
3.424 
1.074 

-m 
2.643 
2.905 
3.014 
3.446 
1.108 

Provincies 

Brabant 
huik 
Hamen 
huksew.burg 
Henegouwen 
West-Vlaanderen 
Oost- V laanderen 
Antwerpen 
Limburg 

Jongeren 
18-25 jaar 

170.756 
85.599 
34.960 
27.523 

102.8.39 
121.012 
133.103 
148.373 
71.255 

te belich-
het hoger 
tussen 18 

honderd 

5.19 
4.00 
3 07 
2.77 
2.57 
2,40 
2.26 
2.32 
1.55 

Zoals de lezer ziet staan de Vlaamse provincies netjes aan 
het staartje. Zoals overal. 

Voor Brabant studeren meer dan 80 % van de strident en in 
hel Frans. 

En het is niet alleen achterst • ' maar ook steh^lmafige 
achteruttstelling. Want de franstali hebhen meer g let/enJie d 
om hogere studies te doen. TweemaaL meer hogere .^chflen st/ian 
ter hunner beschikHng. Van de begroting voor hoiffr ondenrijs 
gaat 70 % naar het hoger franstalig onderwijs, .30 % naar het 
nederlandstali g. 

Het wordt vfieer dan tijd dat Antwerpen zijn VJnnw.ie uni
versiteit krijgt en Livnburg en West-Vlaanderen hun k'tndidutu-
ren hoger onderwijs. 

Wanneer gaam, de Vlaamse knoeiers uit de kleur partijen ons 
voor deze eisen eens door dik en dttn steunen 1 
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De Skandinaafse landen schijnen hun eigen 50-megatonner 
te hebben : de Nobelprijs. Het is trouwens hoegenaamd niet zo 
verbazingwekkend dat een prijs, gesticht door een dinamiet-
koning, regelmatig met een grote knal wordt uitgereikt. Voor 
wereldoorlog n was er reeds heel wat Nobel-herrle rond Duitse 
prijzen; de herrie was toen echter uitzonderUJk. Thans echter 
dreigt ze stilaan regel te worden. 

Men heeft het moeten beleven dat een Nobelprijs voor let
terkunde (sic) uitgereikt werd aan niemand minder dan aan 
ChurchUl. De Nobelprijs aan Pasternak veroorzaakte een rel 
waarvoor noch de prijswinnaar noch het komltee verantwoor-
dehjk waren; de bekroning van Pasternak was echter « gefun-
denes Pressen » niet op de litteraire maar wel op de politieke 
pagina's va,n de kranten. De bekroning van LoethoeU met de 
Vredesprijs 1960 geeft weer aanleiding tot heel wat betwisting 
LoethoeU is een Bantoe-leider In Zuid-Afrika; hIJ behoort tot 
de gematigde vleugel en is een voorstander van geweldloze ak-
tie. Het moge dan al waar zijn dat LoethoeU een figuur is met 
een onbetwistbaar moreel gezag, de verlening van een Nobel
prijs voor de Vrede aan hem is een klinkende oorveeg voor de 
Zuid-Afrikaanse regering. Er zijn heel wat mensen die met een 
dergelijke oorveeg In hun schik zijn; dat is hun recht. Maar of 
de Nobelprijs voor de Vrede in dit geval de vrede dient, is een 
andere zaak. Men ontkomt niet aan de indruk dat de criteria 
die aangelegd worden voor het verlenen van een Nobelprijs wel 
zeer sterk wortelen in de in Skandinavië gangbare poUtieke op-
vattmgen. De criteria mogen binnen Skandinavië voldoen en 
zeer eerbiedwaardig zijn; ze volstaan echter niet om op wereld
schaal morele, letterkundige of andere normen aan te leggen 
Met dergelijke bekroningen kan het komitee tenslotte maar 
zichzelf in diskrediet brengen. 

Tegenstellingen In Zuid-Afrika, ook tegensteUingen In Noord-
Afrika waar deze week de zevende verjaardag van het begin der 
Algerijnse rebelUe werd herdacht. Het F.L.N. had de Moslembe-
volkmg opgeroepen, te dezer gelegenheid massaal op straat te 
betogen. Het O.A.S. van generaal Salan op zijn beurt bezwoer 
via een geheime zender de Moslem-bevolking, thuis te bUjven 
Het gevolg dat aan belde oproepen zou worden gegeven was 
niet twijfelachtig : de Algerijnen zijn inderdaad massaal op 
straat gekomen en eens-te meer is bewezen dat het F L N de ee-
hele inlandse bevolking _ zowel in de steden als op het plat-
H!?/"^ r '^ ^^"^^Sitig kan brengen. Voor de Fransen waren 
deze betogingen de 10.000e gelegenheid om nog eens hardhan
dig op te treden en het Algerijns probleem een stap dichter 
ILTJl^^T oplossmg te brengen door nog maar eens enkele 
tientallen Algerijnen ad patres te zenden. Enkele dagen tevoren 

!mhr r ' ^ ^ .^' ''̂ "^^^ P°"'^^ ^̂  onverwachte kans Mar 
ambtsbroeders te Algiers naar de kroon te steken. Ter gelegen
heid van F.L.N.-betogingen in de Franse hoofdstad werd i S t 
m l f S ^ ' ï hardhandigheid opgetreden. Betogers overleden Z 
mishandeUngen die zij na hun aanhouding ondergingen andere 
betogers werden doodeenvoudig In de Seine geworpen tiéntanen 
anderen zagen hun idenditeltspapieren kapotgesch^urd zodat 
zij — «bij gebrek aan indenditeitsbewijzen > — rijp waren voor 
deportatie naar de Algerijnse kampen. 

Er is al veel geredetwist over de vraag hoe het mogeUlk was 
S h t ' l i ^ ^ V " " ^ ^'' '''' ^""^« ^^ ^938 de gruweïïke ï ï s t a l -
nacht liet gebeuren. Het antwoord op de vraag werd dan ge-

^SeVr:nT " ' '^ °r^"^^"^'« eigenschappen vS Kt 
Du tse volk en de onmenseUJke methodes van het nationaal-
sociaUsme. Het Franse volk heeft zich echter, zonder SSa to -
S ''TT''', ''^'^ '' P^^"« ''^ moordnacht laten S 
oïot^t 1.' T °^^*«,;°°^ d« Kristalnacht moet onderdoen. Er is 
protest in de wereld en Sartre heeft te Parijs zelf een protest-
betoging geleid. Maar of daarmee een einde zal worden gesteld 
na?h?.'n ^f^^^l^^!, filteren In Algerië, aan de Parijse S ^ 
S vcS; h . ? h Tt''^"-^^- ^°°^ ^^* ^^^°«« ^°1^ voor oïï-
o n w e S h Ï Ï d . ' ^ ' ' ' "^""^^ '''^' ''''" ^''' ^«* '^'^--^ V - «ie 

Maar de sfinx van Colomby-les-Deux-Eglises zwijgt Drie 

ooYdTmi^o/'" ^''r'^'''' '''"' ''^ ^o^tltermx^fad be! 
hof cl ^ 1 """^ ^^^"^ ^*^P opgeschoten. Noch voor de vrede op 

Moet men het Franse volk daarom nu dezelfde onterende 
e genschappen gaan toedichten die men het Duitse zo o v ï 
vloedig heeft toegedicht ? De geschiedenis zorgt soms v S r v ^ e l 
de korrektieven. ook op korte termijn. 

gestSe^bH ^.T^^^V ^^^" '^^ geschiedenis een handje toe
f t . , ^ y ®* aanbrengen van korrektieven. Wijlen de heer 
StaUn werd van zijn laatste rustplaats In het Len in -ma iS l e^ 
o n d e f S ^ ^ i ^ i r "^"^ i «bescheidener verbu'j"en"^eToet^ 
onder de Russische moederaarde aan de muur van het 
KremUn. Wat zou wijlen de heer Roosevelt zeggen van deze 
wamor T l J e ï n ' p ^^^^^^""^ - - ^^ « e n d ! S ? the g ï S t warr or ? In een Panjse voorstad waar de kommunlsten de nlak 

v l r ' S e r r L ^ ' ^ f f '"'"^ "' ^^^^^^^ vanTet sïaftapS verwijderd. Kommunist zijn is een hele onderneming Ook en zelfs In een Parijse voorstad ! ucx neming, uok en 
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Op 1» mei JL Tro«f h«t VeilMBd r u 
ViMuns Overhridipersonecl' een onderhoud 
aan bIJ minister GUaon. HaM Jnnl «ai 2« 
september herhaald* het V.V.O. sohrifte-

I lijk sljn verzoek aan de minister. Einde 
[ October, tegge drie maand na het eerste 

veraoek, had de minister nog «teeda feen 
tijd gevonden o«n te antwoorden. 

Maar «eken geleden reeds werd da 
« Association Wallone do personnet des 
«rvlces publics » — Waalse tegenhanger 
van het V.V.O. — door de minister oaU 
vangen om baar standpunt erer geiljkaai^ 
dlge vraagstukken alteen t« setteci. 

Zoals overal i faciliteiten voor de taai-
fenoten van de minlipter, 

DE KAT VAN MEBLOT 

Verleden jaterdag werdea» te Boom ds 
nieuwe gebouwen Ingehiüdlgd van het Ko
ninklijk Atheneum. Larock en Merlot 
moesten op de akademlsche zitting aanwe-
ïl? zijn; Larock o.a. omdat öjn adjudant 
Zl^?..?^'^'*'**' "^^^^ ^^^ gekregen een 
officièle school te bezoeken. 

Ben sterke groep Volksunle-mUltanten 
o.l.v. volksvertegenwoordiger Mattiheyssen» 
was In de zaal aanwezig om een herhaling 
van de Zandvliet-provokatle onmogeUJk t« 
mak»n. Net zoals een paar weken geleden 
te Veume, zond Merlot ook nu slln kaf 
«^r^nVw"®^* Incidenten schijnen hem de 
appetijt te hebben bedorven. 

Larock hield een toespraak in bet Ne
derlands en onderstreepte ojn. het belang 
van onderwijs in de Moedertaal. Na een 
ode aan het Nederlands te hebben gezon
gen, verklaarde de minister er aan te hou-
den ook in zijn eigen moedertaal enkele 
woorden te zeggen. In het frans zxmg L«, 
rock dan in een paar volzinnen verder de 
lof van het Nederlands, om dan te ver̂  
volgren in een tamelijk keurig Nederlands. 

:^tig saldo over heel de lijn : Merlot 
dierf niet komen; Larock trachtte handig 

W t f *«ƒ«>'» en elders Nederlanis 
noort te worden gesproken 

d)!^H^^° volgende keer zal ook het han-
dleheidje achterwege moeten blijven, mijn
heer de Minister. Een keer waarderen ^ 
wel deze . esorit ,. maar nu is het nieuw 

Ipral^dl^r'^^"'^^ '''"'« -'«-^••^-

BOEINAGE 

Uit de « Libre BeWqne « van « Octo
ber vertalen we : «»• "-

« I n de Borlnage kan men een onloo-
» chenbare ekonomlsche heropleving vast-
» steUen, want de eerste maa(re,felen van 
«> de regering Eyskens die dhr Yves ür-
;! ^"'"J^ bijzonder komralssari, «instel-

^- ^^^'^ vruchten af te werpen. Be 
» ekonomlsche «one v̂ an GhUn kent een 

» ken zullen op 12 december bnn eerste 
» oven aansteken. "erste 

- " ^ ? - . ' ^ " ' ^ * * probleem voor de nieu
we bedrijven In de Borlnage Is de aanwer-
»tn? van arbeidskrachten. „ »»"wer 

GW?ri,^!l" '^'"'•« ! »e elasfabrlken va« 
het^rn^ ** *'*" arbeiders; we «;hreven 
het trouwens reeds eerder In dit bli^ 
BJarAleurop werd - onder druk ra„ ^ 

7e^ft n V," T^""»"» naar Gh«n vemuLst. De Vlaamse mobielen zuPen de 

Tm d^r '^r^" '» " ? ' «""- - ' — ora aaar In Aleurop te komen werkon 
^»n* and*" kan Aleurop, h^Teb^^^ 
arbeiders, niet beginnen * "*" 
w ^ t i ' ^ ";"^'^ ^"^ •«» ^''«'k waar werk te veel is en volk te welnl» . J , -v 
n. mijnheer Splnoy ! * ' **"* 

rdMTABI 

O, MadM ts oktober WM WeDŝ  «Bioe. 
wii f«en grote gemeente^ leer sterk vei»-
tegenwoordlgd In de Man der lOO.OM En 
nn waraa er wel meer kleine gemeentea 
dta seer ved v«lk hadden ep de been g» 
braeht. maar die van Welle stapten aob-
tar h u fsofarc s t Cectll» » • • en da« 

verdient eea eztrarphüm. Dexe fanfare 
heeft hier meteen bewezen — dat heeft 
Iedereen kunnen opmerken — tot een der 
beste Oo^vlaamse muziekverenigingen te 
befa<»en en de toewijding van meester 
Mnylaert dient hleittl] bijzonder onder
streept. 

We hopen die moedige muzikanten van 
WeUs nog dikwijls te ontmoeten. 

