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Donderdagvoormiddag ver
schenen bijna gelijktijdig te 
Brussel de zes aangehoudenen 
•an de betoging van 9 sep
tember en te Antwerpen de 
drie van de betoging van ver
leden zondag voor de raads
kamer. 

Beide kamers verlengden 
het aanhoudingsmandaat, 
wat er op neerkomt dat de 
negen minstens nog een he
le maand in de gevangenis 
zullen verblijven. 

Dit is een ongehoord schan
daal. De feiten — weerspan
nigheid aan de politie — wet
tigen geenszins deze weken
lange opsluiting. 

Te Brussel betoogde de 
prokureur dat de verdere 
aanhouding noodzakelijk was, 
niet ten behoeve van het on
derzoek, maar om herhaling 

van de feiten te beletten. De 
raadskamer i3 deze zienswij
ze bijgetreden door de aan
houdingsmandaten te verlen
gen. Dit Is volstrekt onduld
baar. De rechtbank kent zich 
aldus een opdracht toe, die 
uitsluitend berust bij de po
litiediensten. Een dergelijke 
handelswijze brengt ons re
gelrecht naar de «Schutzhaft» 
onzaliger gedachtenis. 

Verleden week is Mr Van 
der Eist de protes';;motie van 
de Volksunie i.vm. de aan
houdingen gaan overhandi
gen op het kabinet van de 
minister van justitie. Dhr 
Vermeylen betreurde dat hij 
met rechtstreeks in de ge
rechtelijke aktie kan tussen
beide komen, hij zegde noch
tans dat hij er reeds herhaal
delijk heeft op aangedrongen 
dat er geen misbruik zou 

Naar w e zopas vernemen is te Antwerpen tussen 
woordvoerders van de Vlaamse betogers en politieau
toriteiten een schikking getroffen om incidenten zoals 
tijdens de betoging van vorige zondag te vermijden. 
Morgen zondag mag er kalm en tuchtvol betoogd 
worden. D e politie heeft haar instemming betuigd met 
het voorgestelde trajekt voor de betoging doorheen 
het stadscentrum. 
De betoging wordt gevormd te 11 uur aan het Loos-
plein, nabij de St Jozefkerk (omgeving Stadspark). 
Z e staat in het tdken van protest tegen de willekeurige 
aanhoudingen van betogers en tegen de Franse ser
moenen in parochiaal verband. 
D e inrichters van de betoging, die rekenen op talrijke 
deelnemers uit het ganse Vlaamse Itmd, verwachten dat 
iedereen zich stipt naar de richtlijnen van politie en 
eigen ordedBenst zal schikken. Spandoeken mogen 
worden meegedragen. 
Deze verstandige beslissing van de Antwerpse politie 
wordt door de inrichters een unieke kans genoemd om 
de Vlasunse volkswil massasil tot uiting te laten komen: 
geen kastepreken meer, de gevangenen vrij! 
Wordt het morgen te Antwerpen een voorproefje van 
14 oktober ? 

AANHOUDING BEVESTIGD 
worden gemaakt van de voor
lopige hechtenis. Ook de mi
nister weet dus dat het Bel
gisch gerecht ziek is aan deze 
kwaal ' 

Het Belgisch politiek ge
recht op zijn best ' Dat daar
tegen morgen te Antwerpen 
massaal zal worden geprotes
teerd, ligt m de lijn der ver
wachtingen 

DIEPENDAELE STELT VRAAG 
OVER BOUWRAMP BRUSSEL 

De tragische instorting 
aan de Wetstraat te Brus
sel, waarbij 17 personen 
om het leven kwamen en 
17 andere gekwetst wer
den, heeft overal grote 
beroering verwekt. Alge
meen wordt opgemerkt, 
dat de slachtoffers alle 
tot het lager kader beho
ren — meestal zeer jonge 
mensen. Een scheur in de 
muur van een of andere 
ministeriele kabinetschef 
zou vlugger onderzocht 
worden. 

