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Lees op biz. 5 onze « Kleine 
Krant» . Vooral het einde is 
belangrijk ! Stel niet uit tot 
morgen wat gij vandaag nog 
kunt doen : Vlaamse Solida
riteit tegen franskiljonse 
koopkracht. Stort vandaag 
nog op P.R. 235.62 van Kre
dietbank-Gent, onder vermel
ding : voor Vlaams Solidari
teitsfonds (rekening 61.400). 

TELIJK SCHANDAAL 
MR. VAN DER ELST 
NAAR YERMEYLEN 

H e t dagelijks bestuur van de Volksunie, na kennis 
genomen te hebben van het feit dat heden donderdag nog 
steeds zes personen, aangehouden tijdens een betoging aan 
de St Jozefskerk te Antwerpen op zondag 9 september, in de 
gevangenis verblijven, 

— pre testeert met klem tegen deze ongewett igde vrijheids
beroving ; 

— is van mening dat de feiten hoogstens de vasthouding 
ten behoeve van het verhoor en het herstel der orde 
wettigden ; 

— laakt de slechte behandeling waarvan de aangehoudenen 
het slachtoffer geweest zijn ; 

— betreurt ten zeerste dat de eerste-mlnlster in een ver
leden zaterdag te Gent afgelegde verklaring gemeend 
heeft, drukking op het gerecht uit te moeten oefenen ; 

— verzoekt de voorzitter van de Volksunie, dit protest 
over te maken aan de Minister van Justitie. 

Brussel, donderdag 13 september 1962. 

hoe lang nog ? 

ar een hoogtepunt I 
D e be t reurenswaard ige incidenten in en o m verschil lende 
ke rken hebben te A n t w e r p e n een onbehageli jke toes tand 
geschapen die niet langer m a g blijven aans lepen. 

«D/El/ AVEC JVOt/S» 
De toestand te Antwerpen 

is zo gespannen dat het bij
na zeker tot nieuwe botsin
gen moet komen. Het ge

rechtelijk optreden tegen zes 
demonstranten, wier protest 
zich had beperkt tot het zin
gen van godsdienstige Vlaam-

Mattheyssens: 
Middeleeuime uithongering 1 

l' Volgende vraag wera door 
'i Volksvertegenwoordiger Mat-
;; theyssens gesteld aan minister 
;{ Vermeylen : Op zondag 9 sep-
f tember, omstreeks 11 uur 30, 
j, werden tengevolge van relle-
!; tjes in een Antwerpse kerk, zes 
li personen aangehouden. Na on-
',, dervraging door de wijkpolitie 
il en onderzoek op de Antwerpse 
!; opsporingsbrigade, werden de 
[• arrestanten opgesloten bij de 

mobiele brigade, 's Maandags 
omstreeks 7 uur 30 kregen zij 
vow het eerst te eten en te 

annicen : i sncaen droog brood 
en water. Zij werden vervol
gens naar het justitiepaleis (ge
boeid) overgebracht voor on
dervraging en nadien in de 
gevangenis opgesloten. 

Daar werd de arrestanten 
omstreeks 16 uur weer te eten 
gegeven. 

Graag wou ik van de heer 
minister vernemen welke maat
regelen hij zal treffen om der
gelijke middeleeuwse uithon-
geringspraktijken in de toe
komst onmogelijk te maken. 

se liederen, schijnt de Ant
werpse franskiljons thans 
tot open provokatie te heb
ben aangespoord : in de 
nacht van woensdag op don
derdag werd op de stoep voor 
de H. Geest- en St. Jozefkerk 
in koeien van letters geschil
derd « Dieu avec nous ». 

We vernemen dat donder
dagavond een afvaardiging 
van de grote Vlaamse kul-
tuurverenigingen energiek is 
gaan protesteren bij Mgr. 
Daem tegen de nieuwe rege
ling der Franstalige preken. 
De openbare hulde die vol
gende week vrijdag aan Mgr 
Daem zou worden gebracht 
in de Feestzaal van de Die
rentuin, hangt aan een zij
den draadje : talloze Davids-
fondsleden en -bestuursleden 
weigeren, verder aan dit hul-
debetoon mee te werken. 

Een deel van de klems in 
het bisdom Antwerpen zou 
zich schriftelijk tot de bis
schop hebben gewend om 
hem te verzoeken, de nieuwe 
regeling ongedaan te maken. 

Men verzekert ons dat de 
franskiljonse kringen grote 
druk op het episkopaat uit
oefenen door te verwijzen 

naar de belangrijke finan-
tiële middelen die zij in het 
verleden ter beschikking van 
de Kerk hebben gesteld. 

Het is te hopen dat zo 
spoedig mogelijk een voor de 
Vlaamse gelovigen bevredi
gende oplossing wordt ge
vonden en dat het vertrou-. 
wen tussen de gelovigen en 
hun bisschop weldra wordt 
hersteld. 

Het nog langer uitblijven 
van een dergelijke oplossing 
moet bijna zeker leiden tot 
nieuwe incidenten die door 
iedereen slechts kunnen be
treurd worden H.et is on
denkbaar dat de Vlaamse 
katolieken nog langer vrede 
zullen nemen met Fransta
lige preken binnen paro
chiaal verband. Het zou een 
ernstige fout vanwege het 
episkopaat zijn, te menen 
dat de relletjes niet de uiting 
zijn van een algemeen fel-
verbreid ongenoegen : het 
waardig doch beslist protest 
van het K.V.H.V., de V.B.B., 
het Davidsfonds, de V.T.B., 
de Kath. Vlaamse Hoge
schooluitbreiding, het Alg. 
Kath. Vlaams Toneelverbond 
e.a. zegt in dit verband ge
noeg. 

NIEUWS UIT HET 

JUSTITIEPALEIS 
Verleden woensdag ver

schenen de aangehoudenen 
(K. Lombaert, 29 j . - F. Van 
Elsacker, 51 j . - M. Bettens, 
22 j . - W. Dupont, 24 j . - F. 
Gielen, 29 j . - I. Van de 
Voorde, 25 j . ) voor de Raads
kamer te Antwerpen dio 
moest beslissen over hun 
verdere aanhouding. 

De Raadskamer besloot, 
hen in vrijheid te stellen. De 
prqkureur ging onmiddellijk 
tegen deze beslissing in be
roep, met als gevolg dat de 
zes aangehouden bleven. 

Donderdagvoormiddag wer
den ze overgebracht naar de 
gevangenis van Vorst. 

De prokureur die deze zaak 
normaal moest behandelen, 
is momenteel in verlof. Hij 
werd vervangen door Mare 
De Smedt, die zich in talri j
ke repressie-processen een 
trieste faam heeft verwor
ven. 

Gaan we, met een eerste-
minister die een verscherpt 
gerechtelijk optreden tegen 
« baldadigheden » heeft aan
gekondigd, met de behande
ling van de zaak der zes 
door de beruchte Mare De 
Smedt, terug naar de justi
tie van negerkoningen ? 



DE VOIKSUNII 
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VOERSTREEK 
(Geachte Volksunie, 

In « Het Laatste Nieuws » van 
85 oogst verscheen een kommen-
taa r over de Voeistieek Zells de 
liberale journalisten moeten toe
geven dat er t eneur heerst, wat 
c De Volksunie » al weken tevo
ren had gemeld 

Ook m deze aangelegenheid la
t en de P,VV-ers zich weer ken
nen als mensen zonder enige zin 
voor initiatief Ze stellen vas' dat 
(Er t eneur heerst in de Voerstreek. 

Ze nemen interviews ef van 
V amingen. Ze beklagen deze 
mensen 

Zeker het spijt de k lan t dat zo
iets gebeurt Voor de rest moet de 
rijkswacht de Vlamingen maar 
beschermen 

Maar waar blijven conciete ini
t ia l even vanwege de P V V -ki ant? 
•Wat wil de kiant doen om de 
Voerstreek üaadwe'kelijk te steu
nen en te verdedigen ' Vaststel
len IS goed maar daar zijn de 
Vlaamse mensen van ginder mets 
mee gebaat 

Daden, waarmee Vlamingen ge-
boloBn worden, zien we niet 

Wanneer morgen andere Vla
mingen tot aktie over moeaten 
gaan zou de P V V kiani weer 
« het geweld » ao'" klagen 

V W H - Biasschaat 

WEGENKAART 
Geachte Redaktie, 

Door mij werd aan d» Esso-
Tounpg Seivice ondetstaand 
echrijven geiioht op 21-8 62 Ik 
mocht tot op heden nog geen ant
woord ontvangen : 

« In verband met de wegenkaart 
door Uw diensten uitgegeven stel
len we vast dat ü voor de plaats
namen op de taalgrens bij voor
keur de fianse benaming geoi ukt, 
daar waar de (Franse) Michelm-
kaa i t die we toch bezwoailijk van 
Vaamsgpzmdheid kunnen veidan
ken, de Nedeilandse naam voor
a a n zet. We noemen enkele voor
beelden : Lauw - Edmgen - Moe-
lingen - Walshoutem - Waasmont 
We vonden er zelfs een paar waar 
Miche'm alleen de Nedeilandse be
naming gebruikt • Heikiuis (Hau
t e - C ) Cioix) Komen en Beert 
(Brages) 

Zullen Qe Viaamse Klan en 
waai toe ook ik behoor daarmede 
In de toenomst rekening houden 
en alleen kop^n bij Vlaamse of 
dan toch objectieve f i i m a s ? 

Wij wachten op Uw eventueel 
antwoord alvoiens onze bevindin
gen onder de aandacht van de 
Vlaamse organisaties te brengen » 

J S . Haasdonk. 

OUD-KOLONIALEN 

Pas enkele tijd ge'eden, juist 
voor het einde der stakingen te 
Olen, verscheen een artikel in de 
< Volksmacht » van de heer Ja-
vaux, handelend over de toestan
den te Olen. 

Schrijver kwam tot besluit dat 
er een einde diende gemaakt te 
worden aan de onmenselijke toe
standen en uitbuiting der aibei-

ders door de Société Généiale 
(grote aandeelhoudster in de 
U M H K ) Dat het al genoeg was 
dat men een achterbaks spel speel
de m Katanga en zulks hiei m 62 
m Vlaanderen niet meer zou oi>-
gaan Dit spel gaat echter nog 
wel op en wel met de talrijke 
oud-kolonia'en die nog altijd wan
delen gezonden worden, als ze de 
deblokkering hunner bankrekening 
vragen Welke parlementair der 
drie traditionelo pai tijen bekom
mert zich daarom ' We lezen wel 
af en toe m de pers dat de heren 
Struve(CVP), Van den Boeynaats, 
d'Aspi emont-Ijynden ( C V P ) , 

Vanaudenhove ( P V V ) z ch diuk 
maken telkens de UNO de UMHK 
en Katanga het vuur aan de sche
nen legt (voor de onmgewijden • 
wanneer hun aandelen m gevaar 
zijn) Voor de winsten roept men 
de kleinen niet aan tafel, maar 
wanneer er zoveel vooi de ontwik
kelingslanden te geven is schraapt 
men het de kleine Belgen van de 
ru s 

Intussen ai aagt Katanga, dat 
vioeger 66 tot 70 % der inkomsten 
van Kongo leverde mets bij in de 
kas der cenlra 'e regering Of het 
veel zou baten denk ik niet, gelet 
op de verduistei mgen die aan de 
orde van de dag z jn m Kongo 
(Otraoo, provi-leidraad te Coq, 
goud van Kilo-Moto) 

Kongo IS een Danaidsnvat 
waarin het geld van de Be gische 
belastingbetaleis verdwijnt : 150 
miljoen pei jaai voor stag aires, 
2 a 3 miljaid voor de centrale re
gering De mill tail e bazissen van 
Kitona en K a m m a werden overge
laten aan UNO en Kongo, ver be
neden hun weikelijke waarde In
tussen sti Ijken de aandeelhouders 
hun winstjes op in Katanga 

J B - Beiingen. 

LINKS 
Vrienden, 

Ik hoop dat de ev"n domme als 
ritueel verplichte lage stoot tegen 
het « achterlijk nationalisme » U 
niet zal verhmdeien de nodige 
aandacht te wijden aan het ai t ikel 
van Cïerlo m « Lmks » Misschien 
moet het verslag Janne (Brussels 
Licht I) alleen dienen om de Wa
len te bewijzen hoe goed zij he t 
nog hebben — voor het koest en 
dom houden van de VI waarkman 
zorgen de fantasie-bladen wel Ge
lukkig kan men niet meer alle so
cialisten — zie Geyl Gerlo en 
Links — doen zwijgen « tegen alle 
reden m en in weeiwil van alle 
feiten en dokumenten » (dixit 
Gerlo) 

V V K. - Aa^üt. 

SINDEKALISME 

Er 1"; ook in de sindikale mid
dens tegenstand waar te nemen 
tegen het verplicht smdikalisme, 
zelfs m het A B V V . 

En wel uit angst dat de sindi
kale beweging te passief zou wor
den, dat Zie zekere verplichtingen 
zou moeten aangaan tegenover de 
weikgevers, dat ze met meer vrij 
zou staan bij een gebeuilijk kon-
flikt met het pa t ronaat 

Ten andere, maa r dit durven die 
toekomstige diktatois niet openlijk 
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zeggen, dit verplicht smdikalisme 
zou me t de minste baat vooi de 
werknemer betekenen, daar hij 
het door de werkgever toegestane 
voordeel teiug m de sindikale kas 
moet doen belanden als lidmaat
schapsgeld 

Van bediog gespioken i 
Om al deze en andere redenen 

IS het goed aa t de Volksunie deze 
diktatoriale neigingen bestrijdt 

B H - Erembodegem 

VOLDONGEN FEIT 

Waarde Redaktie, 

De unitaiistische pers speelt net 
« Belgisch feit » uit Dit is eigen
lijk niets anders dan het « voldon
gen feit » ('e fait accompU) ons 
opgedrongen door enkele Belgi
sche (Bius'«ise en Waalse) heet
hoofden m 1830 die tegen het 
wettig gezag van de Nederlandse 
staat opkwamen, onmiddellijk met 
gewpien het Belgisch separatisme 
erdoor joegen en met, zoals de 
V'ammgen thans braafjes « fede
ral smo » vragen 

Moeten de Vlamingen een mis
drijf al is het 132 jaar oud maar 
in zijn gevolgen steeds voelbaar, 
erkennen alleen omdat het 132 
jaar oud is ' 

Wat zouden de Belgische pa
triotten van 1962 ei van /eggen 
indien de Vlamingen van 1962 het 
Be'gisch vooibeeld van 1830 zou
den navolgen '' 

Voorgedaan is toch n a g e l e e i d ' 
Maar neen, dat zou natuurlijk 
« veriaad » zijn 

L N - Antweipen 

TELEFOON 

Waaide Redaktie, 

Ter aanvulling van de lezCiSbnef 
« spiekende klok » uit Uw num
mer van 18 augustus volgende 
kleine belevenis Einde juli was 
Ik voor enkele dagen bij mijn ou
ders m Hove bij Antwerpen Op 
een avond kwam ik tamelijk laat 
thuis en vader deelde me mee dat 
er telefoon voor mij geweest was. 
m 't Frans Wie het geweest was 
wist hl] niet, hij spreekt slechts 
een beetje zelfstudie, en solda*''^n-
frans Op de v iaa^ « si monsieur 
etait la » had hij met moeite kun
nen duidelijk maken dat ik 's an-
derendaj»!"- ooimiddag-; zeker 
Z O " *"- ' - " ' ' n 

Er kwam mets meer en ik brak 
me de kop erover wie dat wel zou 
kunnen zijn. Een studiekollega ' 
Ik ken er geen die mij met P ian-
QOls zou aanspieken, ook niet on
der de f 1 anstaligen. 

De oplossing vond ik eeist, thuis 
aangekomen in mijn Schwabische 
tweede heimat : Het was mijn 
vrouwtje geweest die ongerust was 
gewoiden over het uitblijven van 

nieuws Natuurlijk h a d zij niet 
naa r Piancois gevraagd en ook 
geen fiancais gespioken Ze had 
het telefoonnummer van mijn ou-
deis niet en had het daarom la
ten opzoeken en dan een gespiek 
laten aanmelden Ze had zelfs 
netjes enkele Nedeilandse zinnet
jes vooi bei eid voor het geval dat 
vader aan de telefoon zou komen 
Die had ze nu met nodig door de 
botte onbeleefdheid van de Bel
gische dienst, die een Vlaams te
lefoongebruiker vanzelf spiekend 
In 't P lans bedient Tenminste kan 
ik me met voorstellen dat het aan 
de Duitse dienst hgt 

Verschieten moet men echter 
van mets want m Duitsland wa-
ten zelfs de « akademisch Gebil-
deten » niet eens dat er in België 
iets andeis dan f ians gespioken 
wordt, en als er dan eens een be
richtje over de H Geestkeik door
komt van een « koi respondent 
ter plaatse » dan ruikt het ver
dach t steik naar een vertalingske 
uit « Le Matm » of andere « Li
bre Belgique » 

F P - Fionhofen (Duitsl) 

STAKING 

Miine Heien, 

Met veiontwaai-diging verneem 
ik via het dagblad de nieuwe ms-
schoppelijke regelmg der sermoe
nen in het Antweipse Zodoende 
hebben onze regelmatige piotes
ten tot nog toe niet de gewenste 
resultaten opgeleverd 

Daarom lest er nog volgens 
mijn menmg een mogelijkheid : 
staking van elke bijdiage bi] om
halingen in de keik en andeie ge
legenheden Dit zowel voor de les-

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuid laan 

211 >i Lemonn ie r l aan 
Tel 11 00 33 
Brussel 
• 

Volledige s e k r e t a r l a a t -
kursus 
In twee jaar 

• 
Steno- en 

daktylografle 
in vier talen 

Soekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

• 
Beter en voordelis:eT 

fchlcss 
Wathenlmm 

Jehi. 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AC-
W^HENHEIMAEWElSSTIoail 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANIWEKPEN 

POTHOEKSTRAAT. 14» 
TEL. tOS) 3S.M.M 

peclievelijke parochies als voor ai 
de andere kei ken over he t 
Vlaamse land 

We kunnen beter andeie Vlaam
se werken steunen dan deze van 
de geestelijkheid welke ons toch 
op kultmeel gebied m de rug 
schiet. 

M B - Antwerpen. 

DE HEROER EN DE KOE 
Waaide Redaktie, 

De Keik m Vlaandeien of de 
nieuwe veisie \ a n de paialDel van 
de goede herdei 

Een schaaphelder hoedde rustig 
zijn .schapen op een berghelling 
Op zekeie dag stelde hij vast da t 
een van zijn schapen ontbrak 
Toen het hij zijn kudde ter plaat
se onder de hoede van zijn hond 
en toog op zoek naai het verloisn 
schaap 

Na lang zoeken vond hij het 
dier eenzaam gi azend Maar 
schaapje toch zei hij , waarom 
zijt gij van ons weggelopen ' Ik 
ben geen schaap zei het, en ik 
duif niet meer tussen de andere 
domme schapen lopen, kijK wat 
beter toe : ik ben een koe, 

Nou goed, zei de hei der, aange
nomen dat gij een koe zijt, maa r 
kom toch terug Gij moogt vooi-
t aan steeas voor de kudde uit
gaan zodat gij me t meer m de 
reuK en de diek van de and'>ien 
hoeft te lopen f-n wij zullen samen 
niet meer de schapentaai maar 
de koeien taal spieken 

Toen de andere schapen dat za
gen was er gro^e veiontwaardigmg 
onder hen : onze herder is geen 
echte schaapherder meer, zeiden 
ZIJ, maar een koeienhoeder. 

Op een nacht, toen de herder, 
de hond en het schaap da t een 
koe wou zijn samen sliepen verlie
ten alle andere scnapen stil het 
kamp op zoek naai een betere 
hei der 

Toen de herder ontwaakte vond 
hij zich alleen met zijn hond en 
zijn ene schaap dat een koe \\ou 
zi jn 

W T - St Amandsbeig 

NONNEN 
Geachte Redaktie, 

Vlaamse mensen uit Dilbeek 
met 4 kinderen waren verplicht 
op 3-9-62 hun jongste, dat n a een 
val een hei senverwondmg had 
opgelopen te laten opnemen m de 
St Annaklmiek te Anderlecht De 
nonnekens zijn er uiteist vrien
delijk ! BIJ het kindje moet er 
voortdurend gewaakt worden. De 
non, met een mooie franse naam, 
verstaat geen gebenedijd woord 
Vlaams en heeft dan nog de tries
tige moed te viagen of he t man
neke, da t 3 jaa r oud is, soms geen 
paar wool den f rans verstaat. Hoe 
de gemoedstoestand van de moe
der was, vraagt niet veel beschrij
ving : verplicht haa r lijdend en 
schieiend kmd achter te laten bij 
Iemand, die he t zelfs nog geen 
paar lieve woordjes zal kunnen in
fluisteren, n u he t deze zo biood-
nodig heeft 

De Antweipse fianskiljons, die 
Nederlands kennen kiijgen frans-
talige preken Een driejarig 
Vlaams kmd kiijgt van de nonnen 
geen woordje Nederlands. Christe
lijke naastenliefde ? 

P V . - Gent 

Zetelfabriek 

Boterberg 

LEDEZUDE . LEDE 

Atleenverdaler t 

Engel & C" 

Eigen produktle 
Uitoabretd gamma 

Aan hult geleverd 
Proipektut 

op verzoek 

TEL 1053) t tS .M 
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De schijnbare tweespalt 
Z o n d a g werd te Moerzeke tijdens een grootse plechtig
heid overgegaan tot het bijzetten v a n priester W a r d P o p -
pe in een n i euwe grafkelder. Een verdere schakel in de 
verheerl i jking van deze V laamse volksjongen. O p dit
zelfde ogenblik werd er door honderden Vlamingen ge
protesteerd, door het z ingen van godsdienst ige liederen, 
tegen de definitieve beslissing van de A n t w e r p s e bisschop, 
die de Franse se rmoenen inst i tut ioneel inschakelt in het 
Antw^erpse parochieleven. Op t r eden van politie in de 
kerk, reakties van franskiljons en tegenreakt ies van en
kele der V laamse mani fes tan ten leidden tot incidenten. 
O p pijnlijke en scherpe manier we rd hier voor de zoveel
ste maa l in de geschiedenis v a n de V laamse Beweging 
de ve rhoud ing tussen hogere geestelijkheid en V laamse 
Beweging gesteld. 