SCH4ARBEEK 

v a l ^ ^ T * ^ ^ " r Schaert̂ ek In de taal 
van Brigitte Bardot — wprrtpn .^^ JT^ 
weken geleden door de Na't^SS'e 'Zy^^ 
^ g l ë de getuigschriften voor s t W ^ -

OOK voor de nederlandstaliee laurea. 

t "^^^"T'l: '""' "'^ "' voorzitt^ vfn öe Jui7 hiertegen protest aangetekend-
S ' ^ w m o f '"-^'^^^'^^ te k a ^ ! * ' ^ e : 
ISaerTi^l, ' ^ \ Schaarbeek (pardon, 

^ans. Het slotwoord van de voamtt^ 
een zeker Veeckmans uit & h I ^ S •' 
weer eentahg Prans ''"-naarDeelc . 

U^ 1^ ^^ï ^ ' ^ ^'^«le nederlandsta-
uge, een Antwerpenaar, die nafcuurlijk god-
^ c h t i g zwijgt omwille van de heve ^ -

Tieef Kiiioit. Schiid en Zwoafd van IHganderen! 

uit een paar Incidenten blijkt duideiUJk, hoe het klimaat 
in Vlaanderen de laatste maanden is veranderd; zij, die met 
dit gewljTlgd klimaat geen rekening wensen te houden zullen 
doodeenvoudig wordefi weggevaagd. Van dat wegvagen heb
ben reeds de heren en dames van het Antwerpse Rode Kruis 
een voorsmaakje gekregen. Het Belgisch Rode Kruis — on
dank» (?) het prinselijk voorzitterschap nog steeds een instel
ling k la 1830 — is geweldig hardleers en schijnt zich maar 
niet In het nieuwe Vlaamse klimaat aan te kunnen passen Te 
Antwerpen werden voor een R.K.-plechtlgheld in het stadhuis 
tweetaUge uitnodigingen verspreid. De Vlaamse reaktie liet 
niet op zich wachten en onder de bedreiging van incidenten 
moesten de laatste Antwerpse franskiljons achteruit. 

Thans komt Tienen aan de beurt. Men weet dat Tienen een 
«tad is die totaal overgeleverd blijft aan een handjevol frans-
dolle bourgeois. Het Tiense Rode Kruis Is een der vestingen 
waarin deze heren zich hebben verschanst. En deze heren vin
den het doodnormaal, in het Vlaamse Tienen eentallg-Franse 
uitnodlgigen voor hun plechtigheden en herdenkingen rond te 
sturen. Ook In dit geval is er dadeUjk scherpe Vlaamse reaktie 
gekomen; indien het Tiense R.K. volhardt in de boosheid, zul
len te Tienen de poppen aan het dansen zijn op het ogenblifc. 
dat dit blad verschijnt. 

Maar volgens de allerlaatste berichten krabbelt het RK 
te Tienen reeds terug. 

Het is kenschetsend dat het eerste openbare taal
incident van enige omvang — het protest nl. tegen het frans 
gebazel van Merlot In de Zandvlietse polder — een Volksunie
protest was. Sindsdien is de wagen aan het rollen gegaan Te 
Veume werd Merlot verwacht; nadat we hem via dit blad een 
warme ontvangst hadden beloofd stuurde hij er zijn kat Te 
Boom was een sterke Volksunie-ploeg aanwezig voor een nieu
we afspraak met Merlot die weer maar eens forfait gaf. 

, Dat de Volksunie bij dergeUJke protestaktles zich niet on
betuigd laat is niet meer dan normaal. Het feit zou niet eens 
onderstreept dienen te worden, ware het niet dat de rezulta-
ten die op zo korte termijn bereikt werden een schrU Ucht wer
pen op het feit dat Jarenlang de Vlaamse volksvertegenwoordi
ging in de grote partijen — ook de zgn. « vlaamsgezinde > — 
vrede genomen heeft met franstalige provokaties in het Vlaam
se land. Wanneer de heren een erewljntje konden binnenjagen 
dan mocht mijnheer de'minister voor hun part ook Chinees 
fcpreken of dan mocht het Rode Kruis desnoods In het Oezbeki-
staans Uitnodigen. Zolang zij maar op de ereplaatsen en in het 
pubUeke zonnetje zaten ! 

AUioewel de betoging van 22 October aan onze heren mi
nisters toch wel moet diets hebben gemaakt dat er in Vlaan
deren een totaal gewijzigd k'Imaat is en alhoewel de heren 
ministers inderdaad in woord en in geschrifte bewijzen dat zij 
daarvan wel iets hebben gesiapt, schijnt het toch niet tot. hun 
mogehjkheden te behoren deze klimaatswijziging op haar luis
te waarde te schatten. 

•, J^^* ,̂ f=°, °°^ ^^^^ ^^^^'•s '• s^^^s Jaren wordt het unitaris-
tlsch poUtiek personeel gekweekt en geworven in een totaal 
volksvreemde en onwerkeUJke sfeer. 

Het .staat volkomen bulten de werkelijkheid van iedere dag 
en kan Zich eenvoudig geen rekenschap geven van wat er leeft, 
beweegt en verandert in de werkeUjkheid. 

Kenschetsend voor dit gebrek aan reaUteitszln, voor dit 
gebrek aan feeling en werkeUjk inzicht zijn de spreekbeurten 
? i , w ^^^"^^ "̂̂  ^ ^ ' ^ ° ^^^^^" «-esp te leper en voor 
de mikro van de BR.T. 
«T^Jf n^^^^r^i"^ '^^ ° ^ ° * ^ franskiljon een industriezone 
openstelJeri. Nadat hij er op gewezen had dat het groeirltme 
van de Belgische ekonomie ten achter bleef bij dat der buur
landen, verklaarde hij dat we dit groeirltme niet meer nog 
S . TTT*""^^" ^"^"^ ^*^"^'* Xlaams-Waalse ekonomlsche 
twisten. HIJ zei letterUjk : « Waarom zouden de Vlamingen 
geen rekonversieplan voor de Borlnage gunnen aan de Walen 
— en de Walen geen saderurglekompleks te Zelzate aan de Vla-
SÏ,^^°/o; ^̂  oiigehoord kortzichtig - of een blik van kwade 
k,Z\l 74„ vestiging van een enkel bednjf In het Vlaamse 
U ^ l v.n i V ° ^ * ^ '*^^'^° "** ^^ stelselmatige bevoorde-
?a^ïkI^rieX^^:ndrd?:k'°-'^^^"'^'^^'^^"^°- ™̂* '^ 
tweeS^TandlSai^'" ' " "^ '"^""^ ^^^ ^ ^«^ ' ' °-^«"^^« '- ^-
^ot ? l onderstreepte het belang daarvan door te verklaren 
dat het Frans voor de Vlamingen de hele Latijnse kuituur 
openstelt, terwijl de Walen in het Nederlands een nuttige sleu
tel voor Engels en Duits hebben. Het Prans dus omwille van 
het Frans en van de Franse kuituur, het Nederlands alleen 
«laar als hulpmiddel voor wie Engels en Duits wil leren. Want 
de Nederlandse kuituur, daarvan heeft minister ailson daar
van hebben zijn geestesgenoten nog nooit gehoord 

Détails misschien, maar dan détails die een gehele gees
tesgesteldheid verklaren. 
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BRUSSELSE MONDHELDEN 
Een gedelegeerde uit Wallonië heeit öoh 

op de franskiljonse meeting van dinsdag 
avond als volgt uitgedrukt : 

« Heden is het « Bnissel-Vlaams », mor-
n gpn zal het heel Wallonië zijn. Indien 
» men ons wil onderwerpen In een unitair 
» België, dan zullen wij F'rankrijk kiezen. 
» Een Wallonië vrij en onafhankelijk en 
» wij rullen al te gaar de Marseillaise zln-
» gpn.. 

» Incivleken ? Neen, zwetsers ! » 
CD. - Bosvoorde. 

BR«VO, VOLKSUNIE 
Oe « Swaar - pour- demaing » heeft ge

schreven, dat de manifestatie onder de 
domper van de Volksunie stond. Dat Is 
een kompliment dat tellen kan ! 100.000 
Vlamingen op straat brengen ! 

Bravo, Volksunie I En volgende maal 
dubbel zoveel ! 

A.d.M. - Brussel. 

TWEFDF-RANG 
Kiebooms publiceerde vrijdag 20 okto

ber 1.1. in de « Gazet van Antwerpen » een 
bijdrage, getiteld : « Waarom wij wel mee-
mars.leren », waarin hij van leer trok te
gen de Vlaamse (?; B.S.P. en de « Volks
gazet » omdat dezen « niet meedoen », 
hun volgelingen afradend naar Brussel te 
gaan. Zeer flink, ma.^r er zaten in zijn 
bijdrage een paar vieze dingen. Luister 
zelf : « ...Het kan natuurlijk zijn dat een 
gewezen inciviek of dat mensen van de 
Volksunie de optocht zouden willen mis
bruiken en van de gelegenheid gebruik 
maken om heme te schoppen. Er zullen 
altijd paras eten zijn aan de rand van 
grote betogngen... ». Verder schreef hlJ 
dat dè Viamtngen aJtiJd alleen hebben 
kurmen rekenen op de Vlaamse C.V.P. voor 
het voeren van de Vlaamse strijd in het 
parlement : « ...het moge een les zijn v«cr 
die katholieken die hebben gemeend de 
C.V.P. iii dy'Wï^' 'tacfetèn"«aiieten em-^, 
dat ze z.g. niet hard genoeg streed... ». 

Drie dagen later werd Lowletje op «IJn 
nummer gezet in de < Echo <te la Bourse > 
als « parlementair ran tweecle rang », me
de door het feit dat hij en de ditos in i»tr. 
parlement te tam en of te bang zijn om 
te strijden I 

Het roer om heren, en Jullie worden 
vertp^enwoordlgers des Volks ran eerst* 
rang Ki eeS'vriJ tederaal Vlaanderen 1 Ito 
beeft Bo niet... 

J.A. - D»im«. 

M.P.W. SIMPATIEK 
Geachte Volksunie, 

Ik was te Brussel. Ik heb met veel men
sen — manifestanten en kijkers en tegen
standers en M.P.W. — aanhangers gespro
ken. Welnu : 99 % was van oordeel dat 
de leuzen : « Brussel Vlaams » die door 
sommigen geskandeerd werden of t Weg 
met de Walen » erf « A bas les Wallons » 
ongelukkig waren. 

Ik ook vind ze ongelukkig, want het 
effect is averechts. 

Ik heb opgemerkt dat de haat tegen d* 
Walen blJ velen levendig is. Welnu, het 1« 
nodig dat onze Volksuniemensen een an
der idee krijgen van de Walen : er zijn de 
Vlaamshatende, de unitaristische Walen, 
maar er zijn ook de vurige Haantjes van 
Renard, die echter, ZOALS WIJ, voor fe
deralisme zijn. En die M.P.W.-mannen «IJn 
onze vrienden. Ik heb ze zien staan aan 
de wegen waar de Vlaamse betogers voor
bij kwamen, insigne van de Waalse haan 
in het knoopsgat. Welnu, duizenden onzer 
mensen hebben hen gezien en onvermoeid 
gelaten, omdat ze In hen geen Walen, maar 
federalistische vrienden zagen, die strijden 
voor de federale Idee. Dat er Inzake de 
uitvoering geschillen zijn en suiUen oprij
zen tussen ons en de M.P.W ? 

Voorzeker, maar zulks UJkt me bijkom
stig. Hoofdzaak Is dat de sterke M.P.W. 
onze verzuchtingen steunt Zeker, er zijn 
klappen gevallen tussen StP.W.'s en fl«^ 
m'nganten. maar dit is louter misverstand, 
want waar ik stond, is dit nooit gebeurd. 
Integendeel : ik heb vier Vlaamse betogwi 
en vier MJ.W.'s broederlijk elen maraje-
ren naar de Beurs toe, waar tegenlaetogers 
het aan de st<* hadden met onze man
nen. Ik geef het u op een blaadje dat on
middellijk de gevechten ophielden, zo ver
bluft waren de vechters. 

Toen begreep {waktisch ladereen dat 
strijd tussen c bondgenoten » geen sin 
had Onze werkelijke beftagers zijn de 
boin-geols van Brussel en de schoelies van 
de ÜXB. Maar de M.P.W., neen, die sljn 
me sympathiek. 

B.W. - Antwerpen. 

RENARD, EEN VLAMING ? 

De beruchte zin over de Vlaamse poten 
op het St Lambertuspleln strookt niet 
met de Waalse hoffelijkheid, maar wel 
met de Haspengouwse schilderachtige bru
taliteit. Het schelden heeft Renard langs 
vaderszijde meegekregen. Hij gebruikt het 
nu om op zijn eigen afstamming te schel
den. 

Achtend. 
J.V. - TongCT«n. 

Red. : Zou dit waar zijn, dan hebben 
de Vlamingen eens te meer een leider 
aan de Waalse Beweging geschonken. 

Net alsof de Vlamingen zelf voorman
nen te veel hadden. 

MIDDENSTAND 

Van 28 okt. tot 12 nov. e.k. heeft ander
maal het salon (het 32ste) van Voedings
middelen te Brussel In de Beuwfeestpalel-
zen aan de Heizel plaats. 

Wij handelaars In Alg. Voedingswaren 
hebben daar heel wat op te zeggen, en 
klagen het hierna vermelde feit aan I 

Het DOEL, van dit voedingssalon in h«t 
algemeen, en van de tentoonsteUers (fa
brikanten) In het bijzonder zou volgens 
ons moeten bepaald worden (wettelijk ao 
mogelijk) tot het kentiaar maken, het la
ten proeven, het uitdelen van monsters, 
van alle eetbare produkten eventueel het 
adres kenbaar ms^en van de handelszaak 
waar het produkt verkrijgbaar is. 