Senator Diependaele stel
de na de ramp volgende 

vraag aan de Minister van 
Ekonomische Zaken : 

Bij het instorten van 
een gebouw van het Mi
nisterie van Ekonomische 
Zaken, aan de Wetstraat 
te Brussel, draagt de 
Staat als werkgever der 
verongelukten een zware 
morele verantwoordelijk
heid. Welke konkrete 
maatregelen denkt de 
heer Minister te treffen 
om aan de naastbestaan-
den der verongelukten toe 
te laten, finantieel onbe
zorgd de uitspraak af te 
wachten in het waar

schijnlijk languurig ge
ding tot vaststelling van 
de juridische verantwoor
delijkheid ? Is de heer 
Minister niet van mening, 
dat onmiddellijk een rui
me finantiele tegemoet
koming moet verleend 
worden aan de naastbe-
staanden van de slacht
offers ? 

Senator Diependaele, 
die architekt is, bezocht 
de plaats van de ramp en 
zal in ons blad van vol
gende week enkele van 
zijn bevindingen meede

len. 
..ook tegen dames... 
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FRANSE PREKEN 

U u een brief aan Mgr Da.em : 
Ook lic ben een van de ta'iozen, 

Monseigneur, die m hun dagelijk
se "«trijd om het bestaan pijnlijk 
hebben ondervonden dat gediag 
vlijt en kennis in dit land niet 
vo'staan om bepaalde spoiten op 
de maatschappelijke ladder te be
reiken Óok ik heb te lijden ge
had van de asociale kaste der 
franskiljons die hun machtsoosi-
tie oveial misbruiken om de leden 
Van hun clans in de best betaalde 
postjes te nestelen 

Dat <3e katholieke keik m de 
Vlaamse ont\oogding&stiijd een, 
laten we het eufemistisch uitdruk
ken, meesta' onsimpatlek'^ rol 
heeft gespeeld en aan de zijd» der 
franskiljonse en machthebijende 
boven laag stond, is me meei-
maals duidelijk gewoiden 

Ik kom echtei van de « buiten » 
en genoot een dooi en door kris-
telijke opvoeding Bii ons thuis 
werd elke avond het rozenhoedje 
— plus een slieit weesgegioarjes 
en vaderonzen \oor allerlei inten
ties gebeden Ik was zelf piiCat^i 
s tudent doch onderbrak, zonder 
enige verbittei mg, mijn studies 
toen ik 'nzag d't mijn roeping el 
ders lag Steeds stond ik aktief m 
katholieke kringen en oiganiz-aties 
en mijn geestelijk leven bepeikte 
Bioh niet tot het formeei vervul 
len van zondags- en paasolicht 

Natuuiiijk heb ook ik meer 
maals m mijn leven mesgemaak 
da t geestelijke personen fout«" 
n a a k t e n 

Ook ZIJ zijn mensen In mijn 
kiistelijke opvoeding was ik ei 
echter steeds op gewezen dat we 
dei gelijke mensen en de kerk niet 
mochten vei eenzelvigen en dat 
een onwaardig priester geen aan
leiding mocht zijn om het geloof 
te vei liezen 

Ook ik ben veibitteid Uw ver
politiekte f 1 anskiljonse staatskerk 
Bitgelopen en heb mijn razernij 
mee uitgekreten buiten 

Zeer, zeer velen van de « lage
re » geestelijkheid sp 'eken zich 
(wanneer zij dit veilig achten) uit 
tegen de door U gevolgde politi<=k 
Dit bewijst eens te meer dat Uw 
kerk tipisch « belgisch » is; om 
bogerop te klimmen moet ge Frans 
tfenken, voelen en handelen 

Daarom, Monseigneur, omdat ik 
me nog wel kristen voel, maar om 
da t U me hebt bu^tengedreven uit 
Uw kelk, heb ik mijn veiontvvaa»-
digmg over Uw houding openlijk 
mtgekreten Kus tus veidieef de 
kooplieden uit de tempel Gij 
verdrijft de gelov gen en preekt 
foor de kooplieden 

J V . Antwerpen 

BOEREr̂ QPSTANi 

Geachte redact e. 

Voor de boerenbetogmg werd er 
hier, zoals overal m West-Vlaan-
deien nogal veel op de straten ge
kalkt 

Een dcwn m t oog natuuili jk 
van de ijveiige geiidaimerie 

Ze hebben ei aan ook mets be
ter op gevonden dan de slogans 
wat bi] te wei ken Wat ze van de 
drie- of viertand maken kan men 
met beschiijven dat zou i ren 
moeten zien 

Een dmg is spijtig Dat er nie
mand zo p,enter is geweest om de 
vier gendarmen, aie toek-wamen 
per jeep te fotogiafeien tei"wij' 
z<e Ijverig aan 't kladden waren 
met hun kalkbo^st'=-'s 

W B - Hooglede 

B E C O Mazout 

VERKtEZINGEN ? 