Wij hebben die avond met 
diepe ontroering de brieven 
herlezen die Lode Dosfel, de 
heilige leek, in 1924 schreef in 
het blad «Het Vlaamse Land» 
aan zijn pas gestorven vriend 
Poppe, de heilige, eucharisti
sche priester, bijna uitsti j
gend boven wat van de we
reld was. Lode Dosfel, de 
diepovertuigde Kristen, die 
zich inzette in de strijd tegen 
het onrecht zijn Volk aange
daan, de veroordeelde akti-
vist-hoogleraar, die daarom 
door de patriottische kerk
vorst Mercier ges-naad werd. 
Over hem zegde priester 
Poppe op zijn sterfbed : « Na 
het bezoek van O. L. Heer is 
dat van Dosfel mij het aan
genaamste geweest. Dosfel is 
een van de echte heiligen; die 
vervolging lijden om de recht
vaardigheid ziin de echte hei
ligen ». 

In lange ge^vic.^-.v.a heb
ben deze twee hoogstaande 
figuren dit knellend pro
bleem onderzocht. Uit zijn 
nota's blijkt dat Poppe be
treurt hoe vele katolieke voor
aanstaanden door onwil en 
bekamping van de Vlaamsje 
Beweging een vervreemding 
tussen hen en de Vlaamsge
zinden veroorzaken. «Waar
om de waarheid toch zo laf 
in een hoekje duwen », vraagt 
hij zich af en waarschuwt 
dat, zo de Kerk geen positie
ve houding aanneemt tegen
over al de logische beginselen 
die voortvloeien uit de Vlaam
se volksstrijd, uit de le\ize 
AVV-WK die het leidmotief 
was van vele flaminganten 
het tweede deel wel eens zou 
kunnen wegvallen. De publi
catie van een brochure waarin 
Poppe deze gedachte wilde 
ontwikkelen werd om redenen 
van opportunistische aard 
door zijn bisschop niet toege
staan. Had men toen de be
ginselen van deze heilige 
priester aanvaard, welk gees

telijk en materieel leed wajs 
Vlaanderen dan bespaard ge
bleven in de verdere ontwik
keling van de Vlaamse Bewe
ging, die nu is moeten verlo
pen over botsingen op het ge
bied van de studentenbewe
ging, de partijenstrijd, de re
pressie. 

voor het allergrootste deel, in 
handen van mensen, die niets 
tenzij instinktmatige afkeer 
voelen voor de Vlaamse be
weging, voor de strijd van het 
Vlaams volk. Wanneer die 
mensen nu hun geld willen 
geven, doen zij dit niet altijd 
onbaatzuchtig en onvoor
waardelijk. Ze schenken veel 
doch in ruil tegen invloed, 
macht. Wat zou er veel te 
vertellen zijn over de toch-zo 
voorwaardelijke eerbied van 
vele katolieke conservatieve 
Fransgezinden jegens de gees
telijkheid, zelfs jegens de 
hoogste. » 

Veel is sindsdien gebeurd. 
Na de inzinking van na de 
oorlog groeit het Vlaamse 
Volk in een versneld bewust
wordingsproces, met een st i j 
gend ongeduld om wat voor
bij is, naar een levenspatroon 
dat enkel maar overeenkomt 
met dat van iedere volwaar
dige en zichzelf eerbiedigende 
volksgemeenschap. Op een 

normaal wordt beschouwd. 
Wie zich bij een gemeenschap 
komt vestigen, heeft als eer
ste sociale en bijgevolg kris-
telijke plicht zich, wat het 
publieke leven betreft, aan die 
gemeenschap aan te passen. 
Wat de sermoenen aangaat 
wordt nergens, ook niet in 
Wallonië, van dit beginsel af
geweken in parochieverband. 
Worden wij dan werkelijk al
tijd nog als een minderwaar
dig volk beschouwd ? Het is 
dan ook niet te verwonderen 
dat de bewuste Vlamingen zo 
scherp gereageerd hebben — 
het katolieke Davidsfonds — 
op wat definitief dreigt te 
worden : de voorrechten van 
een kaste van asociale men
sen die steeds de hevigste be-
kampers leverde van iedere 
Vlaamse vooruitgang. Meer 
nog : verschillende van die 
lui hebben er een prestige-
zaak van gemaakt en verdui
ken niet dat zij de vooraf
gaande weken langs brieven 
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I DE VLAMINGEN HEBBEN SOMS DE BEKLEMMENDE 
I INDRUK DAT HUN KERK. IN HUN OGEN. DE BRUID 
I DES HEREN, OP SOMMIGE OGENBLIKKEN WORDT 
I DE DIENARES VAN DE STAAT MET AL ZIJN MACH-
I TEN DIE VLAANDEREN VERDRUKKEN. 
I ' ZIJ MENEN SOMS DAT VAN' OP DE KANSELS, DAT 
I IN H E R D E R L I J K E BRIEVEN NIET ZOZEER HET 
I WOORD VERKONDIGD WORDT. 
I DAN VERSTAAN ZIJ NIET HOE ZO IETS MOGELIJK 
I IS EN KIJKEN ZIJ MET TREURIG VERWONDERDE 
I OGEN NAAR HUN PRIESTERS OP - DAN HEBBEN ZIJ 
I MOEITE. ZIJ ZIJN TOCH MAAR MENSEN EN DE 
I TIJDEN SCHROEVEN HEN ZO ONBARMHARTIG TOE. 
1 DAN BIDDEN ZIJ : «LEIDT ONS NIET IN BEKORING». 
I LODE DOSFEL. JULI 1924 
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Lode Dosfel onderzocht de 
houding van de Kerk in die 
jaren in zijn welbekende 
brieven aan een Dode Vriend. 

Een citaat duidt voldoende 
aan waar Dosfel de verklaring 
legt van dit opportunisme t.o. 
V. de beginselen : « In België 
zijn de gelovigen het niet ge
woon veel uit te geven voor 
de eredienst. Talrijk zijn de 
parochiën, de kerken, de be
hoeften voor bouw en her
stel.... « Wij vragen geld » is 
dus de noodkreet van het 
geestelijk gezag. «Geld om 
goed te doen », geld in dienst 
van Kristus tegen de Mam
mon in. Welnu in België, ook 
in Vlaanderen is het geld, 

ogenblik dat alle vijandige 
krachten zich nogmaals sa-
menballen in een openUjk en 
verdoken verzet is het dan 
ook niet te verwonderen dat 
zeer gematigde organisaties 
als het Davidsfonds in zeer 
scherpe bewoordingen de ge
troffen beslissing afkeuren, 
die op parochiaal vlak het be
ginsel van de homogeniteit 
der Vlaamse gemeenschap af
breekt, opvatting die zelfs 
door de verfransende staat 
niet meer openlijk durft be
leden worden. 

De oplossing had nochtans 
zo gemakkelijk kunnen zijn. 
Wij vragen toch enkel maar 
wat in ieder normaal land als 

en georchestreerde bezoeken 
het bisdom hebben willen be
ïnvloeden. Ik denk hier terug 
aan wat een Antwerps frans
kiljon mij eens zegde « Mijn 
grootvader is een van de gro
te geldschieters geweest bij de 
bouw van een Antwerpse 
kerk, maar hij zegt dat, als ze 
er wat te veel in ' t Vlaams 
gaan preken, hij er nog liever 
'n cinema had van gemaakt». 
«Een zeer voorwaardelijke 
liefde hebben die katolieke 
franskiljons », zei Lode Dosfel 
in 1924. 

Geld heeft het katolieke 
Vlaanderen niet veel kunnen 
geven op een ostentatieve ma
nier. Wel zijn onberekende 

geestdrift, zijn roepingen, üljn 
vrije tijd, langs zovele klein* 
luiden die dat normaal von
den en er nooit voorrechten 
voor vroegen en er zelfs lüef 
altijd voor bedankt werden. 
Het is pijnlijker misschien 
nog dan bepaalde incidenteo 
wanneer een politieagent, 
niet-kerkbezoeker, over d« 
sermoenen in de Sint Jozefs-
parochie zegt « Ik ken da i 
soort. Het is dat chique volk 
van aan ' t park, als ge er met 
een papier komt kennen dia 
Vlaams. Maar ge ziet wel da t 
de rijken wat meer te zeggea 
hebben in de kerk ». 

De pauzen van deze eeuw 
hebben gezegd dat het eea 
schande blijft dat de Kerk i a 
de negentiende eeuw de ar* 
beidersstand verloor. In dez# 
tijd waar de Kerk door an* 
derslenkenden in een ge
mengde samenleving meer 
dan ooit geoordeeld word* 
naar wat Ze is en niet naar 
wat Ze beweert te willen zijn, 
is het zo dat de grootste en 
rijkst versierde katedralea 
slechts museumstukken wor-« 
den als de konsekwente be-« 
ginselen half worden toege
past. Het mistiek Lichaa/a 
van Kristus straalt schoner in 
de armoede van de Pools* 
kerk die met haar hoge mo
rele houding een licht word* 
achter de duisternis van h e | 
IJzeren Gordijn, dan in he* 
klatergoud van de Spaansai 
Kerk die al te dikwijls dreig* 
geassocieerd te worden aan da 
verdrukkende stand. Men 
moet er maar eens de onU 
stellend lage cijfers op nale
zen van de godsdienstja-ak-
tijk der arbeiders in het «Kït-
tolieke» Spanje. 

Ook bij ons zal alleen In da 
integrale, beginselvaste waar
heid op Vlaams gebied waar
voor Priester Poppe In BIJB 
tijd bad, een spontane llefd* 
tussen overheid en gelovigen 
kunnen groeien, Uefde dk| 
thans omwille van zoveel t a 
het verleden zo broos nog l a 
Het onrustige katolicisme vaa 
velen — kenmerk van d e » 
tijd — zal slechts zo zijn weg 
in de harmoni^he bedding 
van een principieel Krlsten-
dom vinden. 

Dat in Vlaanderen ein
delijk ophoude wat Ernes* 
Van der Hallen als het zwaars 
ste kruis noemde dat de Ka
tolieke Vlamingen ooit te dra
gen kregen < De SCHIJNBA
RE tweespalt tussen de strijd 
voor het behoud van ons ei
gen wezen en onze katoüeft' 
tel t», 

Uc. Walter LuyfMt 

= ZIJ DOEN HUN WERK. 

g DOE GIJ HET UWE : 

B STEUN HET SOLIDARITEITSFONDS. 
= s to r t op PR 235.62 Kredietbank-Gent vermelden: voor Vlaam-
= se Solidariteitsfonds, (rekening 61.400) 
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Hakenkruis 

Verleden zaterdag ontving graaf de 
Sécillon op zijn kasteel te Teuven een 
prominent gezelschap van Voerstreek-
verfransers : de senatoren Baltus en 
Pontus (Pilatus), de P.V.V.-er Von-
cken, de beruchte abbé de Froidmont, 
de franskiljonse n o t a r i s van 
Moelingen e.a. 

Dezelfde avond werden op deuren 
Tan Vlaamsgezinden in de Voerstreek 
hakenkruisen geschilderd. Een late 
herinnering aan de rexistische aktivi-
tei ten van mijnheer de graaf ? 

Terreur duurt voort 

De oproep van Lefèvre voor kracht
dadiger optreden tegen baldadigheden 
en zijn vingerwijzingen aan het ge
recht hebben onmiddellijk rezultaat 
geboekt. In de Voerstreek werden vier 
Vlaamse studenten, die de kermis te 
Moelingen bijwoonden, aangehouden, 
urenlang ondervraagd en uitgehon
gerd. Te Antwerpen wordt hetzelfde 
recept toegepast op zes deelnemers 
aan de protestbetogingen in de Sint 
Jozefskerk. 

De jacht is vrij l 

eRNorcN 

Janus 
Wanneer men De Standaard of Het 

Volk leest, dan kent men één gelaat 
van de C.V.P.-Janus. Om het andere 
te leren kennen moet men de Waalse 
C.V.P.-pers lezen. Bijvoorbeeld de 
« Gazette de Liège » die het over de 
Voerstreek heeft : « De Voer is voor 
ons C.V.P.-ers zoiets als de IJzer. Het 
Is beter zich ter plaatse te laten dood
schieten dan achteruit te 'wijken »." 

Toch prettig, zo'n unitaire partijen. 
En vooral konsekwent ! 

Handels-

reglementering I 

Toen minister van den Boeynants 
besloot de grendelwet niet te verlen
gen, sloot hij een gentlemen-agree
ment met de grootwarenhuizen. Bij 
afloop van die overeenkomst zou de 
middenstandsminister de handels-
sektor gesaneerd hebben en de mid
denstanders in de mogelijkheid heb
ben gesteld op gelijke voet te konku-
reren met de grootwarenhuizen. 

Daai is vanzelfsprekend niets van 
terecht gekomen. De warenhuizen 
zijn overal uit de grond geschoten en 
waren niet bijzonder kieskeurig met 
hun konkurentiemetoden. Menig 
middenstandertje werd eruit ge
drukt. 

Handels

reglementering II 

De ministers Spinoy en de Clerck 
hebben nu een ontwerp van h a n 
delsreglementering uitgebroed. Niet 
op alle punten is het te verwerpen; 
hier en daar betekent het zelfs een 
vooruitgang. 

Bepaald onaanvaardbaar wordt het 
geval waar de minister van Ekono-
mische Zaken eigenmachtig de prij
zen mag bepalen en zulks zelfs in i n 
dividuele gevallen. Tot nog toe had
den alleen de rechtbanken de be
voegdheid te oordelen of een prijs 
abnormaal was en dat op grond van 
objektieve kriieria. 

Nu wordt een prijs vastgesteld in 
funktie van de regeringspolitlek d.1. 

Open brief 

aan dhr Cooremans 

Burgemeester 

de cl & Bruxelles 

Heer Burgemeester, 

Wi] weten dus nog steeds niet zeker, wat gij voor de Mars 
tn utü mars hebt. Gij hebt aangekondigd dat de ernst van de 
aangelegenheid, het gevaar voor de ordeverstoring en de kans 
op een fikse rel u noopten tot nadenken. En sindsdien zit gij 
tn dat heerlijke stadhuis op de Vlaamse Grote Markt model 
voor Le Penseur van Rodin. 

Wij willen, heer Burgemeester, u bij deze bezigheid niet 
itoren. Een mens, en zelfs een burgemeester, heeft recht op 
zijn gedachten. Van de andere kant zitten wij ook niet trappe
lend van ongeduld te wachten totdat het zwaar peinzend 
hoofd van eeuwigheid omtogen zijn mond zal openen. Marsjeren 
doen we toch I We proberen alleen maar even uw gedachten-
gang te volgen, de wijze waarop gij de kwadratuur van de 
cirkel aan het oplossen ziit ' 

De- kwadratuur van de cirkel, inderdaad : een voor mijn
heer Cooremans bijna onoplosbaar probleem. Het spel van de 
demokratie en de rol van de hoofdstad in tHt land schgdfven 
natuurlijk voor dat de Vlamingen het recht hebben te belogen, 
voor zover hun betoging ordelijk vej-lfOopt^^Koik'die-JtaM, heer' 
Burgemeester, dreigt geen gevaar. Gij hebt het precedent van 
de eerste Mars : een indrukwekkend en waardig schouwspel 
met enkele onbeduidende relletjes die niet werden verwekt 
door de betogers, maar wel door enkele hoofdstedelijke onder
danen wier melk wat overkookte. Geen moeilijkheden dus op 
het eerste zicht : zaak van ie zorgen voor het nodige aantal 
flikken en opdracht te geven om te timmeren op de gallische 
tchedel van U.L.B.-ers en nozems. De M.P.W heeft n een 
een geruststellend kommunikee in de pollen gedraaid, Jos 
Van Eynde heeft betoogd dal zelfs Vlaamse zevereers het recht 
hebben om groepsgewijze onder het slaken van kreten over 
de Adolphe Maxlaan te lopen en de inrichters geven u de 
verzekering dat de Leeuwen niet al te bijlerig zullen ztjn. Dat 
voor wat betreft de toelatir>r> 

Maar... er zijn in de buigeineesterhjke waardigheid heel 
wat maren. Er zijn, heer Burgemeester, uw eigen kiezers, 
de doorsnee bon belze van Brusselsen huize die u de triko-
lore sjerp om het stoere lijf hebben gebonden. Zij zijn wars 
van de Mars. Zij hebben niets legen de Vlamingen, voor zover 
deze massaal, maar niet in groepsverband, met welgevulde 
geldbuidels door de Nieuwstraat of over de boulevards lopen. 
Zij kunnen best lijden dat hun waterleiding gerepareerd, hun 
holenkelder gevuld en hun straal geasfalteerd wordt door 
forse knapen die vloeken in het één of ander Menapisch dia-
lekt. Maar ze moeten niets hebben van georganizeerde Vlaamse 
mobiliteit op zondnn. vnn hoeren met spandoeken en plakalen. 

Er ii>, hu^i Burgemeester, uw eigen vooikeur. Zelfs een 
burgemeester is menselijk en kan lastig in alle sereniteil, los 
van eigen vooroordelen, een beslissing Ireffen. In de goede 
traditie van uw voorgangers hebt gij een broertje dood aan 
de flaminganten. Verleden jaar speelde dal nog geen grote 
rol en hebt gij de Mars zonder meer toegelaten. Gij rekende er 
namelijk op dat ze een grandioze mislukking zou worden en 
dat uw toelating de bon Bruxellois zou toegelaten hebben, 
zich een goei pint gezond bloed te lachen. Maar sindsdien 
weel gij, Heer Burgemeester, qu'il y en a lanl. En dat ze alle
maal zullen komen. En dat er in de geburen van Manneke Pis 
eerder geween en geknars van tanden zal zijn dan gelach. 

Dat zijn de hooischelven waarheen gij bedroefd het lang-
geoorde hoofd wendt alvorens uw ia-ia of nee-nee te spreken. 
Zoals gezegd, heer Burgemeester, doe het op uw gemak. Neem 
uw beslissing gelijk het u bevalt. De rest vertelt u op H 
oktober 

uw dia Genes.. 

zoals hij in het kraam van de rege-
^= ring te pas komt. Het laat zich ge -
^= makkelijk voorzien hoe er kan ge -
^= knoeid worden met de prijzen als de 
= index er aan te pas komt e n het zal 
= niet de vastgekookte middenétands-
= minister zijn die he t zal verhinderen. 
= Hij zal -door Spinoy brutaal languit 
= onder de voet worden gelopen. 

M Cijfers en cijfers 

^= Volgens « La Dernière Heure » zon-
^ den er uit Moelingen slechts vijf k in-
= deren voortgezet onderwijs volgen in 
^ Limburg en zouden er te Moelingen 
= zelf nog slechts 25 kinderen lager o n -
^= derwijs lopen in de gemeenteschool . 
= De waarheid is dat er in de gemeen-
= teschool van dit dorpje met 783 i n -
^ woners 35 kinderen aldaar lager o n -
^ derwijs volgen en 12 voortgezet o n -
= derwijs in Limburg. 

^ Op de 4.304 inwoners van de zes 
= Voergemeenten volgen er thans 57 
^ middelbaar onderwijs in Nederlands-
= talige scho'en. 

m Wij, de machtigen 

= Volgens La Libre Belgique is de 
= Volksunie de inrichter van alle beto-
^s g ingen en van alle incidenten, wat 
^ het ontzag voor ons in de franstalige 
^ kringen natuurlijk erg vergroot. 

^ Wij waren reeds de inrichters van 
^ de IJzerbedevaart en van de 2de op-
= mars naar Brussel. Thans zijn we ook 
= de inrichters van de stoornissen in de 
^ Antwerpse H. Geest- en H. Jozefker-
= ken; we moeten onze mensen uit de 
^ gehele provincie optrommelen om er 
^ enkele t ientallen samen te krijgen. 
= Net alsof de Volksunie te Antwerpen 
= al leen niet betrekkelijk gemakkelijk 
^ een paar duizend m a n samen zou 
^ krijgen. 

= Ook -wij betreuren gevechten in de 
= kerk, maar als m e n weet dat de ge-
= heime politie ze uitlokt door wille-
= keurig mannen en vrouwen van h u n 
= stoelen te sleuren en hen de armen 
= om te wringen, dan moet men zich 
= over niets meer verbazen, 

= Gek is het dat, waar La Libre Bel-
= gique ons zoveel toeschrijft — gevolgd 
= a l thans voor wat IJzerbedevaart en 
= Opmars naar Brussel betreft door de 
= « Volksgazet » — ze ons enige ver-
= dienste ontkent in de industrievesti-
^ ging in Vlaanderen. Die is er anders 
^ toch ook maar gekomen s inds de 
= Volksunie a g e e r t ! 

M Slachtoffers 

^ Men schrijft Lefèvre de bedoeling 
^ toe, balast uit het regeringsschuitje 
s te willen werpen om wat hoogte te 
^ winnen. En m e n fluistert zelfs, wel-
= ke excellenties in he t kader van deze 
= operatie zullen worden opgeofferd. 

^ Dhr Busieau, die de portefeuille 
= van P.T.T. beheert, s taat vooraan op 
= het lijstje. Deze minister is er in ge -
^ slaagd zich nu al meer dan een jaar 
s zozeer op de achtergrond te houden, 
^ dat men hem al bijna vergeten was. 
= Op zijn departement kwam hij zelden 
= of nooit. De l ikwidatie-inventaris 
= bracht zijn naam terug op de voor-
^ grond en waarschijnlijk is hij de 
= langste tijd excellentie geweest. 

^ Andere kandidaten voor de valbijl 
^ schijnen Larock e n Van Elslande te 
^ zijn. Larock zou rechtstreeks worden 
^ gewipt en in de ondergang zou n n m -

I mer twee van de vijandige Siamese 
broeders, Van Elslande, worden m e e 
gesleurd. 
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Wat nu? 

Enkele dagen geleden deelde de 
M.P.W. mede dat de beweging niet 
KOU deelnemen aan tegenbetogingen 
t i jdens de Tweede Mars op Brussel. 
Thans is er een nieuw kommunikee 
versclienen waarin de Algemene Raad 
van de beweging de Walen oproept 
om op aktieve wijze zich solidair te 
verklaren met de Brusselse tegenstan
ders van de Mars. 

De M.P.W. moet nu eens eindelijk 
klaarheid scheppen voor zichzelf. Niet 
al leen inzake de Mars. Maar ook en 
vooral inzake het ganse probleem 
Brussel. 

Real Madrid 
Anderlecht 

De Vlaamse TV had de nodige fi-
nantiële en programmatische inspan
ningen gedaan om de Vlaamse k i j 
kers verleden week, daags na de voet
balwedstrijd Real Madrid-Anderlecht, 
een uitgebreide filmreportage van de
ze sportgebeurtenis aan te bieden. 

Toen de filmspoel uit Spanje op het 
Flageyplein aankwam, werd ze e e n 
voudigweg in beslag genomen door de 
Waalse TV die er doodleuk een eigen 
programma mee monteerde. 
Sinds jaren verdwijnt de TV-belasting 
der Vlamingen — dank zij de luiheid 
en 't onvermogen van de Waalse TV. 
goeddeels in de kas van de Parijse TV. 
Sinds jaren weigert de Waalse TV, 
speelfi lmen met tweetalige onder
schriften te programmeren. We zijn 
nu .weer een stapje verder : thans 
steelt men ons doodeenvoudig de fi l
m e n van het scherm. 