Doch het voedingssalon is een waar ver
koopssalon geworden, en wel op grote 
schaal, dat de handelaars een ongeoorloof
de konkurentie aandoet en dus schade be
rekend. Immers de meeste exposanten, op 
enkele uitzonderingen na, verkopen er htm 
waren. 

Denken de fabrikanten, dan dat de han
delaars zo dom zijn de toegangskaarten 
die hun bezorgd worden, gratis uit te 
delen aan kun kliënten, die zich daar dan 
gaan iaevoorraden ? 

L.V. - BrusseL 

Geachtc aktie, 

Het Is niet zander een blnnenpretje dkt 
Ik geregeld lees over de ooatuimlge Lol-
kenaar André Renard. 

Renard Is langs vaderszijde «.WI-MIIM 
geen Waal Zijn grootvader was landbou
wer te Vreren, een Vlaams dorp vlak M] 
Tongeren. Zijn vader week T»n Vr«i«n «lt 
naar Luik. .-,.- . 

XEEUWEN EN HANEN 
Geachte Volksunie, 

Zondag, 23 oktober, heb Ik in Brussel 
lees'-beleefd, dat de moeite loont, meen ik, 
kond gemaakt te worden. 

U weet dat er op verschillende plaatsen 
herrie ontstond, relletjes en zeKs lichte 
gevechten tussen tegenbetogers en Vlaam
se betogers. Weinu, ik heb gezien dat et
telijke van die tegenbetogers een Waalse 
haan -f- letters M.P.W. hadden opsteken, 
duidelijk zichtbaar, want zo groot als een 
schild met Vlaamse leeuw. 

Enkele van die MJ.W.-mannen spraken 
met me en we zijn dan SAMEN rondge
wandeld, broederlijk, en we zijn dan an
dere zogezegde tegenbetogers tegengeko
men, die verwonderd opkeken naar die zo
gezegde water- en vuxffmannen. die daar 
gezellig koutend en met de stoet aŝ mpyatl-
serend, rondliepen. Ik moet zeggen dat ik, 
gezien mijn ambt, moeilijk IN de stoet 
kon gaan (gevaar voor broodroof) en dat 
die M.P.W.-ers moeilijk konden opstappen 
met him WaaJs embleem in een stoet waar 
door sommigen « Brussel VLAAMS » ge
skandeerd werd. 

Op een gegeven ogenblik zijn we een 
Waal tegengekomen, die aan het oog een 
buil Tertoonde, gevolg van een licht inci
dent. Ik vroeg hem belangstellend en 
vriendelijk hoe dat gebeurd was, HIJ zag 
dat Ik een betoger was, met c wij willen 
federalisme » en hlJ betreurde dat hij ge
vochten had. Ik zei hem : « Nous sommes 
des allies. L'état imltariste est' notre enne-
ml ». HlJ^wM volledig akkoord, maar 
meende dat lang niet alle Waalse M.P.W.-
ers het misverstand doorhadden en we zijn 
dan, vier Vlaamse « leeuwen » en vier 
Waalse haantjes, tezamen door de stad 
getrokken, waar we praktisch elk Incident 
onmiddellijk vreedzaam oplosten. Zeer tot 
ongenoegen van zekere UJj3.-ers en tot 
grote verwondering van zekere Brusselse 
politiemannen, die het zelfs eerder ver-
dacht vonden dat Vlamingen en Walen 
zij aan zlJ defileerden zonder dat er twist 
was maar zelfs als ware broeders. 

Wij hebben die Walen dan meegenomen 
naar het Vlaams lokaal c Oraaf van Eg-
mont », waar eerst enkelen riepen « Wa
len bulten », maar toen Ik zei dat WE 
vrienden waren, werden die MJ».W.-eTS 
zelfs op een ware ovatie begroet. Ze kre
gen een salamander, werden wwkelljk gul 
onthaald. Een toeschouwer schonk hun 
een houten 8t<*, die, zoals we lachend 
verklaarden, had gediend otn op Waalse 
koppen te kloppen. Een Vlaming schi«ef 
erop € Destine auz Wallons non fédér»-
Metes ». Ben andere Vlaming : c Destine 
«ux namands non fédéralistes >. 

Die stok hangt au In het lokaal van de 
M.P.W. 

Dan slJn we met tten man naar het lo
kaal van de M.P.W. gegaan, aan de c gare 
de Luxembourg >, waar we op onze beurt 
getrakteerd werden. Die Walen wai«n het 
met ons eens dat de werkelijke vijanden 
ntet leeuwen «n Wallen zijn, maar den 
Belgiek. dus de unitaristische Walen en 
Brusselaars. ZIJ vroegen ons : Kunnen we 
niet eens samen een federale mars op 
Brussel, a< fMerale dag voor Tlamlng«n 
•N Walen BN Bruiselaars organiseren T 

AHen, waren we akkoord dat de idogaa 
c BrtMM VIMOU • «en C non-«ens > wu, 

u WENST pas, 

lEN BONTJASJE, 

of «en pracht 

van «en bontmantal T 
Wandt U vol vertrouwan 
lot hat hult 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUOERGEMSELAAN 328 
tTTERBEEK - BRUSSa 

TEL: 48.37.01 
Ada Inllchtlngan 
op v«rzo*k 

ALLE LENINGEN 
VOOR ELK DOEL 

OP ONROERENDE GOEDEREN 

in 1* 2* of 3* rang 
zijn *ta««b voordailgar door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 47, RONSE 

Tol. < 055/23198. 

Brang ons bezoek met volledig 
dossier of tolefoneer ona an wij 
komen bl| U. 

f " " " • " . . . . . « . . " . . . . " . " . j 
: iOEKHOUDINO IN T NEDERLANDS • 
• • 
: * : 
• KXPEKT1SIS j 
: PISKALITEIT : 
I ORGANISATIE \ 
: BANKKREDIETEN \ 
• • 
: • : 
1 K. V. i 
[ J. De Windestraat 38 
• • 

: Dilbeek : 
B • 

• V 

i T. 21.14.58 i 
• na I I u. 2 
• i T».. • • • . . . • • • • . . . • ( • • • •••••«»..« 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT : 

warm* «n koud* garachtan • 

opon dag on nacht • 

I Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

: • Vraag blf ti«t Inrtchivn • 

S • van uw woning raad bl| • 

1 1 
£ galerij f 

i I 
: MARGARETHA de BOEYE \ 
: ! 
> • ASSENEDE : 
s • 
i • TfL (09) 78 50 S7 : 

u u f w e rke n 
en j u w e l e n 

• 
A L L I HERSTELLINGEN 
E I O I N W E R K H U I S 

• 
HUIS 

H.DELANGHE 
O R O E N P I A A T S 8 

ANTWERPEN 
TEL. 32 93 81 

•(AZm m %MMNKm. 

« » M i ( « 

KRSSP/^GBL 

Marskommenlaar 

- > ^ ' - ' - 5it-' 

DE G A 2 : B T 

« Het is een gematigd eisenprogramma, 
dat zondag aan de eerste minister werd 
afgegeven. Het is veel kalmer en redelij
ker van toon en inhoud dan die bruisende 
massa, die opmarsjeerde. Als onze bewinds
lieden dit beseffen, dan weten zij tegelijk 
dat het niet meer « vijf voor twaalf » la, 
maar twaalf uur. Het is hoogtijd tot dar 
den over te gaan, hierbij geen mllUmeter 
afwijkend van het memorandum, of de 
dag komt dat de ordediensten totaai ovef-
rompeld zullen worden door een massa, 
die naar Brussel aaj oprukken om wat an
ders te doen dan te roepen. » 

VOORUIT 
c Het grootste bezwaar dat wlJ tegen de 

betoging hebben ligt in het karakter dat 
zij aannam niettegenstaande sommige 
Juiste leuzen, zoals « Staal te Zelzate », 
« Werk in eigen streek », enz. 

Georganiseerd door rechtsen moest de 
betoging onvermijdelijk komen te staan 
In het teken van het nationalisme en het 
chauvinisme, hetgeen dan ook gebeurde. 

Als Vlaamse socialisten veroordelen wl] 
de Wallinganten streng. WIJ keuren ook 
de Waalse socialisten af die beweren dat 
structuurhervormingen er ailleen kunnen 
komen do<r het federalisme. CSewild of on
gewild zwepen zdj aldus hun mensen op 
tegen de « flamins ». Zij vervangen het 
socialisme door kleinburgerlijke leuzen die 
de arbeiders verdelen en van hun ware 
objectieven afhouden. 

Wij willen niet in hetzelfde euvel ver
vallen. En wij bezweren vooral de .longe
ren die weg niet op te gaan. 

Het nationalisme heeft in Vlaanderen 
tussen de twee ooriogen vee! kwaad' ge
sticht. En tijdens het laatste confUct 
heeft het Vlaanderen verlaagd tot een Hlt-
leriaanse deerne. » 

HFTPFUMCVAMUMBBRC 

c De konklusie. die elkeen uit de beto
ging van vorige zondag moet trekken Is 
het feit, dat de Vlaams-Waalse problema
tiek in de aktualitelt om niet te zeggen 
op de voorgrond Is getreden. De man van 
de straat begint er zich aktlef mee te be
moeien. Dit moet een waarschuwing In
houden voor de regering en voor de wet
gevende ma«ht. In het verleden Is vaak 
gebleken, dat dadelijk een oplossing dient 
gegeven aan een reeks vraagstukken die 
tot rijpheid zijn gekcHnen. Laai men do 
passende gelegenheid tot handelen voor
bijgaan, dan beginnen deze vraagstukken 
te verrotten en dan stelt men zich bloot 
aan 't risico « n in de zenuwachtigheid en 
onder drukking van de opgelaaide passies 
te moeten Improviseren. » 

VOLKSGAZ^ 

Voorzitter Collard zong In zijn wekelijks 
artikel de l<rf der knechten. 

« Men mag niet ontkennen da t wat zieli 
zondag te Brussel heeft afgespee'd, een 
ernstige gebeurtenis is Zij kan zware ge
volgen hebben. Deze zijn van aard om een 
beweging van nationalistische afwijking te 
bespoedigen en het Waals-Vlaams vraag
stuk op het terrein te brengen van de 
avonturen en de geweldoplossingen. 

Het is duidelijk dat de betoging plaats 
had in het teken van een zeer agressief 
katholiek nationalisme. Dat was missrfiien 
niet de bedoel'ng van de Inrichters. Maar 
onze Vlaamse socialistische kameraden 
hebben er zich n'et door laten bedriegen 
en men moet hen gelukwensen voor hun 
klaar inzicht. Het is aan hen te danken 
dat er geen dubbelzinnigheid mogelijk 
is. > 

HET PARCDL 
« De orde van de dag Is weergekeeipd 

en de Brusselaars zlJn ongetwijfeld niet 
tot andere gedachten gekomen; maar het 
Is wel duidelijk geworden dat de tijd van 
het sparen van kool en geit voorbij is. 
Aan een werkelijk tweetalig Brussel aal 
niet zijn te ontkomen. Het betekent «en 
drastische reorganisatie van het school
wezen; maar dit is nog kinderspel verge
leken blJ de ambtelijke revolutie, welke 
het gevolg zal zijn van een werkelijke ge
lijkstelling van de Nederlandse taa) en de
genen, die haar s|H-eken In een thans 
praktisch volledig Frans apparaat. » 

H e t VoUz 
f Als alotindruk zullen wij ran de t mars 

• p BniMet s voofKl het T^gsnde meedra^ 
• ia . De c wan op Bmasel > werd Inge

richt door het Vlaams Actiecomité voor 
Brussel en Taalgrens, dat tot nu toe zijn 
activiteit uiteraard heeft i>eperkt tot de 
verdediging van de Vlaamse taal en van 
de Vlaamse belangen in de hoofdstad en 
de zgn. randgemeenten. Dit comité, zon
der te beschikken over kaders van mili
tanten elders in het land. heeft een op
roep gericht tot gans het Vlaamse volk om 
spontaan te Brussel te komen opmarsje-
ren. 

Welnu, het valt met te loochenen dat 
de oproep van het comité, dat nochtans 
slechts over schamele or^nisatiemiddelen 
beschikte, vaji uit alle hoeken van VTaan^ 
deren beantwoord werd met een geestdrift 
die alle verwachtingen en vooruitzichten 
— ook deze van de inrichters zelf — ver^ 
re heeft overtroffen. Wij geloven, en dit 
is ons besluit, dat zulks een onbetwist
baar bewijs is dat de ontevredenheid, het 
ongeduld, kortom de gisting in het Vlaams 
volk veel groter en veel dieper is dan men 
zich te Brussel doorgaans voorstelt Wl] 
hopen dat alle verantwoordell.Tken in da 
hoofdstad « het teken op de wand » ga-
zlen hebben ». 

LA CITÊ 

« Voor velen was de betoging van zon
dag een noodzakelijke uitlaat. Maar ziet 
men niet in dat zij ook een aanmoediging 
was voor de Waalse en Vlaamse extremis
ten, voor wie het federalisme niet e«n 
middel tot eenheid \B, zoals de geschiede-
nis leert, maar dat zij beslist beschouwen 
als een middel tot schelding «n tot QHP 
herstelbare vernietiging van de natiemate 
eenheid ? 

Zal de regering er zich eindelijk reken, 
schap van geven dat het tijd 1» om b»-
^wekingen te beginnen om het ergste ta 
vermijden ? 