Waarde Rcdaktie, 

Dat vervioegde veikiezmgen 
met uitgesloten 7ijn hgt zo vooi 
de hand 

De huidige regering is tot on de 
draad veisleten, ronder zelfs maar 
iCts verwezenlijkt te hebben. 

Vier a vijf m nisters zoudan 
leeds ovei boord gegooid woiden 

De grootste moeilijkheden zijn 
natuurlijk de C V P voorbehouden. 
Wie moet vervanger spelen ' Wie 
/al zich op dit zinkend schip nog 
\ agen "> 

De B S P wenst enkel nog de 
fiskale hervorming er door te krij
gen en dan nieuwe verkiezingen 
tegemoet te gaan, m de hoop er 
als sterkste pait i j van het land 
uit te komen 

Het IS dan van het grootste be
lang dat de Volksunie al'es m het 
weik stelt, om voor het Vlaams 
kiezel koips te verschijnen als de 
partij die het volwaardige burger
schap voor de Vlamingen moet af
dwingen langs federalistische weg 

Daaiom allen pa iaa t De vol 
gende verkiezingen zuilen er m 
grote mate toe bijdragen een be
slissende wending te geven aan de 
toekomst van ons volk 

B H - Erembodegem 

FRONTBEWEGING 

Met belangstelling lazen we m 
nummer van 8-IX-62 de open brief 
aan Gamilie Huysmans Het radi-
kaalste antwooid op de onzin dooi 
deze persoon U'tgekiaamd over de 
IJzerbedevaart wai e 'echter de ge-
schicdÊChrijving van de Vlaam
se Fiontbewegir.g 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
w a n K . . 
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.: I e l , j M M I Drufiv r,.ill.t...lCi . 'lO T. I l'.»)-?? 

Deze werd nooit geschreven en 
dat is een onverklaarbai e leemte 
m de Vlaamse geschiedschrijving 
Het is hoogste tijd Over enkele 
lustra zal de laatste vooiman \ a n 
de Prontbewegmg het tijdelijke met 
het eeuw'ge verwisseld hebbf^n 
Voor de tweede wereldooi log, toen 
de leider^ van de Prontbewegmg 
m Kamer en Senaat zete'den, kon 
de publ'catie van deze geschiede
nis hun onwe'gekomen zijn Thans 
is dit a igumtn t waardeloos gewor
den want geen enkel van ben hoe 
wij het ook betreuren kan nog po
litieke ambities koesteren 

Tegen wanneer komt er een her
uitgave van « Vlaanderens Weer-
zaïig aan de IJzer », van het ver
haal van de kalvariegang der 
Vlaamse Houthakkers in de Ome, 
van dit van de verbanning van 
priester Van der Meulen naar de 
eilandiots van Cezembre, van het 
« Oorlogsdagboek IJzer - Pres
nes - Aivours » van P S enz 

Deze we dei Uitgaven zijn nood
zakelijk als brood, en zouden thans 
nog nuttiger zijn dan voor 1940 

V O S 

MARS OP BRUSSEL 

Waarde Redakt e, 

GeefL de Brusselse buigemecster 
zichzelf niet een certifikaat van 
onbekwaamheid door te verklaien 
dat « omwille van de evo'utie der 
omstandigheden en de ophitsmg 
der gemoedei-en », hij niet kan in
s taan vooi de hanahaving van de 

B E C O Stookolie 

oide op 14 oktober a s •> 
Heeft Lucien niet meegeholpen 

de boel in het hondeid te jagen 
door zijn handtekening te plaat
sen onder allerlei tweedracht zaai
ende mot es waarin de Brusselse 
ehte aan madame la maiqaise 
t racht WIJS te maken dat « tout 
va t ies bien » ? 