Onze lieve Waalse broeders ! 

Lefèvre klaagt 

De eerste-minister maakt t egen
woordig gebruik van al zijn verschij 
ningen in he t openbaar om zijn 
waarde Vlaamse en Waalse medebur
gers aan te sporen tot kalmte, gema
tigdheid en geduld. 

Hij beklaagt er zich over dat de 
« extremisten » ieder rijp beraad en 
ieder overleg onmogelijk maken door 
steeds maar aan te dringen op spoed. 

Eigenaardige klacht van een m a n 
die maanden in vertraging is op de 
t iming die hijzelf in de regeringsver
klaring heeft vastgelegd. Het zijn 
oorspronkelijk niet de c extremisten » 
die h e m op de hielen zaten; het was 
de heer Lefèvre zelf die herhaaldelijk 
aan het begin van zijn bewind plech
tig afkondigde dat hij eens in een 
paar maanden tijds grootse dingen 
ging verrichten. 

Lefèvre waarschuwt 

De eerste-minister heeft meegedeeld 
dat het gerecht strenger zal optreden 
tegen alle uit ingen van vandalisme in 
de verschillende streken van het land. 
Eigenaardige mededeling in een land 
waar men voortdurend de nadruk legt 
op de scheiding der machten.. . . 

Het is wel opmerkelijk dat er een 
maandenlange franskiljonse terreur 
In de Voerstreek heerste zonder dat 
Lefèvre het nodig vond, de s tem te 
verheffen. Wanneer na open provoka-
tlc, grafschennis en doodsbedreigin
gen enkele moegetergde Vlamingen 's 
nachts er met de kalkborstel op uit 
trekken, wanneer de Franstalige pers 
deze nachtelijke uitstap opgeblazen 
heeft boven alle verhoudingen tot een 
raid van kommando's, is voor de eer
ste-minister de tijd rijp om zijn rijks
wachters tot verhoogde waakzaam
heid aan te sporen en om drukking 
nlt te oefenen op het gerecht. 

Handhaving van de orde, strijd t e -
Sen de terreur, akkoord ! Maar niet k 
Sifta unique. Inmiddels blijven de e c h -
t» aanstokers, de op hol geslagen 
iVanstal ige pers, veilig buiten s c h o t 

Eisene bilingue 
Een medewerker van de « S t a n 

daard » heeft in de meeste verfranste 
gemeente van de Brusselse agglome
ratie toch nog een teken van Vlaamse 
aanwezigheid gevonden. Op de «chaus-
sée de Wavre » te Eisene vond hij een 
eentalig Nederlands bord met de 
tekst : « manoeuvers gevraagd ». 

Zonder kommentaar ! 

P.V.V. - landdag 

Verleden zondag ging te Ternat de 
landdag door van de Vlaamse P.V.V.-
groepering Brussel, in samenwerking 
met het Vlaams Liberaal Verbond. 
Voor deze grootse manifestat ie had 
m e n niet eens 1.000 m a n kunnen bi j 
eenkrijgen, w.o. dan nog zes fanfares 
en de jongens van dienst uit de libe
rale organizaties. Opvallend was de 
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afwezigheid van de ganse liberale ou
de garde uit Vlaanderen; het is deze 
oude garde die in de praktijk nog 
steeds de lakens uitdeelt. 

Verre van ons, de goede trouw van 
al de Vlaamse liberalen op deze land
dag in twijfel te trekken. 

Maar naief zijn ze wel, wanneer ze 
menen dat de nieuwe poll-regeling te 
Brussel hen m de praktijk voldoening 
zal schenken. 

De Volksunie verspreidde onder de 
landdag-deelnemers een speciaal 
pamflet en kreeg in ruil een giftige 
aanval vanwege de heer Grootjans. 
Geen nood, jongens, we kunnen er 
tegen ! 

P.V.V. - konsekwentie 

Enkele weken geleden maakte het 
Aktiekomitee Brussel en Taalgrens op 
een openbare vergadering te Brussel 

de datum voor de Tweede Mars be
kend. Te dier gelegenheid liet een 
spreker van het Liberaal Vlaams Ver
bond zich stormachtig toejuichen door 
te verklaren dat er « o p de Tweede 
Mars ook liberalen en liberale Man
datarissen aanwezig zullen zijn ». 

Thans schrijft het «Volksbelang», 
orgaan van het Liberaal Vlaams Ver
bond : « dat de Waals-Vlaamse vraag
stukken alleen door wetgevend werk 
een duurzame oplossing kunnen krij
gen en dat het L.V.V. daarom niet 
deelneemt aan een Mars die aanlei
ding kan geven tot dubbelzinigheden, 
het gevaar inhoudt opnieuw verdeeld
heid te scheppen onder de Vlamin
gen van alle strekkingen en tevens 
koren op de molen is voor de extre
misten ». 

Even op de Vlaamse knokkels getikt 
door de lieve Waalse en Brusselse 
partijgenoten, jongens ? En inmiddels 
zit op het Brussels stadhuis partijge
noot Cooremans nog steeds te zinnen 
op de beste manier om op 14 oktober 
de demokratie de nek om te wringen 
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VOORTEKEN. Kort voor
dat de Antwerpse bisschop 
de nieuwe regeling voor de 
Franstalige preken te Ant
werpen bekend maakte, 
was in de te Parijs uitge
geven «Informations ca-
tholiques Internationales » 

een nogal lang stuk ver
schenen onder de titel 
ff Ondanks de f laminganti -
sche betogingen zullen de 
Antwerpse minderheden 
preken hebben in hun e.-
gen taa l» . 

Dit stuk — uit een ge
zaghebbende Belgische pen 
— is wel tekenend voor de 
geestesgesteldheid waarin 
de regeling te Antwerpen 
tot stand is gekomen. Het 
droop van onjuistheden. 

Om te beginnen herleid
de steller de maandenlan
ge protesten en betogingen 
te Antwerpen tot een n o 
zem-rel, verwekt door enke
le uiterst-rechtse e lemen
ten. Met geen woord wordt 
gewag gemaakt van de 
dringende tussenkomsten 
der grote Vlaamse kuituur-
verenigingen voordat de 
manifestat ies begonnen. 

Het artikel besloot met 
een juichtkreet : voortaan 
zullen er te Antwerpen, o n 
danks de betogingen, meer 
Franse preken zijn dan 
voorheen. 

DE REGELING. De «Infor 
mations » bleken inderdaad 
goed geïnformeerd te zijn: 
de nieuwe regeling van de 
Franstalige preken te Ant
werpen werd een kaakslag 
voor de Vlaamse opinie die 
zich tegen de oude regeling 
had verzet. Voortaan h e b 

ben de franskiljons prak
tisch op ieder uur van de 
zondag hun mis en preek in 
parochiaal verband. 

De «Informations Catho-
liques » die — we herhalen 
het — zeer juist de gees
tesgesteldheid van de ho
gere kerkelijke kringen in 
België schijnt weer te ge
ven, spreekt steeds maar 
van « m i n d e r h e d e n » in 
Antwerpen en maakt ver
gelijkingen met de ziels-
zorg ten behoeve van a n 
derstalige minderheden in 
Straatsburg en Luxemburg 
Dit is bewuste misleiding : 
te Straatsburg en Luxem
burg zijn er «minderhe
den » in de echte zin van 
het woord : de Europese 
ambtenaren die er zich in 
groten getale komen vesti
gen. De Antwerpse frans
kiljons, voor wie thans bin
nen parochiaal verband 

gebied. Zelfs wanneer de 
reorganizatie een grotere 
plaats aan de Nederlands

een brede plaats werd in 
geruimd, hebben geen en
kel recht op een minder
heidsstatuut; hun statuut 
is er een van het sociale 
vooroordeel. 

EN BRUSSEL ? Het artikel 
maakt gewag van een «vol
ledige reorganizatie» bin
nenkort van de zielszorg 
voor minderheden te Brus
sel. In het Brussels paro
chiaal leven zijn de Vla
mingen tot op heden steeds 
als minderheid beschouwd 
geworden. Gaat men die 
toestand bestendigen ? 

Op geen enkel gebied is 
de achteruitstell ing van de 
Brusselse Vlaming zo groot 
als Juist op het parochiaal 

tal igen binnen de Brusselse 
parochies zou gaan inrui
men — wat wij sterk be
twijfelen — dan nog blijft 
zij onaanvaardbaar wan
neer ze aangediend wvrdt 
als een regeling ten behoe
ve van een minderheid. 
^ok de Kerk mag er zich 

lil 1962 eindelijk eens van 
laten doordringen dat ze te 
Brussel te doen heeft met 
twee gelijkwaardige ge
meenschappen. 

BEROERING. Dat de rege
ling van Mgr Daem de ge 
moederen niet zou bedaren, 
was gemakkelijk te voor
zien. Binnen de 24 u na de 
bekendmaking ervan pro
testeerde reeds het KVHV. 
De VVB en plaatselijke 
Davidsfondsafdelingen, de 
VTB en andere kultuuror-
ganizaties volgden. De be
togingen hernamen verle
den zondag met nooit-ge-
kende heftigheid. Gisteren 
vrijdag organizeerde de 
Antwerpse kontaktklub een 
debatavond waarop voor-
en tegenstanders van de 
franstalige sermoenen aan 
het woord kwamen. Het 
probleem is thans nog 
maar voor goed gesteld ! 

In gerechtelijke kringen 
schijnt men de mening 
toegedaan dat, nu door de 
bisschop'n definitieve rege
ling werd afgekondigd, e in
delijk eens definitief orde 
op zaken moet worden ge
steld. Terwijl wij dit schrij
ven s i t ten nog steeds zes 
deelnemers aan de beto-
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drag e nodig op P.R. 235.62 
van Kredietbank-Gent, on
der vermelding : voor 
Vlaams Solidariteitsfonds 
(rekening 61.400). 

Of gaan « ze » het ons 
nog maar eens kunnen lap
pen, omdat ze gemakkelij
ker in h o n portemonee 
schieten dan wij ? 

ging van verleden zondag 
vast. Sinds hun aanhou
ding zijn drie dagen verlo
pen; tot op heden werden 
hun familieleden niet door 
de gerechtelijke diensten 
verwittigd of in kennis ge
steld van het adres van 
hun verblijf. 

SOLIDARITEIT. Hoe nien 
ook moge denken over de 
wijze waarop de protestbe
togingen verlopen, het is 
onaanvaardbaar dat het 
bewuste Vlaanderen de 
aangehouden of gestrafte 
demonstranten aan hun lot 
zou overlaten. 

De geldboete, het verlies 
aan loon gedurende de da
genlange willekeurige aan
houding, het dreigend ge
vaar van een verloren be
trekking : ziedaar enkele 
posten die de onkostenre-
kening zeer hoog opdrij
ven. 

Men is de Antwerpse 
franskiljons ter wille om
dat zij centen hebben, om
dat zij « milde schenkers » 
zijn, omdat zij zich een be
voorrechte behandeling 
kunnen « kopen ». 

Laat ons dan tenminste 
tegenover franskijonse 
koopkracht Vlaamse fi-
nantiële solidariteit stellen. 
Méér d?" ooif is nw bij-
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as Bonn-Pari js 
Het laatste Franse staatshoofd dat vóór de Gaul le Duits
land bezocht, was Napoleon. In Bonn, waar. thans door 
de prezident de hoogmis van de Frans-Dui tse vr iendschap 
werd gecelebreerd, had de de Keizer in 1 804 zijn tenten
k a m p opgeslagen en ontving hij het onderdanige magis
traat der stad. Daar tussen ligt Water loo met Blücher, hgt 
1870, liggen twee verschrikkelijke wereldoorlogen : de 
Erbfeindschaft. 
De geestdrift, waa rmee de GauUe thans overal in Duits
land werd begroet, bewijst alleszins dan toch dat deze 
Elrbfeindschaft tot het verleden behoor t ; uit een opinie
peiling bleek dat 53 % der Westdui tsers een blijvende 
vr iendschap met Frankri jk wenst en voor mogelijk houdt . 

voor de Duitsers dan voor
heen maar hij heeft ze méér 
dan ooit nodig. Het valt hem 
trouwens gemakkelijk, in 
Rest-Duityand — zijn oor-
logsobjektief — te spreken 
van het «grosse Deutsche 
Volk». 

Kennedy aan de macht 
kwam, is de alliantie Bonn-
Washington steeds zwakker 
geworden. Adenauer stelt niet 
het minste vertrouwen meer 
in de Amerikaanse Beriljn-
garanties omdat hij vermoedt 
dat de nieuwe militaire situa-

kanseUer zich al vroeger ver
wijderd en de Britse toetre
ding tot Europa heeft hij al
tijd gevreesd omdat daarbij 
een integratie naar zijn in
zichten onmogelijk zou wor
den : de Britten zouden nau
welijks te vinden zijn voor 

De Gaulle über al les 

In de GauUes verleden wees 
weinig er op, dat hij zich eens 
geroepen zou achten, de ho
gepriester van dit verzoe-
ningsfeest te worden. Dade
lijk na de tweede wereldoor
log streefde hij hardnekkig 
naar een Frans-Russische al
liantie die voor eeuwig Duits
land ver moest houden van 
enige macht in Europa. Hij is 
de enige Westerse staatsman 
die de Oder-Neisse-linie 
heeft erkend en zulks her
haaldelijk in de 15 voorbije 
jaren heeft bevestigd. In de 
jaren van zijn afzondering, 
toen hij vanuit Colombey-les-
Deux-EgUses het net van zijn 
intriges over Frankrijk spon, 
was hij vooral bemoeit om de 
Europlannen van Konrad 
Adenauer te doorkrulDsn; hij 
vond na zijn terugkeer aan 
de macht slechts woorden van 
afwijzing en van spot voor de 
Franse politiekers — heel het 
gamma van rechts tot links 
— dat zich achter de Europe
se integratie had gesteld. 

De GauUes verzoening met 
de Europa-idee is recent; ze 
stamt uit de periode kort na 
zijn terugkeer aan de macht. 
Deze macht liet hem toe, het 
Europa-van-morgen naar zijn 

inzichten te modeleren : hij 
bleef zich verzetten tegen A-
denauers integratieplannen 
maar kwam zelf op de prop
pen met zijn « Europa der 
vaderlanden >, een nieuwe 
naam voor de oude politiek 
van bondgenootschappen. 

Wat heeft Adenauer gedre
ven, deze Gaullistische idee 
die zo ver ligt van zijn eigen 
opvattingen, thans te aan
vaarden ? Waarom heeft hij 
zijn Europa laten vlotten om 
het te laten vervangen door 
het Europa van de GauUe, een 
eksklusieve aangelegenheid 
van twee staten, liefst met 
uitsluiting van alle anderen 
en zeker van Engeland ? 
Waarom thans plots dit 
Kleineuropa dat nauwelijks 
kans biedt op uitbreiding ? 
En waarom heeft de Gaulle 
zich ontpopt als de erfgenaam 
van een politiek die onwille
keurig de namen Pétain en 
Laval in de herinnering 
roept ? 

Het is nauwelijks aan te 
aemen dat de Franse prezi
dent, die een gloeiende natio
nalist van het type «grandeur 
de la France » is, thans méér 
germanofiel zou zijn dan 
vroeger. Hij voelt niet méér 

Aan de as Bonn-Parus ligt 
een gevoel van onbehagen en 
onwil ten grondslag, het on
behagen en de onwil t.o.v. de 
Angelsaksische politiek. Sinds 

tie — de Russische interkon-
tinentale raketten — te Was
hington nieuwe politieke in
zichten heeft doen rijpen. 
Van Engeland had de Duitse 

.das grosse Deutsche Volk., 

I FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN 
• • Oude dag. 
> 
i De korrespondent van de 
l tó»ïew York Times» te Bonn 

vroeg aan Adenauer of deze 
zich niet zou spiegelen aan 

Al wat oud. 

het voorbeeld van de 8"̂ -
jarige Churchill die in de 
persoon van A. Eden t i j -
iflig een opvolger had aan-
'geduid. Antwoord van de 
kanselier : « Churchill was 
*fnslotte al wat oud ». 

• Japan en de E.E.G. 

In Japanse zakenkrin-
gen vreest men, dat de 
Europese Ekonomische Ge
meenschap een zware kon-

kurrent zou kunnen wor
den. Bij het zoeken naar 
nieuwe afzetgebieden kij
ken de Japanners vooral 
naar Rusland. Een Japanse 
delegatie ging enkele da
gen geleden te Moskou on
derzoeken, in hoeverre Ja
pan behulpzaam zou kun
nen zijn bij een versnelde 
ontsluiting van Siberië. 

a Zaakjes. 

Kuba, dat voor 80% van 
iijn buitenlandse handel 
aangewezen is op het So
vjetblok, beschikt niet over 
voldoende tonnemaat om 
zijn leveringen van en naar 
de kommunistische landen 
te verschepen. Britse, Duit
se, Griekse, Italiaanse e.a. 
rederijen doen gouden 
zaakjes met dit vervoer. 
Superkapitalist Stavros 
Niarchos verbond zich, met 
zijn tankersvloot 2 miljoen 
ton Russische ruwe olie 
naar Kuba te brengen. 

• Beethoven. 

De 71-jarige liefhebber
pianist, Harry S. Truman 

gewezen dassenverkoper en 
ex-prezident der V.S., ver
klaarde dat Mozart de 
plaats had moeten ruimen 
woor Beethoven als zijn 
lievelingskomponist. «Ik 
ben thans op de leeftijd 
gekomen waarop ik de 
werken van Beethoven 
goed kan beginnen ver
staan ». Voor wanneer 
Bach? 

• Gastvr i j . 

Nadat Boris Strelnikow, 
korrespondent van de 
«Pravda» te New York, 
herhaaldelijk had vastge
steld dat zijn appartement 
in zijn afwezigheid door 
onbekenden werd door
snuffeld, plaatste liij in het 
salon volgende tekst : 
« Mijn heren, mag ik u ver
zoeken in de toekomst 
geen cigarettenpeukjes of 
lucifers op de grond te 
gooien en mijn linnen niet 
weer overhoop te halen ? 
Bij een herhaling van 
dergelijke feiten zou ik me 
verplicht zien klacht tegen 
u in te dienen bij uw chef. 
Mijn whisky s taat altijd 

FLITSEN - FLITSE 
• Ts jombe en E .E .G. 

De Britse lankmoedig
heid ten opzichte van Ka-
tanga wordt verklaard door 
het feit dat Macmillan 
vreest dat een misnoegde 
Katanga-lobby in de kon-
servatieve partij zich zou 
keren tegen de Britse aan
sluiting bij de E.E.G. 

• Sabaa s' neen barakat 

In Algerije werd het ak
koord tussen de vijandige 
F.L.N.-broeders gesloten 
onder het motto « Sabaa s' 
neen Barakat - Zeven Jaar 
oorlog is genoeg ». 

te uwer 

Ben Chedda 
Sabaa's neen Barakat 

een innige integratie met een 
kernpunt ergens op het vas
teland. Toenadering tot 
Frankrijk stelt hem in staat 
—• zo hoopt hij al thans — in 
Washington nieuwe konces
sies te bekomen en de on
langs hernieuwde garanties 
van Kennedy inzake Berlijn 
schijnen hem gelijk te geven. 

De Gaulle is zjn radikale 
Bonnse koers ingeslaan nadat 
hem definitief duidelijk was 
geworden dat de Angelsak-
sers geen begrip hadden voor 
zijn eis inzake de < force de 
frappe». Frankrijk alleen is 
nauwelijks bij machte, een 
atomaire macht op te bouwen. 
Maar de wetenschappelijk en 
ekonomische macht van West-
Duitsland en Frankrijk bij
eengevoegd brengen de Gaul-
les lievelingsidee binnen de 
grenzen van het mogelijke. 
De Franse prezident rekent 
daarbij koud in louter 
machtstermen. Om de Russen 
niet tot een beslissind verzet 
te prikkelen, zal hij steeds 
bereid zijn hen de waarborg 
te geven dat de atomaire 
kracht zich nooit in Duitse 
handen zal bevinden. De 
Duitsers biedt hij een Fran
se atomaire garantie in Ber
lijn ter vervanging van de 
Angelsaksische. Maar op de 
keper beschouwt komt dit 
plan neer op het voeren van 
een Europese politiek waar
van het zwaartepunt en de 
beslissingskracht te Parijs 
zouden liggen. 

Ieder met vaak tegengestel
de motieven zijn de Gaulle 
en Adenauer de weg van de 
alliantie opgegaan. De Fran
se prezident is een oud man, 
wiens leven voortdurend 
in • gevaar is en wiens 
gezag in Frankrijk stoelt 
op een zeer smalle ba-
zis. Adenauer is de odd man 
out die steeds eenzamer in de 
Duitse politiek staat, die 
thans met een koalitie regeert 
en die de koalitie slechts 
heeft kunnen verwezenlijken 
door zijn terugtrekking in de 
herfst van 1963 aan te kondi
gen. Het is zeer de vraag, of 
op deze wankele peilers een 
duurzaam bouwwerk kan ont
staan. 

Eén winstpunt althans is er 
inmiddels : de Frans-Duitse 
toenadering die de beide 
mannen k&^n en moet overle
ven en die essentiële voor
waarde is voor iedere Europe
se integratie. Onder de beide 
oude staatslui vandaag is zij 
een gevaar; hun politiek moet 
door ons en de andere kleine 

. West-Europese volkeren 
I waakzaam en argwanend 

beschikking »r Sabaa's neen Barakat : worden getoetst. 
T.v.O. 
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Mars« taalgrens en sermoenen 
Vooral de C.V.P -leiding, ge

prangd tussen haa r kon^erva'.ieve 
Waalse (en anti-Vlaamse) vleugel 
en de Vlaamse Kristendemokraten 
die wel aanvoelen hoe de stem
ming is in he t Vlaamse land, zit 
verveeld met de tweede mars op 
Brussel. Zij poogt daarom alles in 
het werk te stellen voor 14 okto
ber een regeling te vinden voor 
het taalgi-ensprobleem. Op een an
der vlak zijn deze week de fran
se sermoenen te Antwerpen weer 
in het nieuws gekomen na de uit . 
dagende mededeling van het bis
dom Antwerpen. Als « ze » dat te 
Antwerpen durven, wat zal er dan 
straks i.v.m. Leuven uit de bus 
gaan komen ! 

La Gazelle 

de Liège 
Dit Luikse C.V.P.-blad van kon-

servatieve streKking sclireef in 
verband met de taalgrensafbake
ning o.m. : 

« De Voer is voor ons, kristen-
socialen, een beetje lijk de IJzer. 
Het is beter zich (hiervoor) ter 
plaatse te laten doden dan te wij
ken ». 