La Métropole 
«• Resultaat van deze propaganda : d t 

Brusselaars, een gwot aantaj Wal«i «a 
franssprekenden, die tot nog toe v««w 
draagzaam en begrijpend vntren lopen g»-
vaar zich thans naar "Renard en het fed», 
rallsme of naar ajidere polWafce forma
ties te keren. De katholieke tetogers »*n 
zond^, waaronder men talrljhe priestsn 
opmerkte, waren koren op de moten n m 
de Luikse libertijn. ZIJ hebben daarenh» 
ven de C.V.P. een «ware sJag gegeven. » 

La Wallonië 
« Maar wat ons het meest moet onei^ 

tuigen dat het tijd Is ons front te vw*. 
sterken en ons te bevrijden van de k la* 
wen van de Vlaamse leeuw, aljn de grtrt» 
officiële spandoeken. Die welke het meest 
werden toegejuicht door de Vlaamse voor
aanstaanden op de trappen van de Bear». 
We zullen er maar drie aanhalen : t Staal 
t« Zelzate I » .. Natuurlijk... « De E S-weg 
Antwerpen-Rijsel I »... « De hulldoMri 
moeten r<fllen » onderverstaan voor dl» 
van de « route de Wallonië » die vijftien 
Jaar vroeger beloofd werd. 

En ten sdotte, de meest uitdagende, een 
belediging vooi- onze gi-ootstc ellende i 
« Eerst de Kempen I... Dan de Boi-in». 
ge ! •» 

Op een kleiner spandoek lazen wij : « N î 
of nooit I ».., 

Als er Iets nodig was om het M.P.W. 
te overtuigen den heeft de betoging der 
flaminganten te Brussel tot iets gediend f 

LE SOIR 
« Wat men van die manifestatie moot 

onthouden, is het feit dat duizenden Vla
mingen In het spoor liepen van de men», 
ners van de Volksimie en naar BrussaJ 
kwamen om hun haat tegen de Pranas 
taal uit te schreeuwen. ZIJ volgden — 
vaak zonder te begrijpen waar het precie» 
om ging — de ordewoorden op van extre
misten die altijd uit de poUtiek eigen 
voordeel trachten te halen. Tienduizenden 
mannen, aan wie men had wijsgemaakt 
dat zij verongelijkte burgers zijn en zon
der geweld niets zouden bereiken, liepen 
dus door de straten van Brussel met ksp-
tonnen goedendags en dreigende leat». 
wen. 

Maar wat men in de eerste plaats van 
die « Mars op Brussel » moet (nüioudea 
Ès de vaststelling dat een zestigtal CV.P.. 
parlementairen slch achter de banier vma 
de Volksunie hebben geschaard oni m«t 
him autoriteit (?) eisen te dekken die m 
alleen op gericht zijn de eenheid van BA> 
gW te ?einleUgen. ^ 
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DIENSTBETOON 

ANTWERPEN 

Tolksunie - Kinderfeest, 

Een werkelijk reusachtig 8t. Niklaa»-
«n Kerstfeest wordt door het provinciaal 
komitee-Antwerpen van de Volksunie fte-
pland op zondag, 34 december 1961 (daagi 
Toor Kerstmis) In de prachtige «aal « Pal-
ladlimi », Offerandestraat, 43, Antwerpen. 
Met de medewerking van de poppenkast 
f Tljl », V.M.O. «m jeugdbeweging V N J . 
Grote tombola, met als eersrte prijs een 
kinderfiets. Inrichtend komltee : Rudl 
Van der Paal, Wlm Maes, Joris Fterlr, 
Gommaar Cells, Iludl Van Boven. Onder 
de hoge bescherming van onze verkozenen 
voor Kamer, Senaat, Provlncls, Gemeen
te en C.O.O. 

Dr. Ballet-hulde. 
Verleden zondag werd te Antwerpen in 

de saJons van het restaurant c Perlgord > 
door de Vlaamse KMng Antwerpen een 
feestmaal aangeboden n.a.v. de 80ste ver
jaardag van oud-Volksvertegenwoordlger 
Dr. Med. Rik Ballet. Onder de talrijk* 
aanwezigen (125) vermelden wl] o.m. L de 
gevierde en zijn dame. Dr. Med. en Mw. 
W. Ballet, Prof. W. Opsomer die het ban
ket voorzat. Dr. Med. H. BoucherlJ en Da
me, Pater dr. M. Brauns S.J., Mr. van der 
Eist volksvertegenw., Alg. Sekretarls Wlm 
Jorissen, volksvert. en Mw. Mattheyssen», 
Rudi van der Paal (organisator van het 
banket), Ad. Leo Brouns, Mw. Theo 
Broims, Provincie raadsl. en Mw Rolus, Pa
ter dr. Stracke 8.J., Pater dr. van de Wal-
le O.P. en talrijke anderen. Vermelden wij 
tevens dat Schepen en Prov. Raadsl. Pae-
Bnckx evenals Dr L. Wouter», D. de Oo-
nlnck (volksvert.) Ir Renard en dhr van 
Haegenborg verontschuldigd waren wegen» 
•lekte. 

TljdMM een teifelrede uitgesproken door 
*r. Boesmants oud schepene van Antwer
pen werd Dr Ballet belicht als de man van 
TOOT de oorlog, d« student «n de lat«r« 
V.N.-volksvertegeawoordiger. Prof. Dr. W. 
Opsomer schetste vervolgen» in prozaï
sche woorden het leven van de gevierd», 
•erwljl Volksvert Mr van der Eist ie pe
riode van na de oortog, toen hij met Dr. 
Ballet keimls maakte, ichlldepde. K. Dil
len sprak o<* een korte maar pikante re-
ée uit. Zo werd de levensloop van Dr. Bal
let achtereenvolgen» beschreven in al ö j n 
uiteenlopende vormen, als medicus, al» 
raadgever onder de oorlog, als volksver-
•egenwoortUger daarvoor, al» de militant 
deama en als de durver In <Je moeilijke 
Jaren toen alles opnieuw moest begonnen 
worden. Dhr Haesevoets — Limburger en 
E. Slosse (die een leer humorrljk betoog 
bracht) droegen tot de belichting van de-
Be waardevolle loopbaan, hun steentje blJ. 
Als slotredenaar trad de gevierde zelf op 
•n dankte daarbij op de hem eigen hoog
staande en simpatleke wijze. 

GRUITRODE 

Op zaterdag 11 november te »0 uur, lo
kaal Ullen^legel, kontafctvergadering voor 
•nze mobiele arbeiders, die In Nederland 
«f In Duitsland werken. Onze redakteur 
Btaf De U e en onze algemeen gevolmach
tigde Toon van Overstraeten zullen er 
•Un. 

OENK 

Vlaamse Kring Wmbnrg. 

ade jaarlijks bal op zaterdag 18 no
vember In de mooie Texas Bar vlak 
tegenover voetbalplein Waterschel. 
Ruime, bewatóte, parking. 
Orkest : De Oarina's. 
BSeiste dans : 30 uur SO. 

GEBAABDSBEBOBN 

Vcdgende week bestuursvergadering TB» 
Ce Vlaamse Klub. 

D{^^rde : defUüUeve aanstelling vaa 
sen voorzitter ea bespreking van de plaal-
lelljke toestand. 

Belangstellenden worden vriendelijk 
rerzocht zicb In verbinding te willen 
len met MarceH de Boe (tel. 064-800.14). 

HASSELT 
Onder voorzitterschap van Wlm Joris

sen werd te Hasselt een kadervergaderlng 
gehouden waarop vooral de grote kadei^ 
dag van 26 november bespr<*en werd. 

Op deze Limburgse kadenlag die om 
16 uur 80 begint (Hotel Warson Hasselt) 
zullen er uiteenzettingen gehouden worden 
door Rudi van der Paal, Toon vein Over
straeten, Mr. Frans van der East, Mr. Da
niel De Ooninck en W-m Jortssen. 

AUe Limburgse propagandisten houden 
die dag vrij. 

LEUVEN 
Propagandatocht. 

Met Brussel organiseert Leuven op 8 no
vember 1961 een massale propagandato(M 
in een belangrijke stad van zijn arrondis
sement. 

Vertrek uit Brussel om 8 uur 16 aobtsr 
de K.VJ3. (Lakenstraat). 

Vertrek uit Leuven om 9 «ur, na aaa-
komst van de vrienden uit Brussel, aan 
het lokaal (3RISTAL, Parljastraat 12. 

Iedereen, vooral de jongeren en de stu
denten, krijgen hier een kans om zeer au*-
tig pionierswerk te verrichten. De eige
naars van een wagen warden met aan
drang verzocht zich met hun wagen op de 
aangewezen plaatsen ter beschikking te 
houden. 

MECHELEN 
Kontaktkinb. 

Op woensdag 8 november te 20 uur N 
In het lokaal Opslnjoorke, Nleuwerkerk 1 
(nabij kathedraal) behandelt Drs Wlm Jo
rissen het onderwerp «Brussel-Taalgrens», 
gelegenheid tot debat Alle belangstellen
den welkom. 

OPHA8SELT 
Na de geslaagde voorlichtingsvergade

ring nopens de mars op Brussed werd be
sloten tot de oprichting van een Vlaamse 
Klub, in een van de volgends nummer» 
van ons Wad verneemt ü meer hier over. 

PERK 
In het raderwerk van de Volksunie 

werd een klein radertje bljgeschakeld. 
Door VERSCHOORE Gilbert werd een 
nieuwe afdeling boven de doopvont gehou
den. Ben achttal leden vormen reeds de 
grondvesten, waarop de afdeling verder 
zal opgebouwd worden. 

Sekretarlaat, St. Annastraat 9, Perk. 

TERNAT 
Onz» afdeling bedankt haar leden en 

sünpatlzitnten vow hr^ weJlukken van 
haar Pensenkerml», • waarvan de «^brengst 
dient om de gemeente 2 maal met een pro
pagandablad te bedienen. 

Het huldig bestuur : TËre voorzitter Vaa 
Drogenbroeck Petrus; Voorzitter : TÏIT»-
sens Louis; Ondervoorzitter : De Broyer 
Jozef; Penningmeester : De Troch Vital; 
Sekretarls : Van de Maele Robert; Pro
paganda : Van der Heyden Jozef, Pauwels 
Pieter. 

Vrienden die de V.U. arrondissement 
Brussel wiUen steunen voor aankoop var 
een propagandawagen kunnen rich rlchte» 
In 't l<*aal bij De Troch Vital, Markt 10, 
Temat of bij Van de Maele Robert, Oe-
meentehulastraat 1. Leden en abonnemea. 
ten op de Volksunie worden «• aangeno
men. 

IDDEROEM 
Op dlnsd. 7 nov. te 30 unr in herb. • . 

O Jacobs, Hootpstraat, stlohtlngsvergad. 
Toon van Overstraeten speerkt. 

SCHOTEN 
Werftocht op i nov. In wijk Bloemen-

daal. Begin 9 tnir. Leiding Mlel Drumont 

BINT ANTONIUS BBECHT 
Werftooht op aond. 5 nov. Leiding Fol 

Tan de Putte. 

HAUJE (KEMPEN) 
Werftodit op 8 nov. Leiding Pol van ds 

Putte. 

OENTBBUGGE-LEDEBEBO 
Op woensdag t nov. algemene vergade

ring in cafe c Amerlcaln », Walstiaai, 
Oentbrugge, om 20 mir. 
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OENT 
Zondag 13 nov. om 10 uur tn het Vlaams 

huis Roeland, arr, kaderdag met als gast
heer de algemene voorzitter Frans Van 
der Eist. 

Volgende week 6 nov. werftocht In Ma
riakerke. 

Samenkomst Vlaams huis Roeland om 
9 uur 30. 

LEEBBEEK 
Zond. 9 nov. dodenhulde te Leerbeek. 

Bijeenkomst kei* Leerbeek 3 uur 30. 
Trams : Rouppeplaats ot Het Rad. 

WETTEBEN 

Voor een elvoUe zaal spraken te Weite
ren Dr Van Boxelaere. Dr Wouters, Dr 
Lecompte en Drs Wim Jorissen De ver
gadering was een ware meevaller. Zo ook 
het gezellig samenzijn dat er op volgde. 

ZOTTEGEM 

Vlaamse Klnb. 

De Vlaamse Klub is vijf jaar oud en de-
se gebeurtenis zal het voorwerp uitmaken 
van een viering die werkelijk groots wordt 
opgevat. 

2 december, in < ad Pundum » te Erwe-
tegem, grote receptie. 

18 december, in de zaal Parking te Zot-
tegem : het eerste Lustrumdansfeest. 

27 december, een woensdag, in de zaal 
Modem, Kabaret Kop en Staart. Leiding: 
Lode Bruneel. 

In de c vroege Lente > het slot van de 
heugelijke viering met het zoveelste dans
feest. 

Plrmas of verenigingen die wensen pu
bliciteit te maken In het programmaboek
je worden vriendelijk verzocht zich in ver
binding te stellen met Marcel de Boe; de 
prijs voor de propaganda werd vastgesteld 
op 600 F voor een bladzijde en 300 P voor 
een halve. 

f l 

HUWELIJKEN 

Te Borgerhout traden Paul Tlllu en 
Agnes van Dam In het huwelijk Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

GEBOORTEN 

In het gezin Murrath-Brusseel te Deur-
ne-Zuid werd een zoontje geboren dat 
Wouter genaamd werd. Onze oprechte ge
lukwensen. 

AANDACHT 
Over een paar weken zullen de brieven
besteller san al onze abonnees een kwijt-
schrift van 200 F aanbieden voor een abon-
nemoit op ons blad tot einde 1962. 

Die regeling werd getroffen met het 
postl>eheer ten einde in de loop van het 
Jaar hinderende onderbrekingen te voor
komen, en oin het werk van het Hoofd-
sekretariaat te verlichten. 