Wat is er te Bruxelles veran
derd sinds onze 1ste Mars ? Heeft 
Lucien zijn gezag m de schaal ge
legd om te Brussel en elders voort
aan een goed onthaal te verzeke-
len aan de Nederlands-sprekende 
Belgen ' 

Las Ik niet m De Standaard van 
28-29 apiil 62 dat de begiotmg van 
de Stad Brussel eentalig Frans is! 
Wie hitst op 1 

Mocht het gebeuren dat Bru
xelles frangais ons de toegang ont
zegt tot de hoofdstad dan zou het 
wel eens kunnen gebeuren dat de 
betoging van de Nationale Federa
tie der IJzerkruisen haa r rangen 
vei sterkt ziet door oud-gedienden 
van <3e 1ste Maïs 

CJooremansviUe woide op 14 ok
tober een open stad Zoniet zal de 
pletrol van 200 000 Menapiers ge
schiedenis maken op 14 en op 21 
oktober 1962 

A C . Gent 

EXAMEN 

HERMES 

SCHOOL 
34 Zuidlaan 

211 M. Lemonnlerlaan 
Tel. 11.00.33 
Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
kursus 
In twee Jaar. 

• 
Steno- en 
daktylograJle 
In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 
• 

Oe school waar Vlamlng^eo 
zich tbola roeien. 

• 
Beter en voordelleer 

Greachte Heren 

Wat ik vandaag uit zeer be-
trouwbaie bion vernomen heb ka^ 
rakteri&eeit te fel de menlal ' tei t 
van de fi anskiljonse bazen om het 
te verzwijgen Het gaat zo ver da t 
bepaalde fabiieksbonzen hun toe
komstige mgeniems niet naar be
kwaamheid testen, maa r wel naa r 
de graad van hun waai dei ing voor 
de « Cul*uie latine » Als bewijs 
het volgende voorval Een afgestu
deerde ingenieur uit Leuven werd 
onlangs m een papierfabriek te 
Duffel met ^e twee voegende vra
gen getest 

1) Moest u kinderen hebben, 
naar welke school zopdt u ze stu
ren ' Antwooid van de afgestu
deerde ikzelf ben steeds naa r 
een viije schooi geweest en zou er 
bijgevolg ook mijn kindeien naar
toe stuien 

2) We'ke m ons land gebiuikte 
taal zal de eeistvolgende jaren het 
meest vooiuitgaan m het bedrijfs
leven in Vlaandeien ? Antwoord 
van de examinandus • Vermits 
het grootste gedeelte van de aibei-
ders in onze fabiieken Vlaamse 
mensen zijn en de veivlaamsmg op 
hoger vlak ook vroeg of laat zal 
doorgevoeld woiden maakt het 
Nedei 'ands de meeste kans op 
vooruitgang in d<̂  fabrieken in 
Vlaandeien 

Dat waien de twee enige eksa-
menviagen Na een vijftal minuten 
viel de beslissing van de jury • tot 
onze giote sp j t kunnen wi] u niet 
m onze fabriek gebruiken ! 

T L - Mechelen 

FRANSE SERMOENEN 

De spanningen rondom de be
rucht ge wolden franse pieken 
zijn nog altijd niet afgenomen, 
wel integendeel 

Het publiceren van de nieuwe 
regeling voor anderstaligen te 
Antwerpen heeft de polemieken 
onder de gelovigen aangescheipt 
Het volstaat, enkele gespiekken 
daarover te beluisteien om onmid
dellijk te vernemen hOe veideeld 
de s tandpunten rondom de agita
tie zijn 

B E C O Brandstof 

Wat mij betieft, heeft het mij 
wel iets verwonderd da t iemand 
als monseigneur Daems tot der
gelijke situatie bereid gevonden 
werd — al loopt de geschiedenis 
van Vlaanderen over van derge
lijke feiten. We meenden echter 
dat er in ons land toch iets gewij
zigd was in de mentali tei t tegen
over dertig jaa r geleden. Ik kan 
mij moeilijk vooistellen da t die
zelfde man, mijn oud K S A -
proost te Oudenaaide, die ons 
leerde Vlammg te zijn en gelovige, 
dergelijk s tandpunt inneemt en 
dan nog te -Antwerpen. 