Standaard 
Manu Ruys, die de houding der 

Waalse C.V.P.-ers kent, waar
schuwde hen deze week als volgt : 

« Een andere moeilijkheid — een 
veel grotere — is de houding van 
de Waalse C.V.P.-senatoren. Er be
s taa t bij hen een strekking om 
t.o.v. de taalgrens onverzoenlijk te 
blijven en het ontwerp te laten 
goedkeuren door een meerderheid 
van socialisten en Vlaamse C.V.P.-
ers. Deze laatsten zijn daarover 
fel ontstemd. En terecht. De C.V.P. 
is een unitaire part i j . Elkeen moet 
er dezelfde algemeine principes be
lijden en verdedigen en « for bet-
ter for worse » aan hetzelfde zeel 
trekken. Zo verstaat het de lei
ding van de part i j die telkens re
kening houdt met het s tandpunt 
van Vlamingen en JWalen om een 
nat ionaal akkoord mogelijk te 
maken. Dat is ook gebeurd in de 
taalgrenskwestie, waar de voorge-
strïde regeling verre van nadelig 
is voor de Walen. De Franstalige 
vleugel van de C.V.P. moet het 
ontwerp dan ook in zijn geheel 
aanvaarden. Doet hij het niet, dan 
verbreekt hij het unitaire pakt. 

De stemming in de Senaat zal 
dan ook een test zijn voor de ste
vigheid van de C.V.P. Volhardt 
het blok van de Walen in zijn op
positie, zowel wat de belastingher
vorming als wat de taalgrens be
treft, dan zaJ de Vlaamse vleugel 
daarui t het passende besluit trek
ken ». 

Over de franse sermoenen 
schreef dit blad, zoals trouwens 
ook « De Gazet van Antwerpen » 
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Grote keus . 
GlAZiH M MONTURE,J 
Gratit voor verïaterded. 
Harslellingen in eig«n w«fktiuis 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 

Karirstrut, 58 — Antwerpen 
(L«t é u.b. op het fiuKnummer ') 

Telefoon : 35.86.t2 

10 % lörting op vertoon deï")' 

dat het de voorgestelde «regeling» 
met als definitief beschouwt. 

<i Men zit thans diep in het slop. 
De overheid kan niet wijken voor 
geweld. Maar het is duidelijk dat 
er steeds manifestanten zullen 
worden gevonden om tegen de 
Franse sermoenen in de parochie
kerken te protesteren. Onderhan
delingen hebben tot nog toe geen 
resultaat opgeleverd. Is het ogen
blik niet aangebroken dat op een 
hoog vlak een groep van vooraan
staande katolieke Antwerpse bur
gers de noodlottige evolutie van 
het geschil zou aanvirijzen en te
vens een bevredigende formule 
zou voorstellen ? In deze kwestie 
heeft de leek zeker een woord mee 
te spreken. Het lijdt immers geen 
twijfel dat het thans — gelet op 
de spanning in het land — niet 
opportuun is in de grootste stad 
van Vlaajideren Franse sermoenen 
op een institutionele wijze in pa
rochieverband in te richten. Wij 
ontzeggen de Franstaligen geens
zins het recht op zielzorg in hun 
taal. Wij leven niet in een ghetto 
van onverdraagzaamheid. 31aar 
men dient rekening te houden met 
alle elementen van het konfiikt. 
Het laatste woord kan hier nog 
niet gesproken zijn ». 

Inderdaad, het is er een. Het 
komt erop aan te weten of Vl.ian-
deren kan instemmen met het de
finitieve prijsgeven van een be
volkingsgroep die gedurende een 
l.SO jarenlange verblijf binnen de 
Waalse provincie Luik arm en dom 
werd gehouden, in de mate zelfs 
dat een aantal van de Voerbewo
ners thans in de waan verkeren 
dat hun boterham onafscheidbaar 
verbonden is met de Luikse zwaar, 
industrie en hun intellektuele toe
komst met de Franstalige scholen 
in de omgeving. Uit die versmach
tende afzondering moeten de 
Voerenaars worden bevrijd. Tevens 
komt het erop aan, te weten of 
Vlaanderen — of de Vlaamse par
lementsleden — bereid gevonden 
wordt, in dit Jaar 1962 een land 
strook prijs te geven die sinds ve-
Ie eeuwen deel ui tmaakt van de 
grote Nederlandse taalgemeen
schap. 

Vlaanderen kan geen verraad 
plegen ten eigen opzichte. De Voo
renaars behoren tot de V'aamse 
gemeenschap, on binnen die ge-
me-'nschap hebben zij recht op een 
volwaardige kulturele en sociaal-
ekonomische ontplooiing. De ad
ministratieve opneming van hun 
streek In de Vlaamse prov'ncie 

cuneus artikel dat in zijn titel b-;-
looft dat de <( minderheden » van 
Antwerpen in hun eigen taal een 
preek zullen krijgen, niettegen
staande de flaminganten en d?t 
om te eindigen craneert met de 
bevestiging dat er als gevolg nt»g 
meer Franse sermoenen In de stad 
zullen gehouden worden. 

Is dat de toon waarin men zul
ke delikate kwesties wil oplossen? 
Of wil de schrijver van het be
richt olie op het vuur gieten en 
nog meer van die «manitestations 
sacrilègeAi » ? » 

Red. : De Vlaamse katolieke 
kultutu-verenigingen zouden hierop 
kunnen reageren met een kleine 
brochure, in een vijftal talen, 
waarin het sociaal - gemotiveerde 
s tandpimt van de Vlamingen 
wordt uiteengezet En deze dan 
sturen naar de buitenlandse bla
den, naa r Rome en naar de deel
nemers aan het a.s. Oecumenisch 
concilie. 

RAAK 
De kristelijke arbeidersvereni

ging, met haa r sympathieke 
maandblad « Raak », nam on-

'" in 
1 - - plaatn 
«aar de uii 

^'/eclen jaar, 
'f e vingers' 
* g e örou-' 

"onderd-
^ « waar-

^^ natuur-
'ng in dei 
^ °-ns lok-' 
9eur van 
e. 
'^en. En 
een der 

streek en 
blikken 

' . f^ogen 
*^ieên en 
""e vels 

P«'^«'-g te Antwerpen, 
« vreemde taien ' 

.?«!«-« de*" ^„n^^'Pen, Ve.K».. . 

' « n d e « n - ^ - 7 . « " l t s e 6 e ^ 

i . x 

De bissch '^^'^•*-\^MM 

ai.,e k a t h o l i e k e p e r s : o p v a l l e n d e s t i l t e o v e r n a s l e e p v a n b i s s c . i o p p e i . j K . ; b^.sl issing. 
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un GAZET 
Is eveneens van oordeel dat het 

taalgrensontwerp voor de C.V.P. 
een beslissende test zal worden : 

(( Het is beslist geen gemakken 
Hjke positie, waarin de C.V.P.-lei-
ding zich thans bevindt. En het 
lost zelfs niets op te herinnCTen 
aan het feit da t zij zichzelf in die 
positie heeft gewerkt, door de 
jWaalse en Brusselse C.V.P.-senato
ren hun gang te laten gaan. Ge
dane zaken hebben geen keer. 
Thans staat die part i j voor de 
tweesprong : zij kan ingaan op de 
wensen van de minderheid in de 
C.V.P., die het oor leent aan de 
Brusselse superpatriotten en Waal
se nationalisten. Maar dan zal zij 
het vertrouwen verliezen van de 
meerderheid der Vlamingen, die 
haar sterkte uitmaken. Of anders 
moet zij zich schrap zetten en 
loyale toepassing eisen van haar 
eigen programma. Het uur der 
veranlwoordelijkheid heeft gesla
gen ». 

smmmM 
Dit Vlaamsgezinde Antwerpse ï 

blad reageerde op de juiste ma- ï 
nier op de « argumentatie » van ; 
de CV.P.-Walen : I 

• 

<( De Franstalige Belgische pers ; 
legt de jongste dagen weer een bie- S 
zondere belangstelling aan de dag • 
voor de Voerstreek. Een medewer- S 
ker van de « Gazette de .Liège » • 
vroeg zich gisteren In een hoofd- ï 
artikel af, of de Voerstreek een ge- S 
wetenskwestie is. i . 

Limburg Is een eerste stap in die 
richting : een stap, die van psicho-
logisch s tandpunt bekeken een 
grote weerslag zal hebben op de 
Voerenaars. 

« Wat Vlaams is, bUjft Vlaams», 
s taa t op de muren in de Voerstreek 
te lezen. Dat is niet zomaar een 
politieke strijdleuze, dat is voor 
Vlaanderen een gewetenskwestie !>> 

De Linie 
Reageerde scherp op de tenden

tieuze berichtgeving over de 
kwestie van de franse sermoenen 
in het laatste nummer van de 
« Informations catholiques Inter
nationales ». 

" jWij willen hier niet betogen 
dat die Franse preken moeten ge
handhaafd of afgeschaft worden. 
Wij vinden het alleen zeer jammer 
da t de « Informations catholiques 
Internationales » zo een verwar
rende informatie geeft in een ran-

langs een gezond Vlaams stand
punt in t.o.v. de sociale taalgi-ens 
in Vlaanderen in haa r brochure 
« Grondslagen van de K.W.B. ». 
Wij citeren : 

« In een vrij hoog aantal mid
delgrote en grote bedrijven is het 
Frans de voertaal van de bedrijfs
leiding. De hogere kaders moeten 
de Franse taal machtig zijn; zelfs 
meestergasten en -^brigadiers kun
nen soms moeilijk de plans of 
werkorders ontcijferen, indien zij 
niet op elementaire wijze de 
Franse terminologie machtig zijn. 
Erger nog dan de geografische 
taalgrens belemmert deze sociale 
taalgrens de ontplooiing van de 
arbeidersgroep, zowel de enkeling 
als de groep zelf. Hier wordt de 
taal niet een middel tot komrau-
nikatie, maaf het middel en het 
symbool van de scheiding : Een 
sterke standentegenstelling, waar
in de hogere stand zich van de 
grote volksgroep afscheidt en 
waardoor de sociale opgang van 
die groep gehinderd wordt. Om op 
te klimmen moet de Vlaming 
minstens de tweede taal machtig 
zijn, Indien het niet neerkomt op 
het prijsgeven van de eigen taal. 

Duits bedrijf, omgeving Bonn, 
zoekt dringend 

S T E N O T Y P I S T E 
v o o r op le id ing-

E X P O R T S E K R E T A R E S S E 
perfekt Duits schrijven. 
gegadigde moet begrip hebben voor Vlaamse 
betekenis in Europese gemeenschap. 
Brieven onder nummer 137. 

Erger nog : Voor de eentalige 
Waal staan toekomstmogelijkhe
den open en in Wallonië (wat 
normaal is), en in Brussel (wat 
niet meer normaal is) en zelfs 
muiden in het Vlaamse land (wat 
een schreeuwende onrechtvaardig
heid is). 

Die sociale taalgrens is niet al
leen voelbaar in de privr-indu»-
trie. Vooral in de openbare bestu
ren, in de administratie voelen 
wij dat alles zeer sterk. Uitslui
tend met de Franse taal kan de 
Waal opklimmen tot de hoogst* 
posten; uitsluitend met het Ne
derlands, heeft de Vlaming geen 
kans. 

Voegen wij bij dat alles dan nog 
het feit, dat een hoog aanta l 
Vlaam.se arbeiders dagelijks moe
ten gaan werken te Brussel ot ia 
Wallonië. Om nog niet te spreken 
van de duizenden die werkgele
genheid in Frankrijk moeten zoe
ken. Voeg ten slotte daarbij d« 
vele Vlaamse gezinnen, die jaar
lijks moeten uitwijken naar het 
Waalse taalgebied. Overal stuiten 
deze arbeiders op de taai-barrière: 
moeilijke informatie en kommu-
nikatie bij de uitvoering van het 
werk, tekort aan wederzijds b«. 
grip tussen arbeiders en bedrijf»-
leiding, minder sociale waardering; 
geremde sociale opgang 

Een dergelijke sociale diskrimf-
natie en sociale dwang staan 
waarachtige ontvoogding en per
soonsontplooiing in de weg. Wan
neer wij in de K.W.B, de ontvoog
ding van de arbeidersgroep ernstig 
opnemen, dan moeten wij ons ver
zetten tegen die sociale taalgrens, 
waar en hoe deze zich ook moge 
openbaren ». 

Red. : Dat is het Juiste, enig 
redelijke standpunt. Proficiat, 
"CW.B ! 

P. Marten». 
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Gasolie en lichte stook
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Koop bij Propagandisten ! 
KAREL ÜYTTKRH.4EGHE 
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Antwerpen - TeL 49 5529 
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BOERENOPSTAND 

f ANDBOUWERS die het opgeven en naar Nederland 
gaan werken, landbouwers die een handelszaak over

nemen ergens in de stad, boerenzonen die een stiel gaan 
ieren, boerendochters die met geen boer meer willen trou
wen omdat zij dan als slavinnen op het veld of in de 

• Van boer naar 
pendelarbeider. 

« Er stoppen hier weer een 
paar boeren » vertelde ons 
een oude landbouwer « zij 

Allerlei van hel froni 

"A" Een Kempische boer vertelde ons dat de pas
toor hem gezegd had dat die van het Boerenfront 
te mijden waren : (( omdat zij niet naar de mis 
gaan ». Kommentaar overbodig. 

TJT Sommigen landbouwers verzochten ons hun 
namen vooral niet te publiceren en hun gelaat op 
de door ons genomen foto's onkenbaar te maken, 
bang als zij zijn voor de weerwraakmaatregelen 
van de Boerenbond. Vandaar dan ook de zwarte 
plaatjes voor de gezichten op onze foto's die in 
ons blad verschijnen. 

"A" De jongste boerenmop, verteld op een protest
vergadering : Vraag (( Wat is er eerlijk swin het be
stuur van een Boerenbond-melkerij ? » Antwoord 
« Dat ze tenminste het heiligenbeeld, aan de voor
gevel, met zijn rug naar al die mizerie zetten ». 

-k Op zaterdag 15 september heeft te Ninove een 
grote boerenbetoging plaats met traktoren. Start 
te 14 uur. Verzamelen aan de nieuwe kerk en op 
de Albertlaan te 13 uur 30. 

tie. « Ze doen niets en laten 
ons zo wijs als we zijn » zegt 
hi.1. 

^ Wij moeten afrekenen 
met het weer, met de ge
zondheid van de beesten en 
van onszelf. Ik zou ook graag 
een traktor kopen, maar het 
gaat er niet af en ais ge niet 
moderniseert kunt ge niet 
meer mee » zegt hij. 

Hij wijst naar zijn zoontje 
die de schoven op de kar 
tast. « Die gaat binnen kort 
naar de vakschool, want hij 
is twaalf jaar en ik zie geen 
andere toekomst ». De man 
heeft vier kinderen, twee 
jongens en twee meisjes, hij
zelf is de enige zoon (van de 
negen) die nog boert. De an-

(zie blz 9 bovenaan) 

Kempische boeren gaan 
werken naar Nederland 
stal moeten gaan werken, boeren die met de moed der 
wanhoop verder zwoegen, die gekneveld liggen aan de 
Boerenbond, zware schulden moeten betalen, boeren ten 
slotte, die onder angst leven, angst voor de toekomst, 
angst voor hun eigen organisatie. Dat is het beeld dat 
men krijgt in de Kempen, het bolwerk van de Boerenbond 
en de streek van de ontelbare kleine landbouwbedrijfjes 
en de even ontelbare perceeltjes tot het uiterste minimum 
verdeeld. Een streek waar de boer nu zijn alierlaatste kans 
heeft : in opstand komen of ten onder gaan. 

• Maalders over de kop. 

Bij de maalder te Rijke-
vorsel verzekert men ons 
voor de zoveelste keer dat 
het voeder te duur is, door 
de schuld van de regering 
die de hoge taksen in stand 

boeren kunnen niet betalen, 
zij staan biina allemaal in 
de schuld bij de molenaars, 
vooral zij die huur moeten 
opbrengen »• De vrouw van 
de maalder vertelt ons dat 
de boeren in de streek alle
maal een beetje voeder 

Talrijke landbouwers 

zitten zwaar in de schulden 

houdt. En in Wallonië ont
vangt men toelagen voor de 
tarwe uit het landbouwfonds. 
« Hier is geen tarwe en hier 
moeten ze 1,5 F per kilo be
talen aan taksen. ^ 

Ook de maalders voelen de 
teloorgang van de boeren
bedrijven sterk aan. 

« Er zijn reeds veel maal
ders over de kop gegaan, de 

trachten bij te winnen, rog
ge en zo, maar daarmee kun
nen ze geen kippen en var
kens vetmesten. Ze willen 
dan ruilen bij de maalder 
tegen beter voeder maar 
daarvoor moeten ze opleg
gen, bijvoorbeeld voor rogge 
die ongeveer 4 F betaald 
wordt terwijl het meel daar
entegen 5.4 P tot 5,8 F staat 

kunnen het niet meer hou
den, voor zover ik weet zijn 
er hier de jongste maanden 
wel vijf gestopt, zij gaan 
naar Antwerpen werken en 
veel ook naar Nederland, 's 
morgens komen er hier wel 
zeven of acht bussen die al
lemaal de grens overgaan ». 

De boeren zijn dus pendel-
arbeiders geworden in deze 
streek. Inderdaad de hoge lo
nen in Nederland, het nette 
werk in de nieuwe fabrieken, 
het gratis busvervoer, de 
vijfdagenweek en de acht-
uren-dag hebben er veel hun 
bedrijf doen verlaten. Hoe
wel velen met de dood in het 
hart — omdat zij zo verhan
gen en gebonden waren aan 
hun boerenbedrijf — naar 
Nederland gingen, was hun 
uiteindelijke beslissing te be
grijpen : wie blijft er wer
ken van 's morgens zes uur 
tot 's avonds tien, dag in dag 
uit tegen tien of vijftien F 
per uur, daar waar er zoveel 
aanlokkelijker werk — zij 
het dan ook als pendelarbei
der naar Nederland — te 
vinden is. 

• Ik zou graag 
een trekker hebben. 

Een jonge landbouwer die 
op het veld haverschoven 
opvorkt, is niet te spreken 
over de Boerenbond, hoewel 
hij lid is van deze organisa-

De molen te Rijkevorsel is geklasseerd. Meer dan honderd 
jaar heeft hij het graan nit de buurt gemalen en hij draait 
nog steeds, hoewel de boereu steeds minder talrijk komen. 
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UIT DIKSMUIDE 
De foto hiernaast geeft een beeld uit de boeren-
betoging van 8 september j .1 . te Diksmuide . H o n -
derden boeren waren daar aanwezig met h u n t rak-
toren en gaven o p krachtdadige wijze lucht aan 
h u n rechtvaardige grieven. Z o worden tientallen 
betogingen gepland doorheen gans Vlaanderen . De 
ops tand breidt zich uit en de V . U . zal de boeren 
s teunen in h u n eisen. O p de bijgaande foto be
merk t m e n Leo de Vreeze, propagandaleider voor 
de Volksunie van het ar rondissement Diksmuide . 
Hij word t door de landbouwers werkelijk o p de 
handen gedragen. Tijdens de betoging deelde hij 
v a n op de t rak toren ons weekblad aan de o m -
staanders uit . 

GRON OM B. B. 
AF ETALEN : 
deren werken, een is maal-
der geworden en een andere 
bakker. 

« Ik heb de boerderij van 
de ouders van mijn vrouw 
die enige dochter is » vertelt 
ons de boer. Hij moet in de 
mate van het mogelijke af
dragen aan zijn schoonou
ders. « Wat moet het zijn 
met mensen die een volle 
pacht moeten opbrengen > 
vraagt de man zich af. 

< De Boerenbond heeft ons 
altijd in onze wijsheid gela
ten, ze hebben leningen ge
daan aan de boeren die el
ders even goedkoop of even 
duur waren en velen van ons 
zijn ook bij hen verzekerd, 
wij zitten allemaal onder de 
knoet ». 

« Er zijn mensen die ge
deelten van hun grond heb
ben moeten verkopen om de 
Boerenbond te kunnen afbe
talen; hier morren de men
sen wel maar ze durven dit 
niet openlijk doen ». 

kinderen geweest. Een ervan 
heeft het boerderijtje met 
zeven koeien en twee vaar
zen overgenomen, de ande
ren zijn allemaal arbeiders 
geworden. De boer gaat het 

over de kop gingen; vele 
boeren zijn hier toen faljiet 
gegaan ». 

« Weet ge wat het eigen
aardigste aan de Boeren
bond is ? » vraagt hij ons. 

H o e we rk t een boer ? 

De meeste boeren begin
nen 's morgens te vijf of 
te zes uur met het melken 
van de koeien. Te acht 
uur gaan zij naar de ak
ker of werken nog wat 
thuis. Dat gaat zo de gan
se dag door tot 's avonds 
de zon onder is, waarna 
steeds nog een paar uren 
volgen die besteed worden 
aan de verzorging van de 
kippen of de varkens. Al
les bijeen dus minstens 
een twaalf - uren - dag 
en maar al te dikwiljs een 
zestien - uren - dag om 
niet te spreken van het 
nachtwerk als er dieren 
ziek zijn of ze jongen 
moeten afwerpen. Wie wil 
er ruilen ? 

• Zi j die gaan s t e rven . . . 
Op het Looi te Rijkevor-

sel zijn er verschillende boe
ren die het nog dit jaar 
gaan opgeven. Wij bezoch
ten er een bedrijfje van een 
dezer mensen. Er zijn zes 

Een 83-jarige hoer: a Hoe 
is het mogelijk dat de men
sen hun vertrouwen nog 

aan deze 
organizatie geven y> 

nu ook opgeven; dit wil zeg
gen hij gaat trachten met 
nieuwjaar werk te krijgen 
in Antwerpen en zijn vrouw 
zal het werk op de boerderij 
moeten doen. 

's Avonds en 's nachts kan 
hij dan zelf ook nog wat 
meehelpen... 

Op een kippenbedrijf in 
de omgeving is men even
eens de mening toegedaan 
dat het niet meer gaat, de 
prijzen van de eieren en de 
varkens geven niets meer. 

Een 83-jarige boer vertelt 
ons van vroeger. 

Er werd toen heel hard 
gewerkt, maar er waren toch 
verdiensten. 

Hij herinnert zich nog 
heel duidelijk de tijd van de 
beginperiode van de Boeren
bond : « Er waren hier toen 
reeds heel wat boeren die 
werden uitgespannen omdat 
zij hun geld niet konden af
betalen aan de Boerenbond» 
vertelt hij . De man is zelf 
nog aan het bestuur van de 
Boerenbond geweest maar 
hij heeft het opgegeven. «In 
het gazetje van de B.B. zeg
gen ze wel hoe wij het zou
den moeten doen maar voor 
de rest doen ze niets. Ik had 
geen vertrouwen in de Boe
renbond en daarom had Ik 
gelukkig bij hen geen geld 
staan, indertijd toen zij zgz. 