De alwnnees voor wie de betaling van 
too F momenteel te zwaar zou vallen, mo
gen de postbode verzoeken hen een kwijt-
Bchrlft voor «en hail Jaar (100 F) of een 
kwartaal (55 F) san te bieden. 

ZOEKERTJ 
DRINGEND GEVRAAGD : Inwonend 

deftig dienstmeisje, 14-15 jaar, voor hulp 
In jong gezin met 1 kindje. 

Aanbieden : VISSERU 160, GENT. 

Zeer dringend : ttklrijk gezin, omgeving 
Hasselt, St. Truiden, wte biedt ons hulp : 
als thtilswerk, adressen schrijven, vouwen, 
bipakken, enz. 

Schrijven onder letters D.W. bureel blad. 

Gevraagd voor werkhuis te Gent 4 
proapekteurs. 

Pl ie en % van bij aanvang, RAI.Z. 
2 measenslljpers (stiel wordt zo nodig 

aangeleerd). Hoog loon R.M.Z 
Zich wenden : HOtel du Oommerce, 67, 

TIaanderenstraat, Gent. 
Vragen naar dhr René. 

AANDACHT. 
MEN GELIEVE IN DE TOEKOMST 

VOOR DE RtTBRIEK: ZOEKERTJES 30 F 
(biljet) ondw omslag te senden aan se-
kretartaat M. Lsmonnlerlaan 83. BrusseL 
Dat «ssft r e ^ t op 4 UJnsQ o( ongeveer 
110 latten. 

ANTWERPEN 

Antwerpen : Volksvert. R. Mattheyssens 
elke Iste maandag en Jde vrijdag vansif 
20 uur in Peter Benolt. 
Frankrijklel 8, Antwerpen. 

AALTEB 
Elke zaterdag provincieraadslid D. V. 

d Kerkhove Brugstraat 5. 

ST. MARTENS 
Elke eerste donderdag van ds maand van

af 30 uur tn het lokaal : c In de Sarma >, 
Stationsstraat, bij dhr MassagS DU so
ciaal dienstbetoon wordt gehouden door 
volksvertegenwoordiger D Deoonlnck ot 
door Achilles Van Malderen. 

DIKSMUIDE 
Diksmuide : 1ste maandag van 19 tot 

21 uur in VI. Huls. 
zitdag door Dr L. Wouters, Volksvertegen
woordiger, in het « Vlaams Hul» », Uzer-
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 
Brugge ! Café Vlisslnghe, Blekerstraat, 

van 11 tot 12 uur. Elke 4de vrijdag van (te 
maand. Sen. Diependaele. 

LIEDEKEBKE 
Dienstbetoon elke DEXtOB ZATERDAG 

van de maand, van 18 tot 30 uur, In het 
lokaal c 't KAPELLEKE i, MJ Janssens In 
de Opperstraat. 

GENT 
Gent : Dr Leo Wouters in t Roeland i, 

1ste, 2de, 3de vrijdag te 10 uur. 

NEVELE-DEINZE 
Nevele : Dr Wouters 1ste sat. van 18 tot 

20 uur bij Dr. Wannljn. 
JETTE 
Sociaal dienstbetoon : Ie en 9e woensdag 
der maand in herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mercierplaats te Jette. 

LIER 

Café < Eikenboom > Markt, elke late 
en 3de donderdag der maand van II uur U 
tot 14 uur 46. Ludo Sela. (Boerenfront). 

MALDEGEM 
Maldegem : 3de zat. van IT tot 19 uttr 

café « Schouwburg ». 
MERELBÈKE 

4de zondag der maauid. oafé Kaatientje, 
Merelbeke statie, prov. Jos De Moor. 

MECHELEN 
Mechelen : voJksvert. Mattheyasms éü'*' 

ke 3de vrijdag van 17 uur 30 tot 30 uur 30 
in « Opsmjoorke x (Katedraal). 
Elke eerste vrijdag van de maand vaa 
19 uur tot 20 uur Wlm Jorissen. 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur blJ Van Lo
ven, Kerkstraat: Ludo Sel» prov. raadrtld. 

KONINGSHOOIKT 
Cafe van den Wyngaert, Dorp. Clke eer

ste en derde donderdag van 18 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels 

ST. AMANDS 
Dagelijks ten huize van gemeenteraads

lid Frans van de Moortel, E. Vwhaeren-
straat 14. Tel. 052-323.94. 

HEIST OP DEN BERG 
Ten huize van de heer J. Hermans. Ble-

korfstraat 3. 

KORTRIJK 

Kortrijk : 1ste maandag van ifl tot 18 
uur Vlaams Huls Groenlngh». Dr Wou
ters. 

3de zaterdag van de maand van 4 tot 6 
nur de hr Vandenbulcke. Herwyn, juridisch 
raadgever, en de hr Wénes Willy, fiskaal 
raadgever 

K(M-trijk : Café BeKort, Orote Markt 53, 
van 18 tot 19 uur, telefoon 056-301.35 elke 
4de vrijd. V. d. maand Sen. Diependaele. 

TUBNHOBT 
Jos Bruggen Graatakker 142, te Turn

hout, 
Dr. Jur. J. Belmans, Diestbaan 50, 

Geel. 
Elke vrijdag van 18 tot 20 uur en op 

afspraak. 

AALST 
Elke 3de zaterdag van de maand van 14 

tot 16 uur zal in het lokaal « De Vriend
schap » zitdag gehouden worden door Dr. 
Van Leemputten, Volksvertegenwoordiger. 

AaJst : Lokaal de Vriendschap, Kerkstr. 
9, van 14 uur 30 tot 15 uur 30 elke 3de 
vriJd. van de maand. Sen. Diet>endaele. 

Aalst : Café rest. De IJzer, Vlaanderen-
straat 11 van 17 tot 18 uur 30. Sen. Die
pendaele. 

DENDERLEEUW 
Dienstbet. door Hr. J. De Luyck iedere 

zondag van 11 tot 12 uur in het café « De 
Vlaamse Leeuw », Dorp. te Denderleeuw. 

MORTSEL 

Iste maandag der maand — Deumestr. 
70, van 20 uur tot 21 uur. 

3de maandag der maand — In de <r AR-
DEENSE JAGER » Gemeenteplein, van 20 
uur tot 21 uur. 

BORSBEEK 

Iste zondag der maand — 's vooimid-
dags — F. Belrenslaan 251. 

EDEGEM 
Lic. Hugo De Vos — elke derde vrijdag 

der maand van 20 uui 30 tot 21 uur 30. 
Willem Heneynstraat 10. Edegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand in 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 Deconinck houdt zitdag \e 

Leuven lokaal < Olstal », Parijsstraat 12, 
elke 2de maandag der maand rond 19 uur. 

Haacht-lokaal « De Wielewaal », Wespe»-
latirsteenw. elke 2de maandag der maand 
pond 20 uur. 

Sociaal dienstbetoon op ons .sekretarlaat 
elke dinsdag van 20 tot 33 uur en elke 
zondag van 11 tot 13 uur 30. 

VILVOORDE 
9 n afsprJuUt^Jiedere .dag :" kantonnaal 

sekretarlaat Frans Vandenhoute, Helden
plein 29, Vilvoorde. Tel. 61.84.56 

M U I ^ N 
It H, è^Hliy 9Bt 11-* t u i J« t^ J iDl a»4A L̂ ^ 

Iedere eerste woensdag <Jer maand Bier
huis Kasino, hoek Rljmenamse en Bon
heidensteenweg vanaf 19 uur. 

Iedere vierde zondag der maand Zaal 
Bastinl, Leuvensesteenweg 68, vanaf 
10 uur 30 
DEURNE-ZÜID 

Storme, Boekenberglel 134, van 7 tot 8 
utir, Iste dinsdag van de maand. 
S3, van 19 tot 20 uur. 

OUDENAARDE 
"«nator Diep>endaele In herberg « De 

Laars », Hoogstraat, Oudenaarde, elke Iste 
maandag van de maand, van 14-15 uur 30. 

BORGERHOUT 
Alle dagen op afspraak ten huize van 

gemeenteraadslid Juul Dillen, Buurt^)oor-
weglei 87, Borgerhout, tel. 35.09.28. 

Ninove : CJafe De Ster, Stationsplein, 
Tan 11 tot 12 uur. Telefoon 054-330.95. De 
8de vrijd. v. d. maand. Sen Diependaele. 

Lede : Lokaal Relnaert, van 16 tot 17 
uur elke 3de vrlJd. v. d. maand. Sen. Die
pendaele, 

WeUe : Café Cambrinus, Grote Plaats, 
van 19 tot 20 uur. 

Erembodegem-Terjoden 8 Café Lamme 
Goedzak van 20 uur 30 tot 31 uur 30. Sen. 
Diependaele. 

ZO Ideff Vlaanderen 

MOTIE VAN HET 

TA A LGRENSKOMITEE 

Het Taalgrentkomitee West 
Vlaanderen tn overeentte-mming 
met AUielcomitee voor Brutiel en 
Taalgrens, 

Na kennis te hebben genoinev, txm 
de inzichten van de regering inzake 
regeling van de taalgreiu. 

Na gelezen te hebben de fturadok-
tale stellingen verdedigd door de 
besturen van de betrokken gemeen
ten MoesJcToen, Lowingen, DoUe-
ntjs. Herzeeuw, Spiere, Komen, 
Waasten, Neerwaaiten, Ploegtteert, 
Houtem. 

1. Houdt voor dat de streek Moes-
kroen met 76.000 inwoners niet thuis 
hoort hij Henegouwen, vooreerst om
dat de bevolking daar verkelijk ge
mengd is, aangezien er, aSU talen-
Mlingen ten »pijt, rwm ie helft dmr 

inwoners Nederlands spreekt, en an
derdeels omdat die gemeenten onder 
alle opzichten op West-Vlaanderen 
*ijn aangewezen. 

2. Verzet zich met alle kracht te
gen het voorstel om eentalig Franse 
kantons op te richten, oplossing die 
met onbeduidende faciliteiten de 
Vlamingen moet sussen. Eentalig 
Franse gemeenten horen thuis in 
Henegouwen. 

3. Is overtuigd dat de enige recht
vaardige oplossing ligt in het op
richten va7i twee kantons met een 
TWEETALIG stelsel zoals geldt 
voor Brussel, 

4. Keurt iedere regeling af die er
op aanstuurt franstalige kantons op 
te richten, die zelfs met alle vioge
lijke faciliteiten geen durende op
lossing kan brengen, en alleen de 
tegennatuurlijke toestanden kan la
ten aanslepen. Tientallen jaren on
dervinding leren de Vlamingen dat 
faciliteiten alleen op papier bestaan, 
en slechts een dekm/intel voor ver
dere verfransing zijn. Daarom 
slechts één oplossing op basis van de 
werkelijke toestanden : eenvoudige 
tweetaligheid in de 2 kantons zoals 
te Brussel. 

http://16.28.3S


Onze verkozenen 

aan hel werk 

TAAtBOI. 

Het departement van Volks^ewmdheld la 
In tal van Instituten, kommlasies, maat-
•chappijen en instellingen vertegenwoor^ 
dlgd door een topambtenaar, aangeduid 
door de Minister. 

Volksvertegenwoordiger Van der EUt 
Troeg op 22 september aan de Minister, 
tot welke taalrcrf deze topambtenaren be
horen 

Uit het antwoord bleek dat S inspec
teurs-generaal, 1 adjunkt-advlseur. S direc
teurs-generaal, 2 directeurs en 8 sekreta-
rissen generaal de Minister vertegenwoor
digen bij ie instellingen. Zes van deze top
ambtenaren behoren tot de franse, vier tot 
de nederlandse taalrol. 

Het tegencvergestelde zou ons, eerlijk 
gezegd, verbaasd hebben. V ook, mijnheer 
Custers 7 

EX-KOLONIALEN 

Uit het antwoord op een vraag van 
volksvertegenwoordiger Van der Elat aan 
de minister van vo'-ksgezondheid blijkt dat 
op dit departement 16 gewezen kolonialen 
van de franse taalrol werden aangesteld 
als ambtenaren l£*« kategorie tegenover 
slechts 8 van de nederlandse taalrol. In de 
tweede kategorie llggea de verhoudingen 
— natuurtijk I — Iets gunstiger : 2 na-
derlandstaügen tegenover 3 franstaJlgen. 

Dat maakt In het totaal 18 tegen 10. 

GENEESKUNDIGE DIENSTEN 

Uit antwoorden van de minister van 
Volksgezondheid op vragen van Volksver
tegenwoordiger Van der Eist blijkt dat In 
het Vlaamse land en BL te Meisbroek, drie 
bAostaUgf ambtenaren bij de Geneeskun
dige Inspectie van havens en luchthaven» 
tewerkgesteld zijn. Verder telt het Cen
trum Brussel van de Administratieve Ge
zondheidsdienst (bevaegd voor het te 
Brussel tewerkgesteld staatsperaoneel) 
vier ftanstallge inspecteurs-geneesheren 
tegenover slechts 2 nederlandstallge. 

GEN EESHEREN-OFFICIEKEN 

Volksvertegenwoordiger Van der Eist 
vestigde de aandaicht vaa 4e MtoJStór on 
het feit dat nederlandsonkundige geneea-
heren-officieren vwbonden zlja aan 
Vlaamse legereenheden. 

Het antwoord van de Minister - is zeer 
leerzaam : vooraf worden de behoeften op
gesomd. 