Hier gaat he t eigenlijk om : 
moeten wij ons als Vlamingen in 
de hoek laten zetten zonder ver
zet te bieden omdat wij lid zijn 
van de katholieke gemeenschap ? 

niniiRiininiiniiiiiPiiiiniiiifiiniiiiniiii 

I n deze aangelegenheid zullen 
gelovigen beter het delikate van 
het s tandpunt begrijpen en het 
komt ook aan h u n m de eeiste 
piaats toe naa r een gezonde en 
aanvaardbare maatregel t e stre
ven 

Met het oog daaiop heb ik m j 
dan ook veiheugd m het protest 
ui tgaande van he t Davidsfonds 

G C - Kwaremont 

FRANSE PREKEN 

Mijne Heien 

Met de franse kaste-sermoenen 
zitten We lelijk in he t slop 

De eerbiedige schi iftelijke ver
zoeken der Katolieke Vlaamse 
Kultuurverenigmgen werden sma 
lend afgewezen 

De betogingen, die hierop volg
den, konden de officiële bisschop 
pelijke erkenning der onchriste 
lijke kastesermoenen niet verhin 
dei en — of hebben deze weljicht 
uitgelokt 

Integendeel, de wanordelijkhe
den m de keik worden dikwijls 
ten nadele van de Vlamingen uit
gelegd Men vergeet daarbij na
tuurlijk da t alleen de geheime 
staatspolitie-agenten, wiens i^aats 
allerminst in de kerk is, ocwzaak 
zijn der wanordelijkheden. 

We moeten dus de klip omzei
len en het enige wapen ter hand 
nemen dat doeltreffend is, hetzelf
de trouwens da t de franskiljons 
schaamteloos m a a r met succe^ 
misbruiken om de geesteSiJkheid 
te overtuigen en om te kopen = 
geld. 

E P - Antwerpen 

WAALSE HAAN 

Waarde Redaktie, 

Op 11 augustus was ik m Namen 
en heb daar aan de gevel van de 
Bon Mai-che en van Sa ima ver
schillende Waalse vlaggen (rode 
h a a n op geel veld) gezien, Daai -
tegen moet een Vlaming geen be
zwaar hebben op vooi waarde ech
ter dat die firma's m Vlaajideren 
ook de Vlaamse vlag hijsen. 

Goed opletten en, eventueel, de 
passende konkluzie trekken 1 

M L - Brussel 

B E C O Pri jzen 
Mazout 
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Ot tfOLKiUNit 

B t * D V / ^ N DE VLAAMS Ni^ 

i OMSTREDEN STANDPUNTEN 
Elr s taan op dit ogenblik meerdere V laamse problemen 
in het b r a n d p u n t der belangstell ing. Alhoewel alle Vla
mingen zonde» moei te akkoord k u n n e n gaan over een 
bevredigende oplossing van deze problemen — en de 
V laamse kul tuurveren ig ingen in feite akkoord gaan — 
stellen wij vast dat er vreselijk geknoeid word t omwille 
van de parti jpoli t ieke bekommern i s sen in de uni taire par
tijen. O m gebrekkige oplossingen te doen aanvaa rden 
door de V laamse openbare men ing worden allerlei a rgu
m e n t e n gebruikt en word t er opzettelijk verwarr ing ge
sticht. Z o konden wij in dagbladen v a n C.V.P. -s t rekking 
lezen dat de Volksun ie akkoord zou gaan met bepaalde 
halfslachtige en gebrekige bepal ingen, het gevolg van 
ongemot iveerde toegevingen aan W a l e n on Franstal igen. 
Dit is vo lkomen onjuist en uit de lucht gegrepen. 

4oor 7Hx.'p.'l^<U^Sl$t 

Jlet is vooreerst onjuist dat 
de Volksunie in de Kamer de 
faciliteiten zou goedgekeurd 
hebben vervat in het eerste 
wetsontwerp Gilson. De 
woordvoerders van de Volks-
uniefraktie hebben uitdruk
kelijk en krachtdadig deze 
faciliteiten bestreden en ver
worpen. In de verklaring die 
ik namens onze groep afleg
de voor de eindstemming heb 
ik dit nog eens herhaald. Ti j 
dens het debat hebben wij 
wel het amendement van de 
heer Van den Daele ge
steund, waardoor het facili
teitenregime beperkt werd 
in de tijd, als een overgangs
regime. Wij hebben dit 
amendement gesteund als 
een minder kwaad. Doch het 
werd verworpen. Een aantal 
Vlaamse C.V.P.-ers, waar
onder de heren De Saeger en 
Verroken, hebben tegen dit 
amendement Van den Daele 
gestemd en voor de facilitei
ten zoals zij door minister 
Gilson voorgestaan werden. 
Het Vlaams Aktiekomitee 
had de Vlaamse volksverte
genwoordigers verzocht deze_ 
faciliteitenregeling te ver
werpen als strijdig met het 
eentalig karakter van het 
Vlaamse land. De bedoeling 
van minister Gilson en van 
de regering was en is daar
entegen de uitbreiding van 
de tweetaligheid. De facili
teiten voorzien in het eerste 
wetsvoorstel zijn slechts een 
onderdeel van een welover-
legd plan. Dit is een reden te 
meer om niet in de val te 
trappen en konsekwent het 
Vlaams standpunt te verde
digen zoals wij gedaan heb
ben. Er is dus geen sprake 
van dat de Volksunie de fa
ciliteiten zou goedgekeurd 
hebben. 