« Ze hebben zo 'n groot 
faljiet gehad en duizenden 
boeren de put in gesleurd en 
toch gaven de mensen hen 
weer hun vertrouwen 3>. 

• Melkboer worden . 

Het volgende bedrijf dat 
wij in deze streek bezochten 
zag er tamelijk uitgebreid 
uit. Er waren kippenhokken, 
varkens- en koestallen. 

En toch stond de familie 
vei-trekkensgereed. « Wij 
doen het voor de kinderen > 
zei de boer « wij hebben er 
vijf, en zij hebben geen toe
komst meer». Ook hier 
woede tegenover de Boeren
bond : « De Boerenbond 
doet kommerce, ze kopen 
niets van de boeren, maar 
halen ze af. « Nu betalen ze 
drie frank voor de melk ter
wijl we vroeger veel meer 
kregen, zo ook met de eie
ren, het meel daarentegen 
is met meer dan een frank 
gestegen tegenover acht 
jaar geleden ». 

« Weet ge wat het strafste 
van de zaak is ? » vraagt de 
boer. « Dat de eieren hier bij 
ons tegen 1,10 tot 1,20 F 
worden opgekocht en in de 
stad tegen 2,5 F verkocht >. 

De familie gaat nu naar 
Antwerpen verhuizen, zij 

hebben er een melkwinkel 
en een melldtoer overgeno
men. Tenslotte blijven zij, 
hoewel ze hun bedrijf opge
ven, nog het dichtsbij hun 
stiel : boer in de stad. 

Zij het dan ook melk
boer... 

In dezelfde straat zijn er 
nog meerdere gestopt deze 
zomer. « Ze verdienen nu 38 
F per uur en ze hebben op 
acht, *uren gedaan > zegt 
de boer. In Loenhout waar 
Ze petroleum aan het boren 
zijn, werken er boeren te
gen 42 F per uur. Wij wer
ken ons heel het jaar door 
kapot en wij verdienen niet 
eens het loon van een ma
neuver, wij trekken als kin

derbijslag maar half zoveel 
als een werkman en de pen
sioenen zijn erbarmelijk 
terwijl we voor de ziekte
verzekering stukken van 
mensen moeten betalen om 
dan niet eens voldoende te 
trekken om van te blijven 
leven in geval van ziek zija>. 

Dat zijn de klachten van 
de Kempische boeren en 
voor een groot deel gelden 
zij voor alle Vlaamse boe
ren. De landbouwersstand 
wordt uitgedund aan een 
verschrikkelijk snel tempo. 
Waar het eindigen zal is 
niet te voorzien, maar d« 
gevolgen zullen zich in ieder 
geval binnen afzienbare tijd 
zeer sterk doen gevoelen. 

Een oude boer. Zoals velen in Vlaanderen werkt hij op zijn 
leeftijd nog dag-in-dag-nlt. Geen rust voor hem op zijn oude 
daj; en gttn valwaardig pensioen. 
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Bcherstraat 21. V V B 

5) Oleys-Ivens, Blancef oei laan 
57 Vlaamse Kring Antw L O 

6) Van Baemdonck A'f, Pred 
Van Eedenplein 3-2f Vlaamse 
Ki mg Antw L O 

7) Fermon De Sitter, Michelet-
straat 15, Vlaams» Krmg Antw 
L O 

8i Devritndt Wateihoenlaan 2 
Vlaamse Kimg Antw L O 

9)Moenssens Albert Lode Zie
lenslaan 43 Vlaamse Kring Antw 
L O 

10) De Bel Emiel Sctieldelaan 
21 Vlaamse Krmg Antw L O 

11) Scheldeman Kaïel Vare.i 
weg 24, Vlaamse Krmg An " 
L O 

Inlichtmgen voor de aktie en 
befi effende de inschrijvingen voor 
de verp'aatsmg naar Brussel op 
14 oktober a s kunnen genomen 
wolden bij de leden van het plaat
selijk aktiekomitee : 

R De Groot, Fredeiik de Mero 
destraat 18 

J Huybers Eikelstraat 2 
R Van Beeck, Gitschotellei 156 
J De Roover, Rnytenburgstraat 

10 
E Ehhnger. Rmglaan 34 

Beveren-Waas 
Inschrijvingen woi den aan

vaardt bij Braem Andre, Bisschop 
Triestlaan 44, Beveren-W 

Brugge 
Inlichtingen en inschiijvingen 

bi! 
'^artnjkf : Jef Duflou, Hoge 

s t iaat 79, Torhout 
Asseoroek . Dues Logghe, Bos-

suytlaan 20 
Assebroek Steenbrugge • Ro 

bert Demol, Bn Ruz3ttelaan 355 
Blankenberge : Gesar de Co 

ninck Groenestr 45 
Beeinem Luc 09,llant, Station 

straat 
Brugge Alex Smtobin, Kopsir 

1 
Hei bei g « Vlissmghe » Blekers 

sti 2 
Gasthof « Bourgoensche Cruy 

ce » Woilestraat 41 
Roger van de Voorde, WaUestr 

45 
Damme - Moerkerke • dhr Van-

damme Hoofdonderwijzer, Moer 
kerke 

Dudzele Dr Buytaert genees
heer 

Heist Fi'-mm van de Pitte, 
Pannestraat 126 

Heist Duinbergen . Mevr Goos-
s^ns De Rjyver Lommergang 6 

Knokke Raf Declerck Lip
penslaan 159 

Loppem . dhr Duinez, school
hoofd Loppem 

Meetkerke dhr Goethals. biu--
gemeester Meetkerke 

Oedfilem : Gilbert Vaa der Moe-
re Oude Zakstraat 

Oostkamp : Leon Van Rey-
Brouck, Molenstraat 57. 

Ruddervooide - Zedelgcm Rik 
Van Maele Hoge Vautestr 28, 
Zedelgem 

St (indiles : ap Demonie Gis
telsteenweg 504 

St Joris ten Distel Dr Vrom-
man =;eneesheer St Joris 

St Kruis Mare Vandemoctel , 
Delaplacestraat 121 

St Michie s Herman Gevaert, 
Paik Rode [X)ort 21 

Sijsele Hubert Van den Bos
sche Kruisstr 26 

Snellegem Gilbert Ongena, 
Eernegemweg 7 

Stalhille Emiel Madoc Zakje 
4 

Torhout • Jef Duflou Hoge str 
79 

Wendume . Dirk Wa'graeve, 
Zeedijk 16 

Westkapelle Guido Geldhof, 
Dorpstiaat 76 

Wie zich nog verdienstelijk wu 
maken om de 2de Mars te doen 
slagen kan zich melden bi] Alex 
Smtobin Kopstraat 1 Brugge tel 
372 91 financiële steun aan de 
pennmgmeestei van hei aktieko
mitee Nand De Vlamynck, G 
Davidstiaat 18 Brugge posi,reke-
nmg nr 1102 92 alle bussen van de 
Biugse agglomeratie zullen ver
trekken vanaf het « Zand » Brug
ge; eventueel za' voor vervoer tot 
op het « Zand » worden gezorgd 

V U - kaderleden en propagan
disten hebben de opdiacht zich 
ten dienste te stellen van de 
plaatselijke komitee's desnoods 
dienen de bestaande kultuur-ver-
enigmgen onder druk gezet om 
initiatieven te nemen 

Broechem 

Alle leden van de plaatselijke 
afdeling worden dringend opao-
roepen om zich onverwijld te la
ten inschrijven voor deelname 
aan de 2de mars op Brussel 

In samenwerking met andere 
organisaties — als Davidsfonds — 
B J B - K W B — IJzerbede
vaart — V O S enz nemen wij ac
tief deel aan de voorbereiding en 
het WPU ukken van de mars 

Op 30-9 e k autokaravaan in
gericht door Aktiekomitee in sa
menwerking met Ranst Wij roe
pen alle leden op om deel te ne
men als lid van een of andere 
kulturele organisatie die vertegen
woordigd IS m het aktiekomitee 
Niemand mag ontbreken 

Op 5-10-1962 voorlichtingsverga
dering op het Gemeentehuis 

(Inrichter V V B ) 
Alle V U leden worden vrien

delijk doch dringend verzocht een 
affiche te komen afhalen op het 
sekietariaat en deze affiche on-
ve-wijld uit te hangen op een 
goed zichtbare plaats 

Inschrijvingen voor de mars op 
Brussel worden opgenomen door : 

Duys W , Abeelebaan 9, Broe
chem 

Vleminckx G , Molenweg 34, 
Broechem 

Thijsbaert R Lierse stwg 19, 
Broechem 

Van Looken Biuno, G Peeters-
straat 42 Broechem 

Van Noten Vikt , Broechemstwg 
19, Oelegem 

En bij de bestuursleden van de 
plaatselijke kulturele organisa
ties 

Broechem moet ditmaal te 
BruaseS tfjn BMt t v e e ToSe auto-
biiasen 

De mars der 200 000 moet dank 
71J on/e werking een werkelijkheid 
vi 01 d«n 

Van nu at bpanuen we ons on-
veipoosd m om Brussel 14-10 een 
daveiend succes te laten wo do i 
Ledenvergadering 6 9 1962 

Op 6-9-62 werd een eeiste leden-
veigadering gehouden Een 
vruchtbaie en aUeszins hoopvolle 
bijeenkomst waai een aktieve 
deelneming aan de mars op Brus
sel besproken werd 

Er werd beslist voltedige steun 
toe te zeggen aan alle akt.viteiten 
met betrekking tot de mars op 
Biussol 

400 uitnod gingen werden gf-
busrt met een aankondiging van 
zitdag van sociaal dienstbetoon 
te Ranst Efroechem zal vrij spoe
dig ook zijn eigen zitdag krijgen 

Verscheidene kontakten werden 
ge egd die zeer gunstig evolueren. 

Diksmuide 
Inschrijvingen worden nu reeds 

aanvaard op volgende adressen : 
Bultmck Cynel dorp Woumen 
Dev,sscher Jef Vladslo 
De Ganck A , Wijnendalestr 

Beeist 
Devreese Leo, Vlaams Huis, 

Diksmuide 

H E L P D E V O E R D O O R .. 
A a n d e e l t e n e m e n a a n d e 
b o u w v a n h e t V l a a m s 
H u i s t e 's G r a v e n - V o e r e n . 
O n d e r s c h r i j f e e n e n l i e f s t 
m e e r d a n e e n a a n d e e l v a n 
h e t Hof « De Voer ». 
S t o r t e n o p g i r o ; 
1532 37 v a n d e S t i c h t i n g 
O v e r m a a s t e 's G r a v e n -
V o e r e n . 

Deurne 
Tiketten voor de bussen die 

vanuit Demne en Borsbeek wor
den ingelegd naar Brussel zijn ter 
plaatse tegen 48 F te bekomen 

W I J steunen hogei vernoemd ini
tiatief ten volle ' 

Tiketten zijn ook op volgende 
adressen te verkrijgen : 

C De Ridder Botervlaailaan 331, 
Deume-Zuid 

R Myin, J Steursstraat 46, 
Deum e-Centrum 

G Storme, J Verbovenlei 5, 
Deume-Zuid 

Gent 
Waar men inschrijven kan : 
Vlaams huis Roeland. Korte 

Kruisstr 3, Gent 
Cafe Rubenshof Borluuts t r , 

Gent 
Cate Tijl, Kon Elisabethlaan, 

Gent. 
Vlaams huis. Zwijnaarde, Heir-

weg. Zuid 
Cafe Kantientje, Statie. Merel-

beke 
En bij al onze militanten en be 

stuursleden van de Volksimie Die 
gene die wensen het graf van wij 
len Staf De Clercq te bezoeken 
schrijven in voor de autocars ca
fe Rubenshof Onnodig te vermel
den dat deze mars iets meer moet 
worden dan een gewoon reisje naa r 
Brussel lang genoeg heeft Lamme 
Goedzak gevegeteerd hij is de 
sleur en slenter beu 

Kortrijk 
Het Vlaama Aktie komitee Kor

trijk, is reeds volop bezig niet de 
voorbereiding van de Tweede 
Mars op Brussel 

Voor de eerste mars vertrokken 
uit het arr. Kortrijk 36 autobus
sen; dit aanta l moet op 14 okto
ber dubbel zo groot wezen 

Wie bereid is zijn medeweikmg 
te verlenen gelieve zich te wen
den tot : V T 3 Kortrijk, St Jo-
risstraat 12, Kortrijk (tel. 23 515). 
Op dit adres kan men nu reeds la
ten ma(dirl}'v<m voor de bossen. 
Prijs 75 P . 

Veiantwooidelijken : 
Gewest Koitri jk Walter Diep

pe, Kortr i jkstraat 130 Heule 
(Tel 20 879) 

Wai egem Johan Vangheluwe 
Rooseveldtlaan 84 Waregem (tel 
61 661) 

Menen Pol Herman, L de Bo-
nmghens t raa t 38, Wevelgem (tel 
41 584) 

Avelgem Ant Vossaert, Oude-
naardestwg 15 Avelgem (tel 
64 632) 

Al'e Vo'ksunieleden zijn piopa-
gandisten voor deze mars op Brus
sel De eigen autobus van de 
Volksunie vertrekt van uit Kor
trijk; alle inlichtingen bij de arr. 
voor7itter en bij Mare Oastelem te 
Bissegem 

Ranst 
Oproep tot alle automobilisten. 

Een autokaiavaan wordt inge
richt door het Vlaams Actiecomité 
samen met Broechem vooi een 
propagandatocht voor de tweede 
Maïs op Biussel op 14 oktober 
1962 

Eigenaars van autos en camions 
meldt U voor deze propaganda
tocht bij : 

Karel Buseyne Rozenlaan 4, 
Ranst 

De propagandakaravaan zal vol
gende gemeenten doOT trekken ' 
Broechem - Massenhoven - Viersel 
- Zandhoven Oelegem - Broe
chem - Emblem Rans t 

Automobilisten meldt U tijdig 
en uiterhjk tegen zaterdag 19 sept 
Het vertrek is voorzien voor zon-
da? 30 september te 9 uur 30 op 
het Pteters Reypensplein 
Autokars, 

Een bus of twee bussen worden 
ingelegd door het Vlaams Actie
comité voor de tweede Mafs op 
Biussel Prijs 48 F 

Zo spoedig mogelijk mschrij 
ven ten einde de nodige bussen 
vast te leggen bij 

Buseyne Karel - Rozenlaan 4 -
Rans t 

Van der Haegen, Kam'el - Lier-
steenweg 18 - Ranst 

Van Cleemput, Filemon - Salvia-
laan 3 - Rans t 

HERNIEUW UW 

ABONNEMENT 

Oostende 
Alle Volksuniegezinden worden 

hieimede opgeroepen om deel te 
nemen aan de tweede Mars ap 
Brussel Inschrijvingen (60 P) 
worden aanvaard op de volgende 
ad'^ssen : 

Leo Van de Weghe, Han tena t r 
75, Oostende 

Kunsthandel A De Busschere, 
Chr is tmastraat 103, Oostende 

Kunsthandel Artes Alfons Pie 
ters 'aan 28, Oostende 

R Delbol, Pranscis Verestraat 
85 Oostende-Opex 

W Vanderbeken, Aug. Beer 
naer ts t raa t 19, Conterdam-Stene 

A Veigote, Pjcke de ten Aerde 
laan 66, Stene-Mariakerke 

W CoUeman, Vaar ts t raat 41 
Biedene-Sas Slykens 

R Bellens Aug Beernaei ts tr 
12, Vlissegem - Den Haan 

Personen d'e wensen aktief mee 
te werken aan de voorbereiding 
van de Mars kunnen zich aanmel 
den in de Plantens t raa t 75 Gel 
delijke steun wordt met dank 
aangenomen Stort nog heden ap 
P C R 4347 35 van L Van de 
W^ghe Vermelden op de strook : 
Mars op Biussel 

VENETIAANSE BLINDEN 

Ze scheppen een aangename atmosfeer, laten toe de 
lichtsterkte te regelen en beschermen üw meubels en 
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-

Bij 't merk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor 
het op- en neerlaten en het schuinstellen der strippen 
thans vervangen door één loshangende stang met zwen
gel (gebreveteerd model), die toelaat al7e bewegingen In 
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
slijtage van de touwen vermindert 
Volledig afwasbaar en leverbaar In verscheidene pastel
tinten ü koopt rechtstreeks in de fabriek. 

A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg . Zxmhoven • Tel. : (011)132.31 

• • • M T 
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Zaterdag 15 september 1962 

propagandatocht doorheen Ant-
weipen-Kiel. 

Bijeenkomst te 35 uur in de 
Waarloosliofstraat 44. 

Moeten aanwezig zijn : 
Het volledig muziekkorps, vaan

deldragers en propagandisten. Wij 
rekenen op uw stiptheid ! 

V.M.O. ANTJWERPEN 
Belangrijke V.M.O. bijeen

komst op zaterdag 29 septem
ber 1962 m het Vlaams Huis 
« Peter Benoit », Prankrijklei 8 
te Antwerpen. 

15 uur 30 leiders-vergadering 
(van alle V.M.O.-afdelingen uit 
he t Vlaamse land) . 

18 uur gezamenlijk eetmaal. 
19 uur 30 vergadering van 

alle V.M.O.-leden en kandidaat-
leden uit de provincie Antwer
pen. 

Sprekers : Karel Dillen, Bob 
Maes, Wim Maes. 

Houdt 29 september vrij. 

AALST 

Bericht : 
Voortaan moeten aUe berichten 

voor de i-ubriek « Bewegingsleven» 
r a n he t arr. Aalst t en laatste de 
maandagavond a a n de arr. sekre-
ta i is worden gemeld. 
Kontaktvergadering. 

Te Aalst vond op dinsdag 4 sep
tember een algemene kont aktver
gadering plaats waarop de kader
leden uit ons arrondissement na
der kennis maakten met de h. 
Paul Martens, de nieuwe aiT. se-
kretaris. 

Na een korte inleiding door ir. 
Van den Berghe, atT. voorzitter, 
en de h. Jef Ctool, gemeenteraads
lid te Lede, n a m de h. Martens 
het woord voor een programma
verklaring. Hij dankte voor he t 
vertrouwen dat in hem werd ge
steld en drukte de hoop uit, met 
de medewerking van allen, er toe 
te kunnen bijdragen dat het arr. 
een onverwoestbaar bolwerk wordt 
in de strijd voor de algehele ont
voogding van ons volk. 

De h. Martens wees vei-volgens 
op de noodzaak een sterke finan-
cleele organizatie' uit te bouwon 
om de strijd met de modernste 
middelen aan te kunnen. Een mi
nimum aan organizatie is tevens • 
onmisbaar opdat richtlijnen en 
IM"opagandamateriaai snel en doel
matig tot in de verste uithoeken 
zouden kunnen worden verspreid. 
Om de band tussen onze leden te 
verstevigen en ze bestendig op de 
hoogte t e houden van de aktivi-
teiten zal binnenkort een maan
delijks informatieblad, aan de le
den worden toegestuurd. Als pro-
pa.gandamiddel kan nooit genoeg 
belang gehecht worden aan de we
kelijkse kolportages en aan het 
sociaal dienstbetoon, aldus de h. 
Martens. Hij begoot zijn uiteen
zetting met een oproep tot de af
delingen Om zich zo vlug mogelijk 
in regel te stellen met de nieuwe 
s ta tuten en een bestuur te verkie
zen. Einde september zal het arr. 
Bestuur door de afgevaardigden 
van de afdelingen worden verko
zen. Wat de aktie betreft moet 
van n u af a a n alles gedaan wor
den ojwlat de mars op Brussel een 
overdonderend succes worde. 

Na deze sjH-eekbeurt was er een 
ruime gedachtenwisseling. 

Onze leden gelieven het adres 
van de nieuwe arr. sekretaris te 
noteren : Melkwegel 37, Heusden 
(VI.). Tel. 09-52.72 47. Zodra zijn 
nieuw adres zal gekend zijn zal 
dit worden medegedeeld. 
Dansfeestje. 

De V.B.V.K. nodigt al haa r le
den uit op haa r « The dansant », 
dat p laats heeft in het Keizershof, 
Korte Nieuwstraat op zaterdag 29 
september te 20 uur. De toegang 
IS gi-atis. 

Sympathizanten kunnen ter 
plaatse lid worden van de VBVK 
aan de prijs van 25 P. 

De opbrengst van dit dansfeest 
zal overgemaakt worden aan he t 
Vlaams solidariteitsfonds. 
Di"nstbetoon : 

Lokaal : « De Vriendschap », 
Kerks t raa t 9, Aalst. 

Elke eerste vrijdag : senator 
Diependaele (van 14 uur 30 tot 15 
uur 30). 

Elke derde zaterdag : volksver
tegenwoordiger Van Leemputten 
(van 14 uur tot 15 uur ) . 

E&e 2de, 4de en 5de zaterdag : 
arr. sekretaris P. Martens (van 10 
tot 11 uur) . 
Bestuursverkieïing. 

Afd. Aalst zal op dond. 20 sept. 
a.s. te 20 uiu- in «De Vriendschap» 
h a a r bestuur verkiezen volgens de 
nieuwe statuten. 

Alle leden zullen uitgenodigd 
worden Kandidaturen worden 
schriftelijk binnen gewacht bij 
Luc Rombouts, Molendreef 7, 
Aalst, uiterlijk tegen woensdag 19 
sept. te 20 uur. 

BAAL 

Op dinsdag 25 september om 8 
uur 's avonds, in he t lokaal Gus-
taaf Vol, Palingpotstraat 2, Baal, 
spreekt Mark Pelgrims over 
« Waai om mars op Brussel ». 

Iedereen wordt verwacht. 
Dienstbetoon. 

In plaats van 2de maandag in 
Haacht, ^Wespelaar en Baal wordt 
dit 2de dinsdag, door de heren Se-
gers en Pelgrims. 

; E E K L O ! 
• Jeugdhuis. ; 
: Van 15 tot 23 september : i 
ï kollektieve fototentoonstelling. • 

DENDERLEEUW 

Deze zomer boekten we ons 
100ste lid en willen voor einde 
1962 ons 125ste Ud inschrijven. 
,Wie brengt nog een paar nieuwe 
leden bij 1 Wij roepen alle be
stuursleden en propagandisten op 
zich speciaal in te spannen voor 
he t weilukken van de 2de mars 
naar Brussel. 

Kentekens, propagandamate
riaal te verkrijgen bij de plaatse
lijke afgevaardigde : Wilfried de 
Metsenaere, Sports traat 2, Den
derleeuw. 

DIKSMUIDE 
Autokaravaan. 