Het Wijkt dat slechts 29 % der betrek
kingen voor geneesheren voorzien zijn In 
nederlandstallge eenheden, 54 % in ge
mengde eenheden en 21 % In franstalige 
eenheden. 

Deze wanverhouding ten gunste van de 
gemengde eenheden berust o.m. op een 
oirerdreven koncentratie der medische in-
•tellmgen te Brussel. 

Verder geeft de minister toe dat 68 % 
van het beroepskader der geneesheren-of
ficieren franstalig en slechts 42 % neder-
tandstallg te. Terwifl bij de miliciens de 
verhouding 60 % nederlandstallgen tegen 
40 % franstaligen is, wordt de verhouding 
by de geneesheren^mlllciens 55 % frana-
tftligen tegenover slecht» 45 % nederlands
tallgen. 

VARIA 

Volksvertegenwoordiger Van der Eist 
•telde verder nog vragen over de herzio-
ning der tucht«traffen opgelopen wegens 

indvlsme door ambtenaren vaa Ondenvl^ 
over de MshadelooaatelUngen door de Weat-
Dnltse Bondarepnbll^ aan Belgiaoho 
Btaatsbargers, over de Inspeetlee door 
tranataUge ambtenaren van Votksgeaolidr 
held Ml Gezin In hetVlaamae land. 

BADIO EN MARS OF BRUSSEIi 

Daags na de M a n op Brussel ridbtto 
volksvertegenwoordiger D. Decoolnck eea 
parlementaire vraag aan adjunkt-mlnister 
Vfin Elslande o\er het feit dat de Neder
landse uitzendingen van de BR.T., In te
genstelling met de PVanse uitzendingen, 
geen klankbeeld hebben gebracht over do 
betoging der 100.000. 

Volksvert. D. Deconinck vraagt o.m. do 
naam van de voor deze verminkte berldit-
geving verantwoordelijke ambtenaar; hij 
wenj9t daarenboven te vernemen ot er 
sanktles zullen worden toegepast. Tenslotte 
•erlangt hij te weten o* de Minister, 
of de Direkteur-Oeneraal de nodige be
voegdheid bezitten om te «alen tijde een 
objektieve berichtgeving te verzekeren. 

We zijn benieuwd voor het (kronkelig) 
antwoord. 

HOOP VOOR POTMAT 

Men zal zich herinneren dat volkaver-
tegenwoordiger Deconinck de aandacht van 
dhr Spaak voor diens vertrek naar Mos
kou vestigde op het lot vaa de vier Vlaam
se krijgsgevangenen die nog steeds in het 
kamp Potma verblijven. 

Op 12 oktober jl. liet de Minister van 
Buitenlandse Zaken volgend schrijven ge
worden aan onze mandataris : 

M Mijnheer de Volksvertegenwoordiger, 
» Ik heb uw brief ontvangen waarbij U 

» op gelukkige wijze mijn aandacht hebt 
» gevestigd op het feit dat nog enkele Bel-
» gen In Sovjet-Unle In gevangenschap 
n worden weerhouden. 

tl AntwoOTdde Ik tot dusver niet, dan 
ijLMoa dit enkel omdat Ikzelf in afwach-

wtlng was van een gunstige afloop en ik 
» U gaarne een spoedige vrijlating had 
» willen melden. Op dit ogenblik kan ik 
» dU echter nog niet. Onze ambassadeur 
» in Moskou heeft nadrukkelijk opdracht 
» ontvangen deze aangelegenheid van zeer 
» nabij te volgen en niet op te houden 
» stappen aan te wenden om het gewenste 
n resultaat te bekomen, Zoudt U wensen 
» dat ik in deze omstandigheden nog het 
» bezoek ontvange van de betrokken fa-
» milteleden, dan ben Ik gaarne daartoe 
» bereid. Met bijzondere achting, (get.) 
» P.H. SPAAK ». 

Dat is tenminste een formeel antwoord 
van de minister. Volksvertegenwoordiger 
Deconinck bHjft de zaak volgen; rezultaat 
Op korte termijn is niet uitgesloten. 

TERUGGAVE RECHTEN 

Volksvertegenwoordiger IJCO Wouters 
schreef de minister van Justitie aan om 
te vernemen na welke termijn de perso
nen die wegens Incivisme werden veroor
deeld enerzijds tot straffen van 10 tot 20 
Jaar en anderzijds tot straffen van meer 
dan 20 jaar, hun rechten kunnen terug
vragen. 

De minister verwijst terzake naar de 
art. 4 §§ 4 en 5 van art. 1 der wet v(an 
SO 6 81 en herhaalt dat bedoelde personen. 

voor Bover l i j niet kunaea genieten vaa 
•en genademaatregel, 30 Jftar moeteo 
vrachten sinds de vervallenverklaring is 
Ingegaan. 

De minister bevestigt overigens dat Bin
nenlandse Zatoen in bot Staatsblad van 
33.8.61 een omzendbrief heeft gepubliceerd 
waarin aan de administratieve overheid 
onderrichtingen worden gegeven met h«» 
oog op de toepassing der wet van 30.6.01 
Lvjn. de herziening der kiezerslijsten. 

Personen die menen dat si] ten aaredb.-
te Biet voorkomen op de kiezerslijsten al
hoewel de wet van 30.6.61 hen in hun 
rechten herstelde, dienen de administra
ties te verwijzen naar hoger vermeld num
mer van het StaatsblatL 

OVERMAAS 

Niet alleen door d« kamerleden en se
natoren van de Volksiunle wordt goed werk 
geleverd, ook onze provincieraadsleden 
blijven niet bij de pakken zitten. Zo hesfl 
onze Limburgse verkozen* Drs de Gh-aeve 
ter gelegenheid van de motie, die door do 
vergadering gestemd werd om het kanton 
Landen bij Limburg te voegen, de aan
dacht getrokken — als eerste en als enige 
— op het bedreigde Overmaas. De taWj-
ke O.V.P.-ers die bIJ hun kiezers 2» graag 
de vlaamsgezinde uithangen vonden het 
natuurlijk niet nodig onze verkozene 
hierbij te steunen. 

TOELAGEN 

In diezdfde Lhnburgse provincieraad 
heeft dhr de Graeve meer toelagen ge
vraagd voer de Vlaamse leergangen t« 
Brussel daar waar Limburg tet nu toe 
slechts 10.000 F per jaar bijdraagt 

Hij stuitte hierbij op verzet van de 
C.V.P. die beweerde dat men geen toela
gen kan geven aan niet Krlstrtijk georiën
teerde scholen. 1ta dat verband vragen wlJ 
ons nog steeds «f waarom de rektor van 
de Leuvense universiteit er dan mee ak
koord gaat dat die universiteit maar even
veel toelagen ontvangt als de Bruss«ise 
daar waar Leuven driemaal zoveel studen
ten heeft ? 

IJZERTOREN 

In de Antwerpse provincieraad hebben 
onze vijl verkozenen eveneens het ijzer ge
smeed waar het warm was. Praktie-voorzit-
ter Ward Bolus heeft de socialisten het 
vuur aan de schenen gelegd In verband 
met de Uzertoren. De rode broeders Ueten 
opmerken dat het nu aJ welletjes was met 
die JaarUjkse 25.000 F afgedokt door da 
Antwerpse provincieraad. Met zijn geken
de vrijmoedigheid lieeft War* hen onder 
de neus gegooid dat zij toch wel m<»sten 
weten wie de toren opgeblazen heeft en 
dat, moest er een of ander volkshuls hi 
de lucht geblazen worden niHi de <»• 
ders wel spoed g zou te pakken krijgen^ z s 
zaten met hun mond vol tanden en heb
ben wijselijk gezwegen, de roden. 

Middenstand beloogde 
D t wind rukte hevtg aan hoeden en jassen verleden vrijdag toen twintig

duizend middenstanders — Vlamingen en Walen, maar meestal Vlamin
gen — voorafgegaan door een fanfare die o.m. teer goed uitgevoerd « Het 
lot9 vissertje » speelde, door de straten van Brussel zijn gemarsjeerd met het 
doel hun eisen kracht bij te zetten. 

K JEURISSEN-CLOOSTERMANS eo ZONEN 
»̂ «L•.A. ZONHOVEN rn. IM-M 
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Naast talrijke vooraanstaanden van ds 
tnrlchtenda vereniging : Algemeen vei> 
bond der zelfstandige arbeiders (Sociaal 
verweer) waaronder wij alg. Sekretaris 
Pauwels, adj. Alg. Sekretaris Praet en pro
pagandaleider O. Malys opmerkten, had
den ook verschillende volksvertegenwoor
digers en vooraanstaanden van de Volks
unie hun plaats in de voorste rijen van 
de stoet ingenomen. Onder V.U.-vertegen-
wocHXligers merkten wij ojn. onze volksver
tegenwoordigers D. De Conlnck en Mat-
tbeyssens, Alg. sekretaris W. Jorlssen, pro
vincieraadslid W. Rolus, prov. sekretaris 
W. Maes e.a. 

Opvallend was dat zoveel mensen waren 
opgekomen ondanks het feit dat de beto
ging op een weekdag plaats had. Bevoeg
den verklaarden ons dat dit het bewijs is 
van de wilskracht en de vastberadenheid 
van de middenstanders om te vechten 
voor hun zaak. Over welke zaak het hier 
gmg was niet moeilijk te raden, daarvoor 

spraken de meegedragen slogans voor 
•ichzelf : « Voor een sociaal statuut der 
zelfstandigen, voor gelijk bazispensioen, 
voor afschaffmg van de fiscale discrimina
tie tussen zelfstandigen en andere Belgen, 
tegen de oneerlijke konkurentie van de 
super-kapitalistische ondememmgen en 
het machtsmisbruik van de trusts. De Ui
lenspiegelgeest was ook van de partij want 
achter kleurrijke vlaggen van herbM^iers 
en andere middenstands-verenigingen be
merkten we ook spandoeken die duidelijke 
taal spraken aan het adres van de rege
ring. Vooral van den Boeynants en Dequae 
moesten het ontgelden 

Ook in de Jacqmainlaan — waar een 
podium opgetrokken was, werd du'delijke 
taal gesproken aan het adres van een re
gering die toelaat dat de gi-oot-warenhui-
zen als paddestoelen uit de grond rijzen, 
die de grendelwet weigert te verlengen en 
die de zelfstandigen naar een volwaardig 
pensioen laat fluiten. 

Tegen verpieltering 
van zelfstandigen 

De Meurparttjenpers heeft weer 
eens haar woede moeten verbij
ten omdat er in ons land nog 
onafhankelijke groepen zijn, 
die durven betogen zonder de 
toelating van de kleur partijen. 
Het feit dat de Volksunie daar
aan meedoet schijnt hen eohfer 
weer eens in paniek te bren
gen 

Vorige week vrijdag beant
woordden tal van midden

standsverenigingen en zelfstan
digen het wachtwoord van het 
« Sociaal Verweer » oin te ko
men beiogen tegen de onge
looflijke uitbreiding van de 
supermarkten, voor kinderver-
goedingen en voor gelijke ba
sispensioenen. 

De Standaard - Het Nieuws
blad, die zo graag doorgaan 
voor kranten van de zelfstandi
gen hekelden het feit dat Volks-
unieparlementairen mee op
stapten in zo een betoging. De 
Standaard - Het Nieuwsblad 
vinden klaarblijkelijk dat de 
zelfstandigen genoeg pensioen 
en kindervergoedingen trekken! 
Want ze noemen de betoging 
een betoaing van c malkonten-
ten ». Alsof de zelfstandigen 
zoveel redenen hadden om te
vreden te zijn l 

Als het met van de C.V.P. 
komt deugt het niet voor De 
Standaard - Het Nieuwsblad. 
Maar de C.V.P. laat de zelf
standigen nu al tientallen jaren 
flink m de steek, evenals de li
beralen trouwens. 
De t Volksgazet » anderzijds 
schrijft : t Aan het lokaal van 
de Volksunie, op de Maurice 
Lemonnierlaan, waar de 

Vlaamse Leeuw wapperde, hing 
ook een spandoek met de woor
den f De Volksunie heet U wel
kom te Brussel ». Een welkom 
aan een collectie Franse span
doeken. Foei f « 
Als de « Volksgazet i denkt dat 
wij iets hebben tegen het feit 
dat Waatse zelfstandigen ach
ter franstalige spandoeken op
stappen, dan hfhben zij het mis 
voor. Wij wtUen worgen ook 

naast Waalse federalisten op
stappen. Zij met hun spandoe
ken in het Frans en wij met de 
onze in het Nederlands. Die 
tekst is typisch voor de Volks
gazet die meent dat Vlaam,s na
tionaal zijn betekent iets te 
hebben tegen het Frans in Wal
lonië ! 

Heel wat Volksuniërs zijn aan
gesloten bij tSociaal Verweer*, 
een onafhankelijke midden
standsvereniging. En als wij 
die Vlaamse mensen verwelko
men niet een eentalig Neder
lands opschrift en een Vlnam,se 
Leeuw in het hartje van Brus
sel, dan vinden wtj dat volko
men normaal. Zo de franstali
gen die tekst verstaan en ook de 
Vlaamse leeuw voor lief ne

men? Des te beter t 
De stoet was van de inrichters 
uit, volstrekt tweetnlig. Dawr-
bij droegen de deelnemers uit 
Vinanderen eenfaUq Neder
landse teksten en die uit Wal
lonië eentalig Franse. Zoals het 
hoort. 

Voor het overige was het een 
simpafieke betoging van kleine 

mensen. 