Vervolgens is er de kwes
tie Moeskroen-Komen. In de
ze aangelegenheid hebben 
wij het enig redelijk en kon
sekwent standpunt ingeno
men, s tandpunt dat aanvan
kelijk door alle Vlaamse kul
tuurverenigingen en ook 
door de Kultuurraad voor 
Vlaanderen met geldige ar
gumenten verdedigd werd : 
franstalige, Waalse gewesten 

die daarenboven halsstarrig 
vasthouden aan hun Frans 
taairegime horen niet thuis 
in Vlaanderen. 

Maar wij hebben ons te
vergeefs ingespannen om ten 
minste een aantal gemeen
ten of gehuchten van deze 
streek, die inderdaad over
wegend Vlaams zijn, in 
West-Vlaanderen te behou
den en er een tweetalig re 
gime te weren : alleen Spie
re bleef ingevolge een Volks
unie-amendement in West-
Vlaanderen, doch onze 
amendementen om Houtem, 
een gedeelte van Ploegsteert, 
een gedeelte van Waasten 
en Neerwaasten, Komen-ten-
Briele, Schoonveld, Gods
huis, Korentje" en Gladje, 
Aalbeke - Station, de wijk 
Het Kompas, Tombroek, een 
gedeelte van Dottenijs bij 
West-Vlaanderen te laten 
werden verworpen. Indien de 
Vlamingen solidair geweest 
waren zoals de Walen en 
eensgezind onze amende
menten gesteimd had-

in feite denken aan stemmen 
bij de verkiezingen, sindikaJe 
of mutualiteitsbij dragen, enz. 

Beweren dat de Volksunie 
dus zonder meer akkoord zou 
gaan met de overheveling 
van - de gebieden Moeskroen 
en Komen naar Wallonië, zo
als voorzien in het wetsvoor
stel Gilson, is al evenmin 
juist. Ook hier t racht men 
zich te verschuilen achter 
de Volksunie, daar waar wij 
geenszins akkoord gaan met 
het wetsvoorstel Gilson zo
als het in de Kamer goedge
keurd werd. 

Het is wel erg naïef dit 
wetsvoorstel als een Vlaam
se overwinning voor te stel
len. 

Men vergeet dan moed
willig dat de afbakening van 
de taalgrens ook een Waalse 
eis was. Er moeten van 
Vlaamse zijde dus geen toe
gevingen gedaan worden : ik 
daag om het even wie uit 
eens duidelijk uiteen te zet
ten welke toegevingen de 
Walen dan wel gedaan heb
ben en welke Waalse ge
meenten of gehuchten bij 
Vlaanderen gevoegd worden! 
Daartegenover staat een 
ganse reeks Vlaamse ge
meenten en gehuchten, 
waarvan het Vlaams karak
ter zelfs door de Walen er
kend werd in het Centrum 
Harmei, die ons ontstolen 
worden en ten prooi vallen 
aan Waals imperialisme. 

De houding van de Vla
mingen die dit goedkeurden 
is onverdedigbaar. 

De vastlegging van de taal
grens door het eerste wets
ontwerp Gilson — en zonder 
vooruit te lopen op de ne
faste bepalingen vervat in 
het tweede wetsontwerp — 
zal eindigen met een nadelig 
saldo voor de Vlamingen. 
Dat staat nu al vast. 