Op zondag 23 sept. wordt een 
autokaravaan ingericht. Verzame
len om 8 uur 15 Vlaams Huis Diks-
muide om 9 uur cafe Beiaard 
Nieuwpoort. 

De tocht gaat over St. Joris, St. 
Pieterkapelle, Slijpe, Leffinge, 
Snaaskerke, Gistel, Zevekote, Le-
ke, Koekelare, Beerst, Diksmulde, 
Woumen, Klerken, Diksmuide. 

We doen een oproep a a n alle 
autobezitters a a n deze tocht deel 

te nemen. 

Reis. 
De reis naar Pi-ans-Vlaanderen 

ingericht door onze dynamische* 
afdelingsvoorzitter A. De Ganck 
kende een onverhoopt succes. 

Dank zij de onbetaalbare ken
nis der streek van onze gids M. 
Verhaest uit Lendelede leerden we 
de mooiste plaatsen van het 
pra?htige P'-ans-V'aar deren ken
nen. 

We zijn werkelijk naar Prans-
Vlaanderen gegaan als naa r goe
de familieleden, we waren er als 
bij ons. Na zo 'n reis voelt men 
het nog beter aan, hoevee] aan 
Vlaanderen reeds werd ontstolen. 

Ieder deelnemer was het eens, 
zu^ke rei.sjps mogen er meer ko
men. 
Betoging. 

De boerenbetoging te Diksmuide 
werd een succes. 

Ongeveer 400 tractoren en 3 000 
betogers trokken door het stadje. 
Onze boeren worden het geknoei 
beu. Een 1000 tal VolkvSunienum-
mers werden door onze propagan
disten verspreid. 
Dienstbetoon. 

A. De Ganck landbouwkundig 
ingenieur, stelt zich ter beschik
king van de landbouwers voor het 
geven van kosteloze inlichtingen 
aangaande landbouwproblemen 
van alle aard in het Vlaams Huis 
Diksmuide, IJzerlaan 83, ieder 
zondag van 11 tot 12 uur of op 
af.spraak, tel. 507.49. 

DEURNE 
Alle Vlamingen worden opge

roepen om r p 5 oktober 1962 te 
20 uur aanwezig te zijn in lokaal 
« De Rozenboom », Cogelsplein, 
Deurne. 

Op initiatief van de Vlaamse 
Kring Deurne-Borsbeek - V.O.S. 
Deurne en talrijke andere vereni
gingen vindt daar een grote pro
paganda en voorlichtingsvergade
ring ter voorbereiding van de 
Mars op Brussel plaats. Als spre
ker zal de Heer Jozef Van Over-
straeten, vooi-zitter V.T.B.-V.A.B, 
optreden. 

GRIMBERGEN 
Bestuur. 

Op 7 september werd een be
stuur verkozen. Voorzitter werd 
W. Herbots, sekretaris Sodemont, 
penningmeester R. van der Eist, 
arr. afgev. Vanhee, en raadslid 
voor propaganda van Campen-
hout. 

GENT 
Aktiviteitsverslag. 

In de loop van de m a a n d au
gustus werd een bedrag van 3125 
P Ingehaald; 2i nieuwe leden 
werden ingeschreven en kosteloos 
werden 150 nummers van het 
weekblad rondgestuurd. 

Een groei in de aktieve mede
werkers voor de uitbouw van de 
parti j werd genoteerd en een vas
te kern bestaat reeds te St. De
nijs Westrem. 

Met het oog op het vormen in 
de nabije toekomst van een kern 
te Drongen worden aktieve mede
werkers gezocht op deze gemeen
te. (Alle inlichtingen kunnen be
komen worden bij de distrlkt-se-
kretaris E. Dellaert, Holdaal 32, 
Gent, tel. 2224.27). 

De steunzegelaklie draai t op 
volle toeren. 

Deelnemers aan de kolportage 
te St. Denijs Westrem .op zondag 

16 september worden eraan her

innerd dat men sfimenkomt aan 
het Vlaams Huis Roeland om 8 
uur 15 stipt. 

ZOMER<iEM 
Private traditionele dansavond 

In de zaal « Sint-Martinus » 
boven, 20 op zaterdag, 15 sep
tember 1962 vanaf 20 uur 30. 

Ingericht door de « Vlaamse 
Vriendenkring Meetjesland ». 
Inkom gratis ! Uitsluitend toe
gankelijk voor leden. 

Men kan zich ter plaatse la
ten inschrijven. 

Het dansorkest van • Paul 
Rutger (BR.T.) en zijn Ame
rikaans Hammond - orgel. 

Echo - Stereo ge'iiidsweerga-
ve. 

Eregast : volksvertegenwoor
diger Dr. Leo Wouters. 

HALLE 

Woensdag 29-8-62 kreeg V.U-
afdeling Halle. dank zij Es.s8nbeek 
en de nooit verminderende werk
lust van notaris J.P. Talloen uit
gegroeid tot een gi'oep van ver bo
ven de honderd leden, in bijzijn 
van arrondissementssekretaris P. 
Leplat, de zegen als statutair op
gerichte afdeling. Na wat strub
belingen werden door de ruim 
tw'nt ig aanwezigen volgende le
den voor de twee vo'gende werk
jaren voor de wagen gespannen : 

Voorzitter : notaris J.P. Talloen 
Bestuursleden : de H.H. A Biga-

ré, Debast, Herremans en R. 
Mondt. 

Kashouder : R. Oaerels. 
Sekretaris : J . Detobel. 
Arrondissementele afgevaardig

den : de H H . Talloen en Djbast. 

KORTRIJK 
De werftocht te Menen gaf als 

resultaat : 170 verkochte num
mers. 

Wij danken de vrienden van 
Roeselare om hun medewerking. 

MOORSELE 
Volgende werftocht zondag 16 

september te Moorsele. Verzame
len aan de kerk om 8 uur 45. 
Dienstbetoon. 

Senator Diependale houdt zit-
dag de eerste maandag der 
maand, in het VI. Huis, te Kor
trijk, van 18 uur 15 tot 19 uur 30. 

H. Vandenbulcke, dr. jur. lic. 
not. iedere derde zaterdag der 
maand, in het VI. Huis te Kor
trijk, van 17 tot 18 uur. 

Bert Van Maldergem : iedere 
zaterdag, op zijn adres, op af
spraak; Steenstratelei 8, Kortrijk 
(tel. 109.37). 

LOENHOUT 
Wegens de bisschopswijding van 

Mgr. Janssens, een kind van deze 
gemeente, kon de geplande werf
tocht niet plaats hebben. Talrijke 
leeuwenvlaggen prijkten aan de 
huisgevels, en wijzen op het 
gr'oeiende Vlaamse bewustzijn. Bij 
de verkiezingen van 26-4-62 kwam 
hier trouwens de V.U. als 2de 
sterkste parti j uit de stembus 
(bijna zoveel stemmen als B.S.P. 
en P.V.V, samen!) . Aan onze pro
pagandisten van Loenhout : pro
ficiat en goed heil ! 

SINT-LENAARTS 
Op een uurtje tijd werden in 

deze landelijke gemeente 46 num
mers geplaatst op zondag 9-9-62. 

SCHOTEN 

Omvangt het bezoek van ' de 
werrploeg op zondag 16-9-62. 

Het onthaal in deze beiangi-jjke 
gemeente was steeds hartverster
kend en een ko:porta?e alhier is 
iets als een sinekuur ondanks het 
hoog aantal abonnees 
M.O.B 

Schi-ijft onmiddellijk in voor de 
M.O.B. Tiketten (43 F) zijn ver
krijgbaar bij al onze propagan
disten 

MEBKSEM 

Alles wijst er op dat het sukses 
op voorhand verzekerd is van de 
Bieravond welke plaats vmdf op 
zaterdagavond, 22 september ek . 
te 20 uur in lokaal Tijl, Breda-
baan 298 on der de auspiecien van 
de Nieuwe Waterpioeg In het ou
de Merksem was de Waterpioeg 
een zeer selekt Gezelschap van 
oprechte Vlaams Nationalisten. 
Op de Bi 'ravond /al daarover ge
praat worden. De lütnodigingen 
zijn reeds rondgestuurd 

Uitnodigingen zijn ook te ver
krijgen in het lokaal Ti.il. voor die
genen die er geen toegestuiu'd 
kregen. 

VOLKSUNIE-
NOORDERKEMPEN 
Kommando Oost. 

RANST 
Ontving verleden zondag het be

zoek van werfploeg Zandlioven. 
Dat de V.N-gedachte gestadig 

groeit in de Voorkempen bewees 
nogmaals deze geslaagde kolporta
ge (114 nummers) . 

BROECHEM 
Ook in deze Kempische gemeen

te is er reeds veel leven in de 
V U.-brouwerij. Werfploeg Zandho-
ven verzorgt hier de propaganda 
op zondag 16-9-62. Verzameling 
voor 9 uur 30 aan de kerk. Nieuwe 
medewerkers worden graag aan 
huis afgehaald. Belt Mauiits van 
der Bruggen, Riemstraat 81, 
Schilde (tel. 79.07.95). 

Zondag 23-9-62 : Geen 
tocht 

: MOLENBEEK • 
• ; 

: Opgelet : Op 29 september : • 
; groot bal, in de zalen « Cheva- i 
i lier Marin n gemeentepïein, • 
" Molenbeek. • 
; Orkest <( Peter Philips ». S 
: Allen daarheen. • 

ZANDHOVEN 
Afdeling Schilde. 
Kommando Zuid-West. 

Grote volksvergadering « Vlaan
deren eerst », op vrijdag 5 okto
ber te 20 uur 30 zaal « De Linde-
kens », Turnlioutsebaan, Schilde, 
om 20 uur vertrekt een fakkeltocht 
van aan de kerk door de gemeen
te. 

Na de vergadering verbroede-
ringisavond, gezellig samenzijn 
met dans 

ZWIJNAARDE 
In Vlaams Huis Heirweg Noord, 

120 te Zwijnaarde zal op zaterdag 
22 september te 20 uur een reeks 
filmen worden vertoond met als 
onderwerpen : de Mars op Brus
sel, Bewegingsleven van de V.U. 
en de incidenten aan de H. Geest
kerk te Antwerpen. 

AANBEVOLE^i LEKWUR 
AUe brosjures verkrijgbaar op het Hoofdsekretariaat : 

« VOLKSUNIE » 
Maurice Lemonnierlaan 82 

Brussel 1 
men kan vooraf storten op giro 5445.46 van Wim Jorissen 
Brussel 7 (duidelijk vermelden op het strookje welke 
brosjures gewenst worden. 
VEERTIG JAAR 
VLAAMS NATIONALISME 20 F 
ZO DACHT HET VLAAMS NATIONALIS
ME, ZO DENKT HET 30F 
STANDPUNT VAN DE VOLKSUNIE 10 F 
BALANS VAN EEN JAAR 20F 

Allo kenners en fijnproevers van dults bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

ü drinkt er Dortmunder THIER, 
de echte Dortmunder 

met de T W K HERTfES ! 

L 
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ANlIWEKrülN 
V.M.O.-propagiuida optocht. 

Alle leden van de V.M.O., mu
ziekkorps en vaandeldragers ver
zamelen ten laatste om 3 uur aan 
de St. Oaroluskcrk, Hendrik Oons-
cienceplein, Antwer{>en 

Ook de propagandisten die mede 
op werftocht gaan worden daar 
verwacht. 

Volledige uitrusting met inbe
grepen witte handschoenen. 

Stiptheid voor ledereen ! 

BRUSSEL 

Alle Brusselse Vlamingen wor
den hartelijk uitgenodigd op de 
plechtigheid van de overhandiging 
aan de Brusselse propaganda-
ploegen van een nieuwe bestelwa
gen 

Deze plechtigheid heelt plaats 
op zaterdag 15 september te 16 
uur in De Groene Poort. Gentse-
sternweg 12, te Molenbeek. 

Treden op als sprekers : A. Van 
Malderen, arrondissementsvoorzit
ter en Dr Leo Wouters. 

Werftochten met verkoop van 

blad. 

In het huidig stadium van de 
uitbouw van de partij zijn het 
vooral de werftochten met ver
koop van blad, die ons in de mo
gelijkheid stellen de aandacht op 

'onze partij te trekken. 
In het arrondissement Brussel 

met zijn 119 gemeenten werd deze 
vorm van propaganda sedert on
geveer een jaar zeer aktief aan
gevat en werden 56 gemeenten 
bezocht met een verkoop van ge
middeld 100 bladen per werftocht. 

Nu het arrondissement Brusssl 
over een eigen bestelwagen be
schikt zullen deze tochten met 
nog meer sukses gebeuren in twee 
reeksen. 

De zaterdagnamiddagreeks wordt 
voortgezet op 22 september naa r 

j . een gemeente uit he t kanton Mo-
^jfeenbeek. Bijeenkomst, vooral voor 

de jongeren, te 14 uur achter de 
Vlaamse Schouwburg ( t aken-
s t raa t ) . 

De zondagvoormiddagreeks leidt 
ons op 7 oktober naa r de gemeen
ten Etesen© en Hekeilgem. Bijeen
komst te 8 uur 45 achter de 
Vlaamse Schouwburg of te 9 uur 
30 aan de kerk van Hekeigem. 

Voor deze tocht wordt, zoals 
steeds, gerekend op de plaatselijke 
propagandisten, die nuttige aan-
wijzingen kunnen geven en inwin
nen. 

Zij die deze werking geldelijk 
willen steunen en willen bijdragen 
tot het aanschaffen van een dege
lijke mikro en luidspreker kunnen 
hun steentje bijdragen door te 
storten op P.C.R. 8654.50 van 
Volksunie arrondissement Brus
sel. 

ProetnuramerwerKlng. 
Reeds werden personen gevon

den, die het op zich namen de 
adressen van Vlamingen op te 
sporen in de kiezerslijsten van 
Brussel, SinWoost, Evere, Schaar
beek, St. Lambrechts-Woluwe, Et
terbeek en Oudergem. Naar ge
lang de finantiële steun het toe
laat zullen proefnummers naar 
die adressen gezonden worden. 

Een hartelijke dank gaat hier 
naar een onbekende, milde schen
ker uit St. Lambrechts-Woluwe en 
aan allen die reeds hun bijdrage 
lieten geworden op P.C.R. 4084.97 
Van Torfs J.E. - Brussel 13 of stor
ten naar Volksunie Brussel - M. 
Lemonnlerlaan 82, Brussel. 
Datums die verpast zijn : 
29 september. — Bal der afdeLu 
gen van Molenbeek. 

ledere Brusselse Vlaming komt 
op zaterdag 29 september te 20 
uur een kijkje nemen in de zalen 
c Chevalier Marin », Gemeente
plein 18, te Molenbeek, waar op-
treden : het dansorkest Peter Phi
lips, de dansgroep Edelweiss en 
de animator Peter Knor 
4 november. — Volksrergaderlng 
In Evere. 

Vo'ksvertegenwoordiger Van der 
BSst ea Dokter Aneiaux (Macbe-
leni hebbea aanvaard te spreken 
op de volfcsvergaderlng, iroUce of» 

zondag 4 november te 10 uur 30 
belegd wordt in de herberg « In 't 
Blokske », De Kosterstraat 1, te 
Evere (trams 56. 93 en 94, trolley
bus 54 en de s tadsbus^n 64. 65 
en 66). 

De VMO-film over de landdagen 
wordt er vertoond. 

Iedereen houde deze zondag
voormiddag vrij. 

B K t E 

Tijdens de voorbije week werd 
een nieuwe werkgroep gesticht te 
Bree. 

We verheugen ons m deze aan
winst en wensen de nieuwe afde
ling met onze vriend Jaak Geus-
sens een vruchtbare werking De 
provinciale secretaris Clem Cole-
mont samen met Eugeen 's Heren 
en Hugo Telen uit Maaseik waren 
aanwezig on de stichtinersbijeen-
komst. 

Belangstellende medewerkers 
wenden zich tot hogergenosmde 

i ^ . 

Propaganda-front. 

Thans gesteund door de volle
dig uitgeruste prop. wagen, heeft 
onze prop. ploeg op 9 sep. de ge
meenten Dudzele en Oostkerke en 
een deel van de gemeente Kool
kerke bewerkt. Er werden 80 num
mers verkocht ! Inmiddels zorgt 
onze administratieve werkgroep 
voor het welslagen var de voor-
lichtingskampagne bij onze land
bouwers : dit betekent het schrij
ven van vele honderden adressen 
en het versturen van een dito aan
tal Vai^en 

Er weze aan herinnerd dat alle 
propagandisten op het appel wor
den gevraagd voor ds grote kol-
portage — tocht te St. Kruis-As-
sebroek, op zaterdag 15 sept, .a.s., ' 
verzamelen bij lokaal « VlLssln-
ghe » te 14 uur 30 stipt 

AJT. kaderdag. 

Op de bizondere vergadering 
van het dagel. t>estuur dd. 13 sep., 
werden de taken en de organisa
tie voor de arr. kaderdag, die in 
de namiddag van 6 oktober te 
Brugge plaats vindt, definitief 
vastgelegd De dagorde van deze 
kaderdag ziet eruit ais volgt : 

14 uur 30 : sektie-vergaderingen. 
16 uur 30 : overhandiging van 

arr. vlag en propaganda-wagen. 

17 uur : slotvergadering, met 
toespraak door de algemene voor
zitter Mr. Frans Van der Eist. 

Voorbereidend op deze kaderdag 
zal doorheen gans het arr. Brug
ge een kampagne worden gevoerd 
om het V.U.-programma in ruime 
kring bekend te maken, om het 
aanta l leden en abonnementen op 
te voeren en om he t immobilisme 
van de BSP-CVP regering aan te 
' ' '?gen. 

Oproep om financiële steun. 
Naar mate onze organisatie 

groeit, worden de financiële be
hoeften steeds groter. Wij geloven 
dat ook in het arr Brugge nog 
heelwat goedwillenden te vinden 
zijn die de aktie van onze pro
pagandisten en kaderleden op h tm 
manier kuimen aanvullen. Wie 
treedt toe tot het gelid van de 
500 naamlozen die, door he t pe
riodiek verstrekken van een bij
drage, onze schulnenlast helpen 
afwentelen en onze aktie^moge-
lijkheden verruimen ! U kent onze 
adressen. U kent onze postreke
ning : 4414.47 tnv. J. van Tulden, 
Brugge. 

Ziekenbond. 

De maand september is bij uit
s t a geschikt om van ziekenbond 
te veranderen. Vrij, zowel als ver
plicht verzekerden kunnen zich 
wenden tot « De Broederliefde », 
Korte Vuldersstr., Brugge. 

Het Invullen van een eenvoudig 
formulier volstaat om Uw over
gang vanaf 1 okt. a.s. in werking 
te laten treden. 

De algemene leden-vergadering 
voor Brugge-stad vindt plaats op 
maandag 34 september O A te 31 
trar ta be t lokaal c Vliaslagbe i , 
BliekMsatr. 2. B n « g e . Op d« agen
da : arr . kadeKdag van 6 okt. a j . ; 

mars op Bru.ssel van 14 okt.; ver
kiezing stadsraad. 

DWOKP 

De eerste zitdag voor sociaal 
dienstbetoon en van de afgevaar
digden van de Vlaamse ziekenkas, 
kende een onverhoopt sukses. Tal 
van leden vroegen inlichtingen en 
meerdere inschrijvingen voor de 
Vlaamse ziekenkas kwamen bin
nen. 

Volgende zitdag : zaterdag 6 ok. 
tober 62 van 18 tot 19 uur m ons 
lokaal. 
Let we! ! 

Zoals m vorig nummer reeds 
werd aangekondigd, organizeert 
afdeling Dworp op zaterdag 29. 
zondag 30 septemt>er en maandag 
1 oktober een reuze mossel- en 
frietenkermis telkens vanaf 18 uur. 
Een ploeg wakkere mannen is nu 
reeds druk in de weer om ons ver
gaderzaaltje om te toveren in een 
romantische wemstube, ruime 
dan.sgelegenheid enz. Afdeling 
Dworp verwacht grote belangstel
ling van de omliggende dorpen. 
Zij die de verplaatsing wagen, 
zuUen het zeker niet betreuren. 

te Zaffelare, verkoop 52 nummers. 
Vooral de boeren zijn geïnteres

seerd, menig landbouwer hoorden 
we verklaren : « dat zijn de man
nen die we moeten hebben », en 
in verscheidene sti-aten alwaar ge
sproken werd, klapten de toehoor
ders spontaan in de handen. 

De voorziene openluchtmeeting 
te St. Kruis-Winkel na de mis van 
8 uur, kon niet plaats hebben, toe
lating werd geweigerd door het 
C.V.P.-liberaal schepencollege. 

Motief : « Het is op dergelijke 
meetings dat zich gemakkelijk op
stootjes voordoen en daarbij ook 
is het op dit uur vooral, dat het 
verkeer, alhoewel gewoonlijk 
groot, dan het drukst is, redenen 
waarom ik uw aanvraag totaal af
wijs, hoogachtend, de Burgemees
ter : Van Hecke ». Welnu voor de
ze die St. Kruis-Winkel kennen en 
weten hoe druk het er is : wij wa
ren er toch op zondag 9 sept. en 
deelden er 500 gratis proefnum
mers uit, we'nu door al dat dnik 
verkeer, welgeteld 3 auto's en 4 
bromfietsen, werd onze meeting 
verboden. 

K A N T O N K O N T I C H 
( A a r t s e ' a a r , B o e c h o u t , B o r s b e e k , E d e g e m , H o v e , K o n -
t i c h , L i n t , R e e t V r e m d e , W a a r l o o s ) . 

M e t d e V o l k s u n i e n a a r V o l k s w e l v a a r t ! 
D o n d e r d a g , 20 s e p t e m b e r 1962 t e K o n t i c h : t e 20 

u u r : g r o t e f a k k e l o p t o c h t . M e n k o m t s a m e n r e c h t t e 
g e n o v e r d e k e r k i n d e R u b e n s s t r a a t . 

T e 20 u u r 30 : V o l k s v e r g a d e r i n g i n f e e s t z a a l « A l 
c a z a r » M e c h e l s e s t e e n w e g 22, K o n t i c h t e r v o o r b e r e i 
d i n g v a n d e t w e e d e M a r s o p B r u s s e l . 

V o o r z i t t e r : D o k t e r H e k t o r G o e m a n s . 

S p r e k e r s : v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s F r a n s v a n 
d e r E i s t e n R e i m o n d M a t t h e y s s e n s . 

T i j d e n s d e z e V o l k s v e r g a d e r i n g z u l l e n d e a f d e -
l i n g s v l a g g e n v a n K o n t i c h e n E d e g e m o v e r h a n d i g d 
w o r d e n , a l s m e d e e e n v o i l e d i g e g e l u i d s i n s t a l l a t i e v o o r 
h e t k a n t o n K o n t i c h . 