Vele honderden aarzelden niet 
om, zich zelf tot sandwichman 
of — vrouw om te toveren door 
de betogingsaffiche voor en 
achter zich te binden. 
Het was een betoging van een 
maatschappelijke groep, die het 
hard heeft om, rond te komen 
omdat zij sociaal verfoarloosd 
werden en worden door de 
kleurpartijen. Vandaar ook een 
hatelijke aanval van « Net 
Volk » dat wel kan verdragen 
dat sommige van hun bonzen 
vette wedden trekken, maar niet 
dat een middenstandertje' die 
het moet stellen met vijf of zes 
dvizend frank per maand, zon
der sociale voordelen, ook eens 
komt betogen. Voor hen mooen 
aUe middenstanders ten nronde 
gaan, misschien worden ze 
daarna lid van het A C.V en 
betalen dan 7.000 F per jaar 
om wat sindikaJe bonzen grote 
lier te laten maken. 
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OP HET 
Vit het feit, dal w« due week on-

ze rubriek beginnen met een epis
tel ter ere van de h. DBQUAE, b^ 
de genade Godi «n voor toïang h«t 
nog duurt Minister van Belastinf 
gen, uit dat ]eit moet de lezer 

maar niet afleiden dat wij geen. 
blijf zouden weten met onze be
wondering voor fijne finaneiëU 
Excellentie. Dat it allerminst het 
geval, en sedert vorige week vrijdag 
is die bewondering zo mogelijk nog 
een heel stuk kleiner geworden. 

Want kijk, wij hebben altijd wel 
geweien dat de ploeg van onze na
tionale Theo uit prima komediar^ 
ten bestaat, en dus zeker heel gé-

t0chikt is om voor de kamera's van 
de BRT een of ander stukje ten 
beste te geven. Maar sedert die vrif-
dag van daareven weten nog heel 
wat meer : wij weten nvt dat het 
een stelletje doodgewone bedriegen 
is I 

Dat woord klinkt missehien n/»» 
al te eerbiedig, vooral dan getien 
het ministeriële gezelschap, maar 
we vinden er voor het ogenblik gt«H 
beter. 

Ziet U, er wordt in de TV-studio'i, 
beroepshalve, heel wat komedit 
gespeeld. Wanneer wij maar weten 
wie er voor wie speelt, dan kan dat 
zelfs heel interessant tijn. Wij n#-
men dat dan ook. Maar wanneer «r 
nu een minister in de studio's v«r-
sehijnt, en tijn juridisch adviteur 

I
(S00.000 tieten ptr jaar, min of 
meer) voor doodgewone garagist 
doet spelen, «n aan zijn ekonomisch 
advizeur (160.000 baca-den, selfdt 

I opmerking) het stieltje van dokwer-

I
her oplegt, wel, dan nemen wij dat 
helemaal niet I Vooral dan niet, 
wanneer zijne Baeellentt» meent dttt 

Ihij ons voor d* aap mag houden, «n 
OTU in het geheel niet inlicht »n 
ugt wie er voor wit tpeeU. AU 

I mijnheer Dingemans in de TV vooe 
garagist speelt, dan weten wij dat 
ook graag. Bn in dat geval mag 

I mijnheer Dingemans ook voor ja-
ragist spelen. 

Maar in het andere geval speelt 
de Minister met onze tioeten, en dat 
mag helemacd niet I Wanneer wij 

SCHERM 
faarUjks êM> haardm ne«rt«tt*n, 
tan tl htt tn geen gtvat om d$ 
propaganda-uitzendingen van het 
Mtntsterit tut en to te kunnen be
kijken. Bn dan tekir niet tAi de 
Minister mtent on* itn rad voor d» 
9gen te mogen draaien I 

Zelfs id*t M heet hij Dequai «n 
It hij Miivittêr van BeUtsttngen I 
m 

We hebben vroeger al een paar 1»-
Ujhe dingen gezegd tan htt «<Ir«f 
van AnrUe Van Avermaet. Xe tow 
toen op betoek geweett bij Jeanne 
De Coen, «n de stunteUnge manier 
waarop te daar die eerbiedwaardige 
oude dame had « ondervraagd » wat 
Mn prestatie op tiehxelf. 

We hadden dut het aUtrergtte 
verwaeht wanneer we hoordtn, Art 
M door d* BRT wat mttv«rkM*n om 
44 muflk<Aoog Poiil CoUan- ênkeU 
vragen t« gaan «(«UMI. Wri, «M 
wtoeien htt toegeven, M h$^ hal 
•r dm* maal heUmaél niH tltcht 
Mn af gebracht. Xo ttmUolig aU 
M h4t btf Joanru D* Coen had go-
AKWI, JO vtot vorttap hH btf Paal 
Collaer. U wat «r hior wtrkeUjk 
tn getlaagd van hot h*U gtv^ een 
•tht moedtrttik getprtk t« maken, 
•m guprek dat ons teer heeft ge
boeid. 

Alt het goed i* teggen we het 
ook en dete maat wat hot inder
daad goed. 

m 
Ben van de nieuwe formulet, 

waarmee do Vlaamse TV dit sei-
toen itarUe, U « VRIJB KAMBRA ». 
Bet it een progrwnma, dat wij met 
vreugde begroeten. 

Nu geloven w* niet, dat deze 
hortftbnt en eksperimentele werken 
hot grote publiek sullen bereiken. 
t>* meeste kijkere tullen de htle 
waak toel meer alt een louter eu-
riosum bekijken, en het nieuwe 

tal er dus ook hier teer tnel af 
lijn. Maar dat mag de programma
tors toeh niet ontmoedigen. Ze be
wijzen aan vele eineasten een te 
grote dienst om het programma 

volgend jaar reeds op te doeken. 
Het programma is er nu, en het 
tnoct er ook blijven. 

J.V.B. 

Zielediensl 
Bruno de Winler 

Verleden zondag hebben ruim 2.000 ¥!*• 
mingen de lieledlenst bijgewomd die TOOT 
de 7de maal werd opgedragen tot öele. 
lafenis van de betreurde hoofdredakteur 
Tan het weekblad 't Pallleterke en van da 
afgestorven bestaursleden van de Vlaamse 
Kring Antwerpen. Het was deze keer Pa^ 
ter dr. M. Branns SJ. die de kanselrede 
hield. Op de hem eigen scherpe wijze he
kelde hij hierin de wandaden tegenover 
«e Vlaamse gemeenschap bedreven na de 
oorlog en de nog steeds bestaande haat die 
met Kristenzijn wetaig gemeens heeft 

Arrondsseinent 
Turnhout 

Vlaams Nationale bijeenkomst te : 
Turnhout zaterdag, 18 november te ! 
15 uur stipt zaal Lindenhof _ Sint • 
Antoniusstraat. • 

• 

Sprekers : Dr. Leo Wouters volksver- ï 
tegenwoordiger; Karel Dillen en Dr. ï 
Jur. Jo Belraans. ' S 
We hopen als gastm te mogen be- ! 
groeten : de gekozenen van de par- • 
tij en de besturen van de arrondls- S 
sementen Mechelen en Antwerpen ï 
We verwachten de aanwezigheid • 
van alle Vlaams Nationalisten uit : 
het arrondissement Turnhout. i 
Inlichtingen betreffend verplaatsing ï 
naar Turnhout : Z 
Te Geel : Jo Behnans, Diestbaan 50, i 
tel. 585.S5. ; 
Te Kamsel : Jul. Meulenberghs. Sta- S 
tlonstraal 64. S 
Te Herenthout : Jos Heylen, Markt [ 
l O , I, 

Te Vosselaar : Karel Mens, Verbin- ï 
dingstraat 20. i 
Te Turnhout : Jos Van Bruggen ' 
Graatakker 142 ' • 
Voor een nieuwe Kempen ! J 

• 

Het arrondissementeel bestuur. ï 

t .v . - enquête 
Jmdien de Vlamingen dan al over teer weinig taken eensgezind hetzelfde 

over de SPORT-sektie bij de Vlaamse TV heeft ongeveer iedween 
hmtMêlfde oordeel : e De sport in de TV ii het bett verzorgde programma ». 
Welitwaar tchrijft iedereen dat ni«t to letterlijk, maar er is ongeveer nie-
•HMKJ om het tegendeel te beweren, todat we gervst kunnen zeggen dat ome 
hÊtri tevreden zijn over de zorg, waarmee men te Brussel de sportprogram-
« • ' < prezenteert. 

S P O R T : Besla p r o g r a m m a ? 

l**UUi11Jk werden ook onder deze tltri 
bael wat randtekenlngen gemaakt, sugges
ties gedaan en dergelijke dingen meei*. 

•en opmerking, die tamelijk veelvuldig 
DeerKepoM werd, la de vraag of er niet 
wat meer aandacöt kan worden besteM 
•an het sport-etadltun en de atletiek Veel 
(Jeednemers achijaen de wielersport niet zo 
heel erg meer « *u séneux » te nemen, 
•n alganeen twijfelt men er aan of we 
•Igenlljk wal te slen krijgen wat er In 
#elte MJ de wielerwedstrijden allemaal ge
beurt, f Wanneer de camera-men ons. kl-
kwieter na kilometer, beelden brengen 
van awoegende renners en druk-doende 
ploegl^ders, wie sal ons dan waarborgen 
(Jat we In feite niet het resultaat zien 
van pilletjes en onderlinge afspraken ? En 
ie het eigenlijk nog wei spo.-t, wanneer 
vijf man zich afsloven om de zesde als 
•erste naar de eindmeet te slepen ? Geef 
ons Ueyer maar wat meer het stadion op 

**•••••••••••••••••• •«••••«••••«•((„•••n 

KASTEELHOEVE TE HEERS (Limburg) 

OP DE TAALGRENS 

het scherm 1 « Op een andere plaats klinkt 
het dan zo : t De «port In de TV geeft 
voldoening. Maar toch «agen we Uever 
meer stadion-atleten dan pedalen en doel. 
palen ». En met te ver van de grensstad 
Menen wenst Iemand : « Dat de TV ver
der zoveel mogelijk klelae sporttakken p ro 
pagere. want de wlelerwed.strHden aljn 
van langs om meer grote kluc. spelen ». 

Zoals te voorzien waa, krijgt de c n » ^ 
Guimard * en de KBVB heel wat welnl». 
vleiende namen en titels naar het hoofd 
geslingerd De meeste lezers «Ijn absohmt 
niet te preken over de houding van de 
bondleldlng In de kwestie van de voetbal
matchen. Ook van de zijde van de TV-
dlrektle wenst men een meer kordate hou
ding. De a a k van de bonddieren wordt 
M,i *" ^^^ '^^' ^^^ schuchter verde-
ölgd, maar dat zijn zeldzaamheden In 
Leuven noemt men de heie n a k • c Kto-
derachtig, nietwaar, hoe grote mensen bet 

«Das Dreimaderlhaus» 
in de K.V.S. 

Het t Hoofdstad Operette s-gezel-
ichap uit Amsterdam, tn voortzet
ting van de voormalige c Fritt 
Htrsch Operette », heeft in de 
K. \ .S. zes vertoningen gegeven van 
t Bas Dreiiraderlhavs », een zang-
tpel van Willner en R&ichert, op 
muziek van Franz Schubert. 

Dit zangspel heeft ons nooit kun
nen bekoren : het is met zodanig een 
operette, maar een voor het toneel 
bewerkte geromanceerde passage uit 
het leven van Schubert, waarbij de-
tes f Lieder » het geheel moeten 
tchragen en als leidraad dienen. De
ze t Lieder > zijn wel van de beste 
in het genre, maar maken daarom 
nog geen operette uit. Nergens be
reikt het een hoge vhicht, schwung 
zzt er niet in. 

Dank zij het geroutineerde gezel
schap — waarvan we vooral Herman 
Valsner (de vader) en de dames Co-
ra van Doesburg en Rosy Parrish 
tullen onthouden — en de weeldé'-
rige kostumering, werd het toch een 
genietbare voorstelling. 

We hopen echter dat voor een vol
gende keer een betere keuze zal ge
daan worden. 

J.V. 

GENT 

ELF-NOVEM BER-HERDENKiNG 
11 uur plechtige H. Mis ter nagedachte

nis der gesneuvelden van beide wereldoor
logen in de kerk der E. Paters DOMINI
CANEN, Hdstraat. 

19 uur 30 herdenking in de schouv/burg-
«aal ROELAND Ingericht door V.OS. en 
A.N.Z. 

aan boord leggen om wrijvingspunten tilt 
de wereld te helpen I » En uit de Limburgs 
ae mijnstreek dan : « Het incident «m-
langs in Maastricht is de normale reak-
tle \. 21 mensen, die de kleingeestige be-
kroirppnheld van de « rue Guimard » 
niet nemen. En of ze gelijk hebben ! » 

Wat de matchen zelf betreft, wU men 
doorgaans meer Internationale ontmoetin
gen op het scherm krijgen « Desnoods 
Vla het Ampex-toestel en een dag later », 
«egt iemand, al vreest een ander lezer dat 
de spanning er dan helemaal zal uit zijn, 
omdat men de ults'ag reeds kent 

Laat ons nu ook nog eens kijken, wat 
men zoal denkt over de man achter de 
«nlkro : de sport-reporter. We hebben 
vastgesteld, dat hierover zelden afbreken
de kritiek werd neergeschreven, al moe
ten we de lovende opmerkingen eveneens 
met de lens gaan zoeken. Veel aandacht 
werd besteed aan het eksperim^nt met 
Fredje De Bruyne. En het besluit Is meest-
U eensluidend met een mening, die w« 
Wt de s t r e ^ van Veurne ontving?n : « Ik 
wrkles de taal van de vakman, ook al Ii 
«Ie dan mbider vlot en niet «o goed ver-
«wgd als die van de gewone reporter ». 

Noodgedwongen sluiten we hier d« 
« sport-rubriek » om over te schakelei 
naar « Penelope », het programma vooi 
de dames. 

(Vervolgt) 
Johan \an Breda 
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Genoeg 
Minister Larock -^prak te i.ouin. 

Een honderdtal toehuordun naicn 
ojj'jekomen, alleen maar om licni 
het woord te ontzeggen zo hij Frans 
sprak. Het was niet nodig. Minis
ter Larock sprak Nederlands en zeg
de in zijn rede dat het normaal was 
dat in Vlaanderen ^ede^lands ge
sproken werd. Larock heeft rustig 
kunnen spreken. Wij hojien dus dat 
de socialistische Volksgazet zal in
zien dat we er niet op uit zijn so
cialistische ministers het sprehui te 
beletten. Iedereen is vrij het noord 
te voeren in Vlaanderen. Mwir (ds 
het officieel of officieus is dan dient 
du in het Nederlands te gebeuren. 
Om het even o] het om een socia
list, een C.V.P.-er of een P.V V.-er 
gaat De viering van hel CU jarig 
bestaan van het Rode Kruis te Ant-
weipen dat tweetalig aangekondigd 
werd, werd uitgesteld. Maar goed 
ook want de tomaten en rotte eieren 
lagen klaar. Het geduld van Vlaan
deren is op. Lamme Goedzak werd 
gofd en wel begraven en diep ge
noeg. Te Antwerpen althans 

Het is echter tiet ogenblik om de 
eerstvolgende weken in Vlaanderen 
alle tweetalige (en natuurlijk de 
eentalig Franse) officiële oj officieu
ze plechtigheden overhoop te zet
ten. HET MOET OPHOUDEN. WIJ 
ZUS HET HARTSGRONOIG BEU. 
EN WIE NIET HOREN WIL, ZAL 
VOELEN. 
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Uitzonderlijke FM kwaliteiten (UKC) 
• Over gam het Vlaamse land staan de officiële verdelers tot uw dienit 
• voor demonstratie, service, financiering. 
• Hun adres word U graag verstrekt door 

DELCO 
• Excl. Imp. - ITALIELEI 179, ANTWERPEN, TEL. 31.16.56 

• *H de 4iniiv»n van de vlaamee gemeenten 
~ÓVËftlJSE-HO«lLAART 

in d * Ueovallai 

- ,. o« *m EBM PRODUKT ISCA , 

VOOR ALLE INUCriTINGEN : 
ANTWERTCN : A. BORGS, 36, L^nteemhofitrafcl 

Borgerhout — Tel. 30.04.23 
BRUSSEL : Waiter Verheirstraeten 

95, Kleine Molenstraat, Anderiechl 
Tel. 22.88.98 

OOSTENDE : Jozef De Bu»schere-Decroo* 
Hof straat Ib - TeL 761.16 

DIKSMUIDE : Vlaams Huiit 

HUIS tUGDA 
HOOGSTRAAT 15^ en 17 - A N T W E R P I N 

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

10 TOT to % OP DE GETEKEND'. PRIJZEN OP VERTOON VAN DiZI AANKONDiOINO 

i^ K o n t a n t - K r e d i e t 
o . OPEN ALLi DAGEN VAN » TOT 20 UUR 

St^npelen of naar het buitenland 

Nederlandse suikertabrieken 
Vlaamse werklieden 

-X':.én 'SSTvT 

Onder talrijke voordelen : gratis tee 

I n een vorig» uügav» hehhsn wij of teer duidelijke wijze de werhelooiheid 
tn V laander erf aktnqetoonJL, e-venalt ie daarmee gefoa/rd gaande venohijn^ 

telen van de steuntreJtkende arheideri, de pendelarbeidert of mobielen en a* 
grensarbeiders. j. 

Zoals men weet xijn er 260.000 Vlaannse fendelarbeiders en meer da» 
60.000 arbeiders die naar het buitenland moeten gaan werken. Van deze vijf
tigduizend Stijn er in 1960 ongeveer tienduizend naar Nederland gegaan^ em 
juist te zijn 9.327. • 

1 

Te Dordrecht IB Nederland Is verle
den week een staking ultgebrokei 
onder de arbeiders uit Belgrië dl 
daar te werk jesteld zijn (onjeveet 
400). De«« arbeiders — werkiaam üi 
een suikerfabriek — hadden het werk 
neergeletrd in verband met looneisen. 
Vakbondsafgevaardlcden nlt Belgll 
«ijn ter plaatse gekomen maar heb
ben de arbeiders aangeiet het werk 
te hervatten. 

Onder hen bevinden zich de seizoen
arbeiders, die In deze tijd vsn het jaar la 
de bletenoogst werken, of In de suikerfa
brieken. In de grensstrook-dorpen vanaaa 
de Schelde tot Turnhout, kan men dage
lijks Vlaamse arbeiders op tïusaen zien 
stappen, bussen die Nederland In rijden. 
ZIJ Vervoeren de arbeiders naar de suiker
fabrieken van Dinteloord, Roeendaal en 
Zevenbergen. 

SOCIAALVOELEND 

In de Verenigde Coöperatieve Sulkwta-
brleken Dinteloord die bedrijven hebben in 
TOOmoemde Nederlandse dorpen, werken 
meer dan honderd Vlaamse arbeiders 
waarvan er uit Wl^evorst en Hulsthout 
•Ueen al 70 afkomstig zijn. Een veertigtal 
worden gevMiden In de Polderdorpen : 

Berendreoht, Zendvliet, Stabroek, Kap«^ 
len, Putte e& rertter 1B Kalmthout en ••• 
«en. 

Dagelijks rijden de bussen, in opdracht 
van de fabrieken op en af om de» ar
beiders — völedig gratis — te vervoeren. 
Op stuk van sociaal-voelen kunnen wlJ 
trouwens van deze Noordertmren nog wal 
wat leren, hoewel van hen dikwijls gezegd 
woTdt dat ze krenterig zijn. De fabriek 
betaalt aoht uur per dag, schaft-tijd in
gerekend, verstrekt gratis tee bij de maal
tijden, betaaJd de zondagswerk dubb^ 
geeft 3 % toeslag op het loon voor di» aav 
beiders die vroeg moeten opstaan ot laat 
thuis komen en daardoor meer vuur of 
licht moeten verstoken ! 

Daarbij komt nog dat het bedrijf ook 
de Vlaamse arbeiders volledig verzekert 
tegen ziekte en ongevallen en dat het ver
schil tussen de Nederlandse en de Belgl-

MAATKLEDING 
volgens hypermodern* methode 

PERFEKTI PASVORM 
PRIMA APWERKINO 
SNEU! BEDIENINO 

TEL. 339165 

• Il 

SINT-J ANSVUET 19 
(KLEINI TUNNH.) 

ANTWERPEN 

illiiiiiil 
wie Oent bezoekt, 

Het stadhuls bewondert, 

loopt zeker even aan bl| RIK, 

in café «RUBENSHOF» 
BORLUUTSTRAAT IS, GENT 

llililtlll 

•obe kinderbijslagen, door de fabriek blj-
gejegd wordt. 
ABBEIDEBSTEKOBT 

In vele streken van Nederland bestaat er 
op dit («enblik een tekort aan arbeider^ 
vooral dan in de landbouwsektor omdat 
hter veel arbeiders aangelokt worden 
door de hoge lonen in Duitsland. Noord-
Brabantse boeren die wij bezocht hebben 
kloegen over het veriies van hun knechterw 
In het dorp Ossendrecht bv. Is en prak
tisch geen enkele landbouwer die nog over 
personeel beschikt. Speciale autobussen 
uit het Ruhxgebied komen de arbeiders 't 
EOndagsavonds oppikken en voeren hen 
naar de staalfabrieken van Krupp. Vrij
dags keren zij terug met een flink loMi 
op zak. EJnerzlJfls wordt hen voorgehoudem 
dat zij In Duitsland minder moeten we> 
ken (wat goeddeeas waar Is als men hal 
aantal uwn In de landbouw bekijkt) da* 
rij gratis maaltijden krijgen, wat niet 
waar is, want die maaJtljden zijn meestsl 
ongetbaar en dat zij gratis log^ ontvaap 
gen wat neerkomt op het samenhokken ia 
batakken. Er ta in Nederland praktisch 
een markt ontstaan die arbeidera koopl 
Door de fabri^en worden maimen b * 
taald per arbeider die zljj naar Duitsland 
kunnen lokken. 

De praktijken die daaraan te pas komen 
•Ijn dan ook niet steeds even zuiver, dal 
kan men gemakkelijk begrijpen. Daarover 
brengen wij echter in e«i volgend* repoit 
tage meer, want ook in ons land «n daa 
vooral in Limburg, zijn deze ronselaari 
Aan het werit. Al bij al i» er in sommig* 
sektoren van Nederland dus een tekort 
aan arbeiders en vermits er bij ons tekoA 
Is aftn werkgelegenheid is het begrijpelijk 
dat vede Vlaamse arbeiders over de grena 
naar het Noorden trekken. 

Wi] hebben enkele van deze mannen on^ 
dervraagd ergens aan een bus-atop, '• 
avonds om acht uur. Een dokwerker dl* 
sinds maanden moest gaan stempelen, z€l 
ons dat hij anders toch ook twee keer op« 
en-af naar Antwerpen moest rijden om t* 
gaan « Doppen » en dat hij nu t zijn el-
gen niet meer verveelde ». 

c De fabrieksdirektie » laat ons werkea 
in het bedrijf dat het dichtst bij onz» 
woonplaats gelegen is zei ons een ander*. 

<( Als ik de herfst riek dan beginne» 
mijn handen altijd te Joken » vertelt een 
boonstaak-lange kerel terwijl hij e*m 
peuk wegspeekt HIJ heeft dertig jaar lang 
d* « keponlea » (kampagnes) meegemaakt 
als stoker op de Bcrendrechtee suikerfa
briek, die evenals deze te Uüo, gesloopt 
werd. (( Ik moet ieder Jaar de pulp tn d* 
beet-siroop Ijunnen rieken » «egt hij. 

Fons van Scheren de man die hier 09 
de foto afgebeeld staat heeft rijn drink*-
tras toch maar meegenomen ». Ge kunt 
toch nooit nie weten, die HolUndera moe»' 
ten eens zonder tee vallen 

S.D.U 

Tfi-

tegen Supermarkten, Orootmagazijnen m*f 
blufsyst**m. 

*t zend*r Kop*rsk«Mt «f S*n)ti w*lk and*r Stormloop 

Door uitschakeling van alle overbodige tussenpersonen verkoop Ik aan 
al de leden van onze Vlaams-nationale Gemeenschap tegen onklopbart 
prijzen. 

Enkel* gr*p*n uH enz* v*rke«pprliz*n • 
BUTAANOASRADIATOREN i gan* ni*uw* opvatting, s«M v*rschr**>*nd* hHt*ult*traling, 
zond*r *nlg gavaar voof klndaran, aang*nam* M I w*lde*nd* wanntwiHstrallnB 1406 f 
GASKOMFOREN - S vutMi * ^ " 
GASCUISINIEREN - w» g*iafc^ r*g*lbar* evMi, onmldd*lll|k* M I algolMl* warmt*v*r-
daling, doorzlehtbar* ov*nd*ur - Th*rm*m*t*f - R*g*lknepp*ii m*« i*k*rh*ldikllk ... 8800 P 

« loo 's - WASMACHINES — KOMBINEE8 — VOlAUTOMATISCHi WASMACHINit — DROOOZWIERDIM — 
HUIIHOUDSTRUKMACHINES — lUKTRISCHI HUISHOUDAPPARATIN. s i ^ ^ ^ 

Steeds minimum 25 tot 40 % korting. ^ ^̂  
Daar*nb«v*n g*v*n wl| 1st I JAAt TOTAU WARBORO IstwkkMi, v*rt>laatslngsk«M*n M I I « M I 

^ lnb*gr*p*n). 
DM»ri*p*nd slaan wl| 1*1 MW dl*n*t. Ook '* »st*rd*fl* M I 'S SMidag* Is U st**d* wolhMii. 

VANDOMME, Bankstraat 44, HOM BEEK-Mechelen - Tel. 175.08 
«p**fW*flawt*bu*«M« I vsn • » M**»»lM» Mm KSIMHMI • / * Ue. UndMW*» wi Tto**H. 

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

ONS LANDHUIS p. v. b. a. 

ADRESWIJZIGING 

Door uHbroldIng van d* zaak werden vanaf iin november '61 

de z*t*l *n d* kantoran van d* maatschappl]en « Rolus & Van 

d*r Paal > *n « Ons Landhuis », Lang* Gasthuisstraat, Antwar-

p*n, ev*rg*bratht naar rulmer* lekalan t* 

BEROHiM (Antwerpen) 

Grot* st**nw*g, l i t I**rst* v*rdl*plng) 

vlak blf g*m**nt*huh *n Drl*konlng*nrtraat • tram • 7 *n I I . 

Telefoon : 3969 57 
Op*n : van I tot I t H. *n van 14 tot I I u. (eek d* zatardsg) 

ONZI AiaiVITEITm I arMMiv*rkav*ilng*n - h*l b*uwan van landhuizen • hyp«t*-

kan • v*rf*k*ringMi • s*ldb*legglng*n. 

ML ONS OP i wi| (t*an MimlddoH^k H uw*r beaciilkkin» 