ZEEBBUGGE - LISSEWEGE 
De afd. Blankenberge, bij be-

stuiu-svergadering van 8 sept. H., 
heeft beslist een k e m « Zeebrug-
ge-Llssewege » uit te bouwen. In 
deze kern zal voor de eerste maal 
worden vergaderd op zaterdag 15 
september a.s., Belangstellenden 
kunnen zich voorlopig nc^ wen
den tot : Cesar De Ooninck, Groe-
nestr. 45, Blankenberge. 

GENT 
V.M.O. filmavond. 

In de .schouwburg Roeland op 21 
sept. te 20 uur filmavond, inge
richt door de V.M.O. filmsektie. 

Op het programma : De mars 
op Brussel, door de Volksunie ge
zien. Volksunie-bewegingsleven en 
de relletjes aan de H. Geest kerk. 
Uit de handen van volksvertegen
woordiger Leo Wouters, ontvangt 
V.M.O. Gent op deze avond haar 
eigen vaandel. De toegang is gra
tis 

|Wekelijkse Italender. 
Dinsdag 18 sept. lokaal Roeland 

te 20 uur 15 turn, scherm en judo 
lessen; gezamenlijk met de V.V.T. 

Vrijdag 21 sept. lokaal Roeland 
20 uur filmavond. 

Zaterdag 15 sept. kolp. Gent 
vertrek 15 utir Roeland. 

Zondag 16 sept, kolp. Gentbrug
ge Arsenaal, samenkomst aan de 
Keizerbrug om 9 uur 15. 

Volksunie-bal. 

Op ons Jaarlijks bal van 6 oct. 
e.k. geven we gewoonte getrouw 
opnieuw een tombola. Wie een 
prijs spenderen wil, geeft deze 
af, ofwea in de Roeland ofwel bij 
K. Van Danune, J a n Verhaegen-
wijk 36, te Merelbeke. 

V.M.O. GENT 

Zaterdag kolportage op 8 sept. 
i a de Veldstraat, opkomat 1 man, 
v«rkoop SS nummers. Zondag 9 
aept. kolportage met gehildswagen 

Zieledienst. 
Op zondag 23 september wordt 

te 11 uur 30 in de kerk van de 
E.P. Dominikanen, Holstraat, te 
Gent, een zieledienst opgedragen 
ter nagedachtenis van Leo Vlnde-
vogel, in 1945 terecht gesteld. 
ST. KRUIS - MOEBKERKE 

Als sprekers op de voorlichtings
vergadering die voor de afd. St. 
Kruis plaats heeft op zaterdag 29 
sept. a.s. te 20 uur (zaal « d'Ho-
pe », Moerkerkestwg., St. Kruis) , 
werden gevraagd : volksvertegen
woordiger R. Mattheyssens en 
provincieraadslid Ludo Sels. 

LEDE 
Afdelingsverkiezing. 

Op zaterdag 8 september ging 
de afdeling Lede over tot de ver
kiezing van een nieuw afdelings
bestuur. Onze plaatselijke pionier, 
Jef Cool, en de h. Boterberg ga
ven een korte toelichting waarna 
onder toezicht van de h. Martens, 
afgevaardigde van het a i r . be
stuur, tot de geheime stemming 
werd overgegaan. Met vrijwel een
parigheid van s temmen werden 
volgende leden tot bestuurslid 
verkozen : 

Voorzitter : Herman Maes, Rey-
meersstraat 30. 

Leden : Lucien De Kerpel, J a n 
Galle, Et. Vlaeminck en Marcel 
De Swaef. 

Het sekretariaat is gevestigd bij 
Willy Cobbaut, Bel laen 93. 

Onze gemeenteraadsleden Jef 
Oool en Edgard Lalmant zullen 
tevens op elke bestuursvergade
ring uitgenodigd worden. 

Nadat de uitslag was medege
deeld richtte de nieuwverkozen 
voorzitter een korte oproep tot de 
aanwezige leden om in de komen
de weken ervoor te zorgen da t het 
leden-aantal verdubbeld of zelfs 
verdriedubbeld wordt. 

MORXSEL 
y iaams Nationale volksvergade
ring. 

Op donderdag 4 oktobor te 20 

uur 15 in de zaal Bristol, tegen
over he t gemeentehuis. 

Hoofdthema : Waarom is een 
2de Mars op Brussel noodzakelijk? 

Sprekers : Mr. Pr . Van der Bist, 
R. Mattheyssens, K. DUlen. 

Tijdens deze vergadering zal de 
Algemene Voorzitter van de Volks
unie, Meester Frans van der Eist, 
het vaandel aan de afdeling Mort-
sel overhandigen. Deze vaandel
overhandiging is voor de afdeling 
de bekroning van een jarenlange 
ononderbroken werking a a n de 
uitbouw en de organisatie van de 
afdeling. Zij tietekent tevens het 
nieuwe vertrekpunt van het ko
mende Volksunie-offensief. 

Op 4 oktober ontmoeten wij el
kaar in de zaal Bristol te Mortsel. 

Uw aanwezigheid zal de stimu
lans zijn voor onze werking. 

GEBOORTE 
In het gezin Vaerewijck - de 

Pauw te St. Niklaas^Waas, werd 
een dochtertje geboren da t Im-
gart werd gedoopt. Onze harfce-
lij'iste gelukwensen. 

IN MEMORIAM 

Op 8 september overleed te Ber-
chem Mevrouw Arthur Sagaerts^ 
van Broeck, schoonmoeder van on
ze verdienstelijke medewerker uit 
Mortsel, Piet Vereecken. 

Op de begrafenis was de Volks
unie vertegenwoordigd door pro
vinciaal voorzitter Rudl Van der 
Paal en vollcsvertegenwoordiger 
Mattheyssens 

Wij Ijetuigen aan de familien 
Vereecken en Sagaert ons oprecht 
medeleed. 

ZOEKERTJ 
DaktyJo. zoekt thuiswerk, des

noods schrijfwerk. Schrijven bu
reel blad nummer 140. 

Gehuwde vrouw zoekt bijver
dienste thuis of aJs babysitter — 
in de Brusselse agglom. 

Schrijven bur. blad. 
Laat uw reclameteksten en ver-

koopbrieven schrijven door ie
mand van he t vak. Ik kan U ook 
aan originele redame-idecn hel
pen. AUe tekstwerk : brochures, 
enz. en ook vertaalwerk. Schrij
ven bureel blad. 

Uitbater gezocht voor Vlaams 
Huis in Oost-Vl. Deftige herberg, 
goede ligging (dichtbij stat ion en 
langs belangrijke verkeersweg), 
ruime parking, grote zaal, garage. 
Matige huurprijs. Vrij 1 oktober. 

Onverwijld schrijven : Volks
unie, M. Lemonnlerlaan 82. Brus
sel 1. 

Omstreken Gent - Deinze sm-
stige personen gevraagd (19 - 45 
jaar) voor zeer interessante bij
verdienste of als vast beroep. ± 
6.000 F per maand. 

Schrijven bureel blad 138. 

Vlaams plaatslager gevraagd 
zeer dringend. Voor Brussel, zich 
wenden hoofdsekretarlaat. 

VI. N. Brood-Banketbakker (Br, 
agglomeratie) zoekt leerjongens 
of 3de gast, maandag vrij. 

Schrijven naar Volksunie, die 
doorzendt. 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

Zich aanbieden Volksunie, M. 
Lemonnlerlaan 82, Brussel 1. 

Betrekking gezocht als bedlende 
voor algemeen bur eel werk of rei
ziger, liefst omgeving Zulder-Kem-
pen. Diploma Oude Humaniora^ 
49 Jaar, veelzijdige ondervinding. 
Te beginnen xo spoedig mogelijk. 
Schrijven : J o Belmans, W a t « -
s t raat 31, GeeL 

Brvaren boekhouder, 40 Jaar, 
zoekt passende betrekking. 

Schrijven bureel Mad onder n r 
139. 

1 
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BOERE 
l - f E T is nu iets meer dan 25 jaar geleden dat Wies 

Boogemans , boer te Heis t -op-en-Berg , zijn riek in het 
veld gooide en op deze wijze aan toonde dat hij niet langer 
aa rdappe len wilde rooien. « Ik steek geen aardappelen 
meer tegen zo 'n prijzen » zegt hij even later tot het volk 
dat op veld aan het werk is. Enkele uren later begint de 
boerenops tand . Heis t -op-den-Berg s taakt omda t de boe
ren tien cen t iemen kregen per kg. aardappelen , terwijl 
de Boerenbond , dezelfde aardappelen in Dui ts land ver
kocht tegen 1 F 20 ! 

VIERING NU ZONDAG TE 
HEIST-OP-DEN-BERG 

Uit deze staking te Heist-
op-den-Berg ontstond 'n boe-
rensindikaat en nog geen jaar 
later werd aan dit sindikaat 
vaste vorm gegeven in het 
Boerenfront. Daarmee kwam 
dan een landbouwersvereni
ging tot stand die, zoals het 
beheer op 11 september 1937 
verklaarde, volkomen vrij 
wilde staan tegenover gelijk 

ging ontstond, zijn 25-jarig 
bestaan vieren. Dat bestaan 
werd gekenmerkt door een 
harde strijd, de meest lage 
aanvallen werden gericht op 
deze echte boerenorganisatie 
maar men slaagde er niet in 
haar kapot te krijgen. Onder 
de fiere kenspreuk « Voor de 
boeren-door de boeren » werd 
in die schone en heriosche be-

Vijf en twintig jaar geleden : Meester Boerenbond kreeg last 
in de klas. Nu is het Boerenfront groot geworden. 

welke personen, groepen of 
politieke strekkingen, die te
vens tegen geen enkele ande
re landbouwvereniging ge
richt was en streefde naar de 
verbetering van het lot van de 
Vlaamse boerenstand. 

• Viering 
Op zondag 16 september e.k. 

aal het Boerenfront te Heist-
op-den-Berg, waar de bewe-

ginperjode gevochten voor de 
beginselen van de beweging. 
De boerensolidariteit, die er 
thans ook zo broodnodig is, 
was toen geen ijdel woord, 
maar een levend iets dat de 
boeren hun eigen macht had 
doen beseffen. Zondag zullen 
de herinneringen weer opge
roepen worden aan deze scho
ne periode, de tijd van de 
grote melkstaking in 1937, de 
tijd van de pioniers die zelfs 
voor hun beweging «bak J> 

hebben gedaan, ook de tijd 
van Louis van Kerckho-
ven (die thans voorzitter is), 
Fons Daems, de Petersen, 
Marcel Senecael, Louis Hoe-
gaerts, Louis Sels (vader van 
provincieraadslid Ludo Sels), 
van de Werve en zoveel ande
re taaie en trotse boeren. 

• P r o g r a m m a 
Spijtig genoeg zal Wies 

Boogemans, die in december 

van vorig jaar nog werd ge
vierd, er niet meer bijzijn. De 
man die in 1936 zijn riek In 
het aardappelveld gooide en 
aldus door zijn verzet aanlei
ding gaf tot het ontstaan V4tn 
de beweging, is dit jaar op 83-
jarige leeftijd ter ziele ge
gaan. 

Te zijner nagedachte^ ̂ Is 
wordt trouwens nu zondag ie 
acht uur in de kapel « Onze 
Lieve Vrouw van de Vrede » 

een heilige mis opgedragen. 
Te 13 uur wordt dan een ont
vangst aangeboden in de zaal 
van het Torengebouw te Heist 
en te 13 uur 30 vertrekt een 
grote optocht door het dorp, 
waarna een massavergadering 
gehouden wordt in open lucht. 

Wij wensen het boerenfront 
bij zijn 25-jarig bestaan veel 
bijval toe in de verdere strijd 
voor de boerenbeweging ia 
Vlaanderen. 

men 
over het sermoen 

Wij hebben maandag en 
dinsdag rondgezworven te 
Antwerpen om de mening van 
de vlaamsgezinden over de 
franstalige preken te vragen. 
Een paar antwoorden waren 
klassiek, dat van dé katoliek 
en dat van dé vrijzinnige. De 
eerste zei dat de bisschop het 
wel best zou weten en de 
tweede vroeg zich af waaroiii 
men nog naar de mis ging als 
men daar dan nog beledigd 
werd op de koop toe. 

Andere antwoorden waren 
heel wat geschakeerder. 

« Het verzet tegen de frans
talige preken is 'n gevolg van 
de ontvoogding van de Kato-
lieke leek, die eindelijk ook in 
Vlaanderen aan de dag 
treedt», antwoordde ons een 
dokter. «Waren incidenten 
in de kerk mogelijk 20 jaar 
geleden ? » vroeg hij. «De 
kerkelijke overheid zal van 
langsom minder kunnen han
delen, hoog verheven boven 
de gewone Vlaamse gelovige 
en zonder voeling met hem te 
houden. De tijd van het 
franskiljons imperialisme ge
raakt ook voor de kerkelijke 
overheid voorbijgestreefd. 
Kardinaal Suenens zal niet 
meer kunnen wat Kardinaal 
Mercier wel doordreef. Al is 
die zijn voorbeeld». 

« De hogere kerkelijke over
heid in Vlaanderen is altijd 

HELP 

OVERMAAS 
Nooit heeft Overmaas de 
nodige steun gehad uit 
Vlaanderen. Bewijs thans 
dat dit het onzalig verle
den is. 
Steun de « Stichting Over
maas » bestaande uit 
overtuigde... radikale Vla
mingen. 
Stort uw steun op 133237 

Stichting Overmaas, 
Kloosterstraat 84 
's Graven-Voeren 

Of onderschrijf een of 
meerdere aandelen van 
1.000 F voor «Hof de Voer> 

de vijand van de Vlaamse Be
weging geweest >, zei ons een 
vergrijsde Vlaams-nationali»t. 
«Toen de staatsscholen in 
1884 toelieten dat ten minsïe 
drie vakken in het Neder
lands onderwezen werden, 
hebben de Vlaamsgezinde K?*-
tolieken nog ongeveer 30 jaar 
moeten smeken om van de 
Kerkelijke overheid hetzelfde 
te verkrijgen. Ook thans zijn 
ze weer tientallen jaren ten 
achter. De incidenten en de 
beoordeling ervan, wat de ge
deelde schuld betreft tussen 
overheid en gelovigen, zal 
echter een spoedige en nood
gedwongen verandering in de 
houding van onze bisschoppen 
moeten meebrengen ». 

Na dit optimistisch geluid 
van een oudere spraken we 
met een student : 

«Gandhi moet het voor
beeld zijn j zei hij. «Laten 
we met honderden naar de 

postrekening van het solida
riteitsfonds. Zo verliest Vlaan
deren er niets bij ». 

« Ze spannen allemaal sa
men » zei ons een ambtenaar. 
« Men maakt de wettige rege
ling van de franstalige pre
ken bekend. Theo Lefèvre 
vraagt onmiddellijk nadien 
strenger optreden van het ge
recht bij Vlaams-Waalse in
cidenten en het gerecht — o 
scheiding der machten — 
luistert en houdt mannen da
genlang gevangen omdat ze 
O. L. Vrouw van Vlaanderen 
zongen in de kerk. Het is allei 
één pot nat. Ze proberen 
thans opnieuw Vlaanderen 
bang te maken. Dezelfde r^e-
tode, die ze reeds, met vrucht, 
132 jaar gebruiken » 

«Ik kook van woede, me
neer » zei ons de vrouw van 
een hogere bankbediende. « Is 
het niet schandalig hoe de 
geheime politie de betogers 

Vraaggesprek met 
Antwerpse mensen 

kerk gaan en godsdienstig! 
liederen zingen gedurende dti 
franstalige preek. Houdt men 
er één aan dan bieden we OIKJ 
met honderden aan op 't po • 
litiekantoor en we verklaren 
allen gezongen te hebben. Het 
wordt dan 'n monsterproces >. 

« Het geld alleen, daaron? 
gaat he t» verklaarde ons ee» 
volksjongen. «Ik heb het op
gemerkt in de H. Geest. Wan
neer er in het Frans gepreekt 
werd lagen er ontzettend veel 
briefjes in de schotel. De zon
dag dat men het niet deed 
lagen er halffrankjes op. 's: 
Zondags nadien waren de 
franstalige preken er opnieuw 
Met geld koopt men de heme, 
niet, maar wel franstalige 
preken. Jezus joeg de koop
lieden uit de tempel, te Ant
werpen zijn ze er nog altijd 
baas. Waarom doen de Vlaam
se gelovigen niet hetzelfde, 
dat ze geen cent meer geven 
aan gelijk welk Katoliek werk 
zolang dat kerkelijk franskil
jonisme niet ophoudt en het
zelfde geld soorten op de 

aanpakt met allerlei smerige 
grepen ? Is het niet schanda
lig dat de aartsfranskiljon, 
Theo Lefèvre, thans oproept 
tot kalmte ! Hij is een vriend 
van Mgr. Daem. De nieuwe 
bisschop in Antwerpen zal 
vlug alle sympatic verliezen. 
En nochtans wilden we hem 
die geven ». 

Overal vonden we opwin
ding betreffende de regeling 
door Mgr Daem voorgesteld 
en meer bij de klassieke fla
minganten dan bij de Vlaams 
nationalisten die, wat kerke
lijk franskiljonisme betreft, 
zo vlug niet meer verschieten. 
De langdurige aanhoudingen 
blijken, verre van bedarend te 
werken, de Vlaamse gelovigen 
t» Rebben opgehitst. 

Wanneer zal in Vlaanderen 
iedereen begrijpen dat allo 
verfransing uit den boze Is ? 
JWoge Mgr Daem zich vliijr 
hervatten en niet meer naar 
verkeerde raadgevers luiste
ren. En hopen we dat erger
lijke iaeidenten achterwege 
blijven. 
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FIGARO 'S 
BRUILOFT 

H Ij nemen ons petje af voor de 
opvoering van Mozarl's uFigaro», 
loah die vorige week donderdag, 
In het kader van het ^Festival van 
Vlaanderen » en vanuit de Slads-
opeya te Gent, bij ons (huis weid 
gcbraclü. Mare Liebiecht en Her
man ] erdin mogen deze avond 
gerust als een bloem in hun 
hnoopsgal dragen,... en van geluk 
spreken dat de zangers stuk voor 
iluk kunstenaars van formaat 
waren, want traditiegetrouw weid 
er terug «e;is gewerkt in de meest 
onmogelijke omstandig} ie den 
aan de Luikse Opera ontleende 
deliors : het Omroepoi Acsf van de 
Blt'f, dat niet gewoon is in opeias 
te fungaen ; de ongelooflijke kor
te repetitie-tijd ; de sums onver
zoenlijke tegenstelling tussen to
neel-belichting en TV-bclichting. 
Wij denken bv. aan het vierde 
bedlijf, waarin Barbarina met 
ten lantaarn rondloopt, en het 
verondersteld wordt nacht te 
zijn... on&er de schijnwerpers van 
Üe TV I 

Maar ze hebben het zaakje voor 
elk-Qar gekregen, en dat is het 
voornaamste. We hebben een Mo
zart gekregen, zoals men dot in 
VI enen gcwQon moet zijn. Erich 
Kunz (als Figaro) en Iliide Güden 
(als Suzanna) hebben ons gewoon 
uur en tijd doen vergelen. There
sa Slich-rtandall (als de gravin) 
en dan vooral Edith Malliis (als 
Cherubino) hebben de muziek 
van Mozart gezongen ah de kom-
ponist zelf die moei geivensl lieb-
ben. .Alleen Paul Schöjfler vi'l 
tegen : zijn slem is niet me'-i 
helemaal dal. 

We hebben tijdens de opvoering 
nog eens teruggedacht aan de 
Engelse Eurovisie-uitzending van 
Donizetti's « Elisir d'Amoie », een 
paar weken geleden. De aan te 
brengen bezwaren klinken gelijk
luidend. Verwend als we nu een
maal zijn, blijft een zaal-opvoe
ring toch altijd een beetje statisch. 
Ook « Figaro » ontsnapte niet aan 
deze opmerking, al had men ken
nelijk pogingen gedaan om dit 
euvel zoveel mogelijk weg ie wer-

Coiui> i^roböcb en Bibi J o h n s in h e t vrolijk p r o g r a m m a 

« Die a l te Welle » 

ken. Maar luaar de Engchc Doni
zetti met fiielkennis zonder meer 
op lic planken weid gebrachl, was 
men er te Gent in geslaagd een 
echte Mozart-'ifeer op te roepen. 

vpvDv 
dai de En liier hebben wij 

Engelsen gewonnen ! 
En dit is dan mLUeii de leden 

waafom de' BTtt lef genoeg had 
moeten hebben om deze Fe^lival-
Ojjvoering in Eurovisie aan onze 
buurlanden aan te bieden. 

DAGBOEK VAN 
EEN DEUGNIET 

Samen met liet Nederlands Ka
mertoneel hebben wij vrijdaga-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• Z O N D A O 
11 00 tot 11 40 ; Uitzending van een 
H Mis — 14 50 : Panorama : de 
week in beeld — 15 20 : Klein, 
klem, kleuterke — 15.40 : Eurovi
sie Reportage van de Europese 
atletiekkampioenschappen te Bel
grado — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • Het manneke — 20 30 • Zo-
mercapnolen ( variétéprogramma 
ui t Oostmalle) — 2145 : Sport> 
weekend — 22 10 • Tussen licht en 
schaduw : Station WiUoughby — 
22 35 • Twpprlo Ti.n--.— " '•Tonding. 

• MAANDAis 
19 00 : Ridder Lancelot (10e afl ) 
19 25 : Düsseldorf — (filmisch 
stemmingsbeeld) — 19 40 : Zoek
licht op de culturele actualiteit — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 ; Speelfilm : Por
te des Lilas (film van René Clalr) 
22 05 : Werkopname (3e verjaardag 
van het overlijden van Bert Leysen) 
— 22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

— 20 00 ; TV-nieuws — 20 25 : 
Het manneke — 20 30 ; Een reis 
naar Ecuador : Quito, Octavalo en 
terugreis — 21 00 : Bonanza — 
21 50 : Eurovisie : Zangrecital door 
Birgit Nilsson — 2S <'0 i Tweede 
nieuw<ï'T+'7^*i^'T^r. 

• D O N D E R D A G 
19 00 • Tienerklanken — 19 30 ! 
Penelope — 20 00 . TV-meuws — 
20 30 : Hamlet : drama van William 
Shakespeare, opgevoerd in de K V S 
tp Brussel — 22 50 Tweede nieuws-
"••^"ending 

vond het «Dagboek van een Deug
niet », van A.N. Ostrovski, door
bladerd. Wij hebben dat gedaan 
met stijgende voldoening en na 
de laatste bladzijde zijn we naar 
bed gegaan in de gelukkige we
tenschap deze keer geen al te af
brekende kommentaar te moeten 
leveren. liet stuk mag dan 'al 
liclitjes ouderwets lijlfen, het M 
genietbaar gebleven, zelfs voor de 
gejaagde mens van het jaar 1962 

Maar laten wij de prestatie der 
verschillende akteurs eens van 
wat dichÜeibij belnpïêfl. Drie Spe
lers vooral zijn ons vrijdaxfavond 
erg meegevalten, hoofdzakelijk 
voor de manier waarop ze het 
Russisch karakter van hun tekst 
en hun personnage wisten uit te 
beelden. Op de eerste plaats geldt 
onze wierook voor Generaal Kru-
tizky, in het dagelijkse leven Alex 
van Royen. Diens spellempo was 
tvel het best in overeenstemming 
met het Slavische, eerder trage 

vDvfBv 
levenstempo. Zijn gestatte van 
niet al te snuggere Generaal-op-
rusl was voor weinig verbetering 
vatbaar. Iets minder was het ni
veau, waarop Jaak Germain de 
rol speelde van NU Fedossejitch 
^lamajpv. De regisseur Peter Sja-

row liad aan hem een heel goede 
keus gedaan, maar naar onze 
smaak dreef hij hel ritme van 
zijn spel te hoog op, al moeten 
we er onmiddellijk aan toe voe
gen dat zijn vertolking voor de 
rest meer dan voortreffelijk was. 

Een enigszins aparte plaats op 
onze erelijst wordt ingenomen 
door Maritia Gevers, in de rol van 
Lowowna Majajewa, of tante 
van de deugniet. Haar spel bleef 
hel tiele sluk door aantrekkelijk, 

vnvf iy 
zij het dan ook met een totaal 
ander aksent dan de overige ak
teurs. De overgang van lieve naar 
getergde en bij de neus genomen 
tante selieen haar minder te heb
ben bevallen. 

Voor de titelrol-speler kunnen 
we spijtig genoeg geen plaatsje 
voorbehouden op het ere-palmares. 

Zijn spel was niet afgerond, niet 
vlot genoeg gespeeld en hier en 
daar ivas er wat overdrijving. 

De overige spelers presteerden 
voldoende om van een geslaagde 
toneelavond te kunnen spreken. 

DT7UIVEN 
Bacchus 

tijde van 
zo begon 

« De triomfloctit van 
begint in ons land ten 
de Romeinse bezetting », 
de kommentaar bij hel bezoek van 
Jef Boschmans aan de Brabantse 
druiven-dorpen. Maar of de tri
omftocht van de Vlaamse TV in 
het land van Bacchus wel een zo 

triomfantelijk karakter heeft aan
genomen, we durven er een be-
sclieiden vraagteken achter plaat
sen. 

liet gelieel deed nog al rom
melig aan. Men had hier en daar 
xual beelden opgenomen en een 
vraaggesprek op klank- en film-
band vastgelegd, maar we zouden 
niet durven beweren dat uit dit 
niateriaal een zeer ordentelijk do-
kumentair programma is gegroeid. 

Het Ing niisschien minder aan 
de grote lijnen dan aan de details. 
'i deed het toch eigenaardig aan 
\,i:er Karel helemaal op zijn 

etnije een pint te zien gaan drin-
lien, uit een glas anno 1963 dan 
nog wel I 

Een ander voorbeeld : tot twee
maal toe werd ons gezegd dat de 
Brabantse druivenkwekers niets 
hoeven te vrezen van de Gemeen
schappelijke Markt. Maar een over
zicht van de Belgische in- en uit
voer van wijn en druiven kwam 
er niet. Wie zijn onze voornaam
ste invoerders ? En waarheen 
gaal onze eigen binnenlandse pro-
duktie ? En welke politiek voert 
de regering Lo.v. dit probleem ? 
Op deze vragen hadden we toch 
yraig antwoord gekregen, mijn-
lieer Bofehinans. 

Neen, een schitterend TY-be-
zoek aan de druivenslreek is het 
niet geworden. Een geluk dat dr 
wijn en de druiven er dit jaar niet 
slechter om zulUn zijn I 

Jvb. 

vÖvDv 

V A R I A 
: -JU De nieuwe progrdiinma's bevallen niet alleen een liele stapel 
: gegevens, maa r Iraditiegelrouw werden er ook een heleboel mooie 
• beloften in opgenomen. Zo lezen we bv. dat er om de vier weken 
• op zondag een eenakter zal worden gespeeld, en dat hier een kans 
! zal geboden worden aan jonge Vlaamse auteurs . Kritisch als we 
! zijn (de BRT laat ons geen andore keus over), hebben we even de 
! p rogramma 's van vorig TV-seizoen ter h a n d genomen, omdat we 
: ons dezelfde schone belofte he r inne ren van verleden jaar. We vonden 
: niet m i n d e r dan 22 toneelstukken u i t de Engelstalige l i te ra tuur , 
: 7 u i t de Franstalige, 3 u i t de Duitstalige, e n 7 u i t de wereld daar-
; bui ten. Onze noorderburen k w a m e n 9 maal aan de beur t , en. onze 
• eigen Vlaamse toneel-auteurs waren niet minde r dan 4 maa l aan 
• de eer. Gezondheid 1 
• • • 

: -^ Voiige zaterdag heeft E.P. Jan Joos zijn laatste religieus pro-
! g ramma voorgesteld. We zijn hieraan opzettelijk stilzwijgend voor-
; bijgegaan in bovenstaande kolommen. We k u n n e n inderdaad ook 
• weinig redenen vinden om de pater Scheutist geluk te wensen. We 
• hopen, maar da t zijn o p v o l ^ r e r andere opvat t ingen zal op nahouden, 
; en een meer eigentijdse taal zal laten horen . Niemand heeft iets te 
• winnen bij ©en programma dat meestal alleen m a a r belachelijk aan-
! doet. 

a VRIJDAG 
19 00 : Tjr-raUy — 19 30 
hemel en ^a rde 

H DINSDAG 
19.00 : TV-]unlorsclub : Mel-O-
Tooo : Sinbad de zeeman, teken
film — 19 30 ; In de virtuoo&klasse 
van Pablo Casals — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : NTS : Rendez
vous roet Grazia (spel door Paolo 
Levi» — 22 40 . Tweede nieuwsuit
zending 

• WOENSDAG 
IT (V» »r,t 18 00 : Kom toch eens 
kljfcen — 19.00 : Mjjn vriend Flicka 
(23e «n.) — 16.30 : Jean-Jacques 
Ronsseeu of De m a ^ t Oer dioinen 
(Film van de Zwitserse televiajej 

Tusbc 
. (reportage in bei 

Nationaal Zweefvliegtuigcentrum te 
St Hubert) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 • 
Speelfilm : Operatie Cicero (spio-
nagetilm met James Mason en Da. 
nielle Darrieux) — 22 05 : Première 
(filmnieuws en nieuwe films) — 
22 50 : Tweede niei">'suitzending 

«a ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch een 
kiiken (wederuitzending van hel 
jeugdprogramma van 19 september) 
— 19 00 : Religieus programma : 
Luceat — 19 30 : Echo — 20 00 : 
TV-uieuwB — 20 30 : Het is altijd 
Dennis (2e afl ) — 21 00 : Parade 
(gefilmd variétéprogramma met de 
pianist Walter B(isskmd) — 21.25 : 
Dick Powell-show : Vandaag : t De 
weerslag > (Ricochet) — 2215 i 
Thee In Kitzbdhel (amusementspro-
«;ramzn« VBQ de Westduitaa talevwte) 
— 32.40 ; Tweed» nleuwsultoendlng. 

Schuimrubbermatrtttcn 

mat 
Gebr«vat««rd« bsdakkintlagen 
(Brevet ir 5297iS) 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkatten 
(Brevet ^ 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
ZBLB' 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER, 
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PROVINCIE ANTWERPEN 22 SEPTEMBER E.K. 

VLAAMS NATIONALE 

PROVINCIALE KADERDAG 
Aanvang van de studievergaderingen : 15 u. stipt 
Aanvang van de slotvergadering : 17 uur stipt 
In lokaal « Guldenhuis » Veemarkt , 5, Mech. 
Studievergadering gewijd aan «Het Federalisme» 

Referaathouder : volksvert. Daniel De Coninck 
Voorzitter der studievere-adering : ir. Herman 
Keldermans. 
Sekretaris : lic. P. de Smedt. 

In lokaal «Helles)), O.L.Vrouwstr. 134 Mech. 
Studievergadering gewijd aan 

« Vlaams-Nationale Lessen uit het Verleden » 
Referaathouder : lic Walter Luyten. 
Voorzitter der studievereaderine : Edgard 
Bouwens, leraar. 
Sekretaris : accountant Etienne Slosse. 

SLOTVERGADERING 
te 17 uur in lokaal <( De Dageraad », Hallen-

straat 4 (nabij Grote Markt) 
onder voorzitterschap van ir. Oskar Renard 
Snrekers ; volksvert. Reimond Mattheyssens 

Rudi Van der Paal, prov. voorzitter 
drs Wim Jorissen, alg. sekretaris. 

Deze slotvergadering etaat in het teken van 
DE VOLKSUNIE IN HET OFFENSIEF 

Daar worden de problemen van de toekomst van 
de partij in de provincie, de gemeenteraadsver
kiezingen, de organisatie, de propaganda, de ver
dere uitbouw, en het werk der parlementairen 
besproken. 

GELEID BEZOEK 
voor de echtgenoten van onze kaderleden 

Door het stadsbestuur van Mechelen worden ons 
gratis gidsen ter beschikking gesteld, om een 
geleid bezoek te brengen aan de toerif^^'ische 
merkwaardigheden. 
Vertrek te 15.15 uur stipt aan het stadhuis (bin
nenplein dienst Toerisme) 

DIEZELFDE AVOND TE 20 u 30 

GROOTS BREUGELIAANS 
VOLKSFEEST 

in de stedelijke Feestzaal in de Merodestraat, 
ingericht door de Vlaamse Klub - Mechelen, in 
het teken van «Wij laten de Voerstreek niet los!» 

Dr Nyssen, voorzitter van het Aktiekomitee van 
de Voerstreek, en Jef Ernst, de bekende voorman 
uit de Voerstreek, zullen er spreken over de 
strijd in hun streek. 
Grote dans- en smulpartij. Medewerking- van • 

verschillende orkesten. 
Steunkaarten (40 F), die toegang verlenen, kun
nen besteld worden in de boekhandel Leemans, 
Guldenstraat, 19, Mechelen (tel 015/152.97) of 
bij de voorzitter van de Vlaamse Klub, Fons van 
de Werf, Caputsteenstraat. 138 Mechelen (tel. 
015/114.71). 

Nabij deze zalen is een ruime parkeerplaats 
voorzien. 

AUTOKARAVAAN 
VANUIT ANTWERPEN 

Zaterdag, 22 september, ter gelegenheid van de 
kaderdag en het volksfeest te Mechelen, wordt 
vanuit Antwerpen een grote autokaravaan 

ingelegd 
Gratis-vervoer wordt bezorgd aan al degenen die 
daarom verzoeken bij Wim Maes, Lanteernhof-
straat, 28, Borgerhout (tel. 39.92 06). De kara
vaan vertrekt stipt te 14 15 uur aan het gemeen
tehuis van Mortsel (trams 7 en 15) 

DE OLIEVLEK 
Rode bedreiod 

Het is ons voorheen nooit 
zo duidelijk geworden dat 
het probleem van de Brus
selse expansie in de eerste 
plaats een urbanistisch 
probleem is, als toen we 
enkele tijd geleden het 
taalgrensgebied ten Z. van 
Brussel exploreerden. 

St-Genesius-Rode is nog 
de enige Vlaamse gemeente 

echter haar karakter van 
dorpsgemeenschap en met
een haar Vlaams karakter 
te verliezen door wat wij 
zouden kunnen noemen de 
B r u s s e l s e sprinkha
nenplaag. Het verloop van 
dit verschijnsel gebeurt als 
volgt. Brusselse grondspe-
kulanten kennen het ver-

14 oktober : tegen sprinkhanenplaag. 

tussen de Brusselse agglo
meratie en het Waalse 
land. Het taalgrensonder-
zoek ter plaatse maakte 
ons al vlug duidelijk dat 
het gevaar voor deze 
Vlaamse gemeente niet 
komt uit het zuiden maar 
uit het noorden. Er is 
daar geen Waalse expansie 
naar het N. toe, de grens 
is er zoals op vele andere 
plaatsen volledig gestabili
seerd. De gemeente dreigt 

langen van de stadsbevol
king, vooral de meer ge
goede, naar een rustiger 
verblijf in een landelijk 
kader. Zij weten dat deze 
mensen bovendien niet 
naar enkele kilometers 
afstand min of meer zien. 
De auto en de goede ver
bindingswegen laten hen 
toe betrekkelijk vlug de 
agglomeratie, hun werk
en ontspanningsgebied, te 
bereiken. 

Deze grondspekulanten 
zien dus een machtige ge
legenheid om zaken te 
doen door de exploitatie 
van dit verlangen. De ruime 
landelijke zone rond Brus
sel, 'n mooie streek boven
dien, en de zeer lakse Bel
gische urbanistische wet
geving (voor zover die be
staat !) biedt hen daar
voor de gelegenheid. Zij 
kopen hele stukken grond 
op in de wijde omtrek van 
de agglomeratie. Dit ver
schijnsel doet zich overal 
rond de grote steden voor 
maar in het Brusselse komt 
het taalverschil deze socio
logische anarchie nog meer 
accentueren. 

•Dit is de kwaal waaraan 
Sint-Genesius-Rode als 
V l a a m s e dorpsgemeen
schap tegenwoordig in snel 
tempo ten onder gaat. Wel
dra zal Alsemberg volgen. 
Waar in de Brusselse om
geving is dit niet het ge
val ? 

België heeft uit zgn. eer
bied voor de o zo dierbare 
vrijheid, geen noemens
waardige wetgeving inzake 
ruimtelijke ordening. De 
anarchie, die daarvan het 
gevolg is, komt enkel de 
geldwolven ten goede en 
schaadt ten zeerste de ge
meenschap. In België is de 
V l a a m s e gemeenschap 
daarvan het g r o o t s t e 
slachtoffer. Het wordt hoog 
tijd dat hier drastisch 
wordt ingegrepen. 

P. Martens 

GRONDEN IN SPANJE 

• * *» ,»«S** i^ff 

A a n het mooiste s t rand van de Middellandse zee 
Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 233, Antwerpen (4^ distr.) 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)' 
Telefoon : 39.69.57 

V 
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«s wortel van ^^ kwaal 
V EIJE waarnemers zijn ver

wonderd dat de Vlaamse boeren thans pas wak
ker schieten. Ze hadden reeds jaren geleden in 
opstand moeten komen. 

Is het waar wat een vertegenwoordigrer van 
de U.P.A. aan Le Soir vertelde dat alle ontvooff-
dingsbewegingen uit het zuiden komen ? Ook de 
sociale ? Ook de demokratische ? 

Wij kunnen hierbij verwijzen-naar de over-
talrijke Romaanse landen, die niet demokra-
tisch zijn. Zo vele landen in Zuid-Amerika, om 
van Spanje en Portugal nog maar te zwijgen. 
Italië heeft een diktatuur gekend nog in de 
20ste eeuw en wat het in Frankrijk wordt moe
ten we afwachten. 

Zo demokratisch zijn de toestanden er 
thans ook niet ! 

En de sociale beweging is zeker niet in het 
zuiden begonnen. Trouwens, de beste sociale 
toestanden vinden we in de Germaanse, de 
slechtste van West-Europa, in de Romaanse 
landen. 

EIT is het dat de huidige 
boerenopstand, in tegenstelling met de vorige 
van 25 jaar geleden die te Heist-op-den-Berg 
begon, in Wallonië gestart is met metodes ten 
dele ontleend aan de boerenopstand in Bretan-
je. Naast de traktorenbetogingen vinden er ech
ter in Vlaanderen veel meer dan in Wallonië 
grote volksvergaderingen plaats. 

I J hebben het ontstaan en de 
uitbreiding van de boerenaktie in Limburg van 
dichtbij gevolgd. Daar ontstond de opstand in 
het Maasland en sloeg dadelijk over naar Has-
pengouw, waar de boeren praktisch klaar ston
den. 

De Kempen bleef ten achter omdat er min
der grote boeren zijn en omdat ze daar traditio
neel vaster in de greep van C.V.P. en Boerenbond 
liggen. Doch ook daar smeult het vuur. 

" EWEREN dat de opstand het 
werk is alleen van de P.V.V. of van de Volks
unieoppositie is de waarheid geweld aandoen. 
Voorzeker waren er bij de boeren, die aanpak
ten, Volksunie- en P.V.V.-sympatisanten, doch 
er kwamen evenveel, zo niet meer mistevreden 
B.B.-ers en C.V.P.ers- bij te pas. 

De boeren, die begonnen, hadden niets. 
Geen geld, geen spreker?, geen blad, geen or
ganisatie, niets. 

De opstand begon omdat de boeren geen 
uitkomst meer zagen, zo er geen grondige wij

zigingen in de landbouwsektor optraden. Het was 
de opstand van dé wanhoop. Daarom ook dat hij 
alle gevestigde banden doorbrak. 

PVALLEND was dat bij de 
aanvang de meerderheid van de opstandige boe
ren eerder uit middelgrote boeren bestond, dan 
uit kleine. Valt dit te verwonderen ? Welke ar
beiders zijn het rumoerigst ? Degenen die het 
minst verdienen, de maneuvers of de arbeiders 
uit kleine fabrieken, de werklozen of de pendel
arbeiders ? Neen, gewoonlijk de arbeiders met 
de hoogste lonen uit de metaalnijverheid of van 
de dokken. Degenen die reeds een zekere levens-

lldOf Vu.T&im^hUMm 

standaard hebben en die wat meer durven na
denken. Zo ook bij de boeren, waar trouwens 
de kleintjes op alle gebied traditioneel eerst op
kijken naar de grote en naar de middelgrote 
bedrijven. 

~ PEELDE de U.P.A. een rol bij 
het ontstaan ? Meer als voorbeeld, veel min
der als organisatie. Al b'ij ken wel een paar 
boeren uit het Maasland sympatic voor hen te 
voelen. Haspengouw reageerde echter onmid
dellijk. Zo er propaganda gevoerd werd voor de 
Ü.P.A., zou gereageerd worden met propaganda 
voor het Boerenfront. Ook de talrijke Boeren-
bonders, die bij de aktie betrokken zijn, kant
ten zich tegen de U.P.A.-propaganda. 

Als de Vlaamse boeren trouwens een orga
nisatie moeten schuwen dan is het de U.P.A. 
Zij zijn de oorzaak dat de prijzen van de voe-
dergranen, die door de Vlaamse boeren moeten 
gekocht worden, voortdurend de hoogte inge
jaagd werden. Op dat punt is de U.P.A. de groot
ste vijand van de Vlaamse boer. En men dient 
hen dit duidelijk te laten voelen. 

Feitelijk is de boerenagitatie een gemeen
schappelijke aktie van landbouwers uit verschei
dene boerenorganisaties. De grote nood heeft 
hen samengedreven buiten hun organisaties om. 
Terwijl de Boerenbond thans nog steeds afzij
dig blijft, ondersteunt in Vlaanderen als land-
bouwvereniging praktisch alleen het Boerenfront 
de boerenstrijd. 

w • 
AABMEE begonnen werd was 

geen program, maar een aanklacht. Wat ze kon-
kreet wilden wisten de boeren niet. AJs ze reeds 
bezig waren werd een studiekommissie opgericht 
om dit uit te maken. Wat ze niet langer wil
den, dat wisten de boeren echter wel. Ze willen 
niet langer de huidige toestanden : veel meer 
werken dan iedereen en toch minder verdienen. 

Wij hebben met vele boeren gesproken en 
we hebben zitten en staan luisteren naar vele 
gesprekken. Het was niet één grief, het was 
niets dan grieven. 

ü E boeren weten niet wat ver
lof is, van de vijfdagenweek hebben ze nooit ge
hoord en zelfs de zondagrust kennen ze slechts 
gedeeltelijk, omdat de veestapel bestendig ver
zorging vraagt. De boeren zijn altijd aan hun 
hot gebonden. 

Zij klagen over Jiun pensioen dat toch zo 
laag ligt tegenover dat van de andere maat
schappelijke groepen en ze zijn mistevreden 
over de lage kindertoeslagen, daar waar juist 
zij, de boeren, voor een flink deel zorgen dat 
de bevolkingsaangroei op peil blijft. 

Deze sociale wanverhouding wordt vooral in 
jonge landbouwersgezinnen scherp aangevoeld. 
Vele jonge boeren blijven anderzijds ongetrouwd 
omdat de meeste boerenmeisjes geen lust meer 
hebben om een leven te beginnen zonder uit
zicht op ook maar een verlofdag en dag aan dag 
gevuld met dubbel werk, én in het gezin én op 
het bedrijf. 

Zij klagen over de geringe prijzen die ze 
krijgen voor hun produkten, die gewoonlijk te
gen meer dan het dubbel van de prijs, die zij 
er voor krijgen, aan de verbruiker verkocht 
worden 

Zij klagen over de geringe stootkracht van 
de landbouworganisaties. 

Zij k'agen vooral over het gebrek aan be
langstelling vanwege de politieke partijen, die 
hen steeds maar aan hun lot overlaten nadat ze 
eens te meer hun stem gekregen hebben. 

D E boerenopstand is nog maar 
in een beginstadium. Wij geloven niet dat en
kele lapmiddelen op lange afstand gezien de 
boeren opnieuw in hun slavenrol kunnen terug
dringen. 

Een maatschappelijke groep krijgt een 
hernieuwd bewustzijn als groep. 

Er zal een grondige oplossing moeten ko
men. 

Anders zal met korte tussenpozen de agita
tie voortduren. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

* 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 
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looxens : Niemand bezoekt voortaan Antwerpen zonder een • 

: bezoek te hebben gebracht aan het Vlaams Huis 1 • 
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: Dir. B. Stappaerts. • 
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; Tegenover de Vlaamse Opera. ! 
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: Het trefpunt van alle Vlemaingen. t 

Zuiver Hop en Mout 
Het echte Vlaamse Bier 

- t . - r r . f - ï i •(.' ^ • , -

St Uummarusstraat 58 
Antwerpen 
• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 

>E BAL. E A R E N I F 
HJ BEZOEKT 

^ OLLERt 

Bezoek dan ook 
de enige Vlaamse Bar 

bij «Piet de W-Vlaming» 
• 

Volksuniepropagandist 
vanaf het eerste uur. 
Te Puerto de SoUer 
op 50 meter van 
hotel Mare nostrum, 
Eden en Roma. 

Uitgelezen drank 

• 
Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 
• 
Stemmige 
Vlaamse muziek. 