Indien daar bijkomt dat 
wij de strikte eentaligheid 
van het Vlaamse landsge
deelte niet kunnen doen eer
biedigen en wettelijk vast
leggen, maar integendeel 
een wettelijk s tatuut ver
leend wordt aan de frans-

Voor ons mogen Moes
kroen-Komen In West-
Vlaanderen blijven, maar 
dan konsekwent met een Ne
derlands taairegime. Hoeveel 
Vlamingen er ook wonen, het 
is een feit dat deze Vlamin
gen en zeker hun kinderen 
er blootgesteld zijn aan een 
stelselmatige verfransing. 

De toestanden zijn er voor 
de Vlamingen erbarmelijk en 
nooit is er door de C.V.P.-ers 
van West-Vlaanderen iets 
gedaan geweest om hen te 
helpen. Na de oorlog werden 
praktisch alle Vlaamse klas
sen afgeschaft zonder enig 
protest. Er is geen redelijk 
vooruitzicht dat daarin ver
andering komt, ook niet 
wanneer deze gebieden Wj 
West-Vlaacuteren blijTeo. 

EERSTE LES VOOR DE VLAMINGEN : STEUN HET 

SOLIDARITEITSFONDS. STORT OP P.R. 235.62 VAN 

KREDIETBANK-GENT ONDER VERMELDING : 

VÓÓR VLAAMS SOLIDARITEITSFONDS (REKENING 

61.400). WEES SOLIDAIR MET HEN DIE AANGEHOU

DEN OF BEBOET WERDEN, 

den zou de toestand er gans 
anders uitzien. 
Vlaamse motieven worden 
door sommigen in deze aan
gelegenheid misbruikt als 
een masker, daar waar zij in 
werkelijkheid nooit bekom
merd geweest zijn om het 
lot van de Vlaaningen in 
lifoeslcroen of Komen, maar 

sprekenden in Vlaanderen, 
met verdere mogelijkheid tot 
verfransing van Vlaamse ge
meenten, dan is gans de ope
ratie van de vastlegging van 
de taalgrens van Vlaams 
standpunt een nederlaag. 

Het bedenkeüjkst bij dit 
alles — en men kan het niet 
geno^ herhalen « 5«Ua <*« 

Inzichten en de bedoelingen 
van de regering. Het is voor 
mij zeer erg dat Vlaamse mI-« 
nisters hun goedkeuring 
hechten aan een regeringsn 
politiek die er, naar de uit-< 
drukkelijke verklaringen van 
minister Gilson en volgens 
de tekst van de door de re-> 
gering goedgekeurde wets
ontwerpen, ondubbelzinnig 
op gericht is de verworven
heden van 1932 in het ge-t 
drang te brengen en een a l 
gemeen franskiljons offen
sief te steunen. 

Ik wens nog eens terug t» 
komen op de afschaffing vaa 
de talentelling. 

Vooreerst is het feit dat d« 
talentelling niet gehouden 
werd niet te danken aan een 
Vlaamse oppositie in het 
parlement, maar aan de 
Vlaamse gemeentebestuxea 
die iedere medewerking wei
gerden en vervolgens aan de 
verkiezingsoverwinning van 
de Volksunie. Doch het ver
zet van de Vlamingen tegen 
de talentelling werd ingege
ven door het vooruitzicht dal 
ingevolge de mogelijke resul
taten van een vervalste ta 
lentelling, franssprekende 
minderheden in Vlaamse ge
meenten wettelijke facilitei
ten zouden bekomen en a l 
dus de verfransing zich zou 
uitbreiden. Wanneer deze fa
ciliteiten nu rechtstreeks in
gevoerd worden door da 
wetsontwerpen van de rege
ring is het afschaffen van 
de talentelling een Phyrus-
overwinning ! 

Daarenboven moet nog
maals duidelijk de vraag ge
steld worden of het waar Ia 
— wat in openbare vergade
ring Van de Senaat zonder 
tegenspraak gezegd werd — 
dat de-Vlaamse C.V.P.-ers in 
ruil voor het niet houden 
van de talentelling verzaakt 
hebben aan de zetelaanpas
sing vóór een grondwetsher
ziening zal doorgevoerd zijn. 
Grondwetsherziening die de 
Walen de paritaire senaat 
moet geven ! Dat Is alleszlna 
het plan dat thans In de 
geesten van velen leeft. 

Openlijk durft men er nog 
niet voor uitkomen. Maar 
stilaan worden de eerste 
stappen in die richting ge
zet. Het artikel dat de CVP-
voorzitter Van den Boey-
nants gepubliceerd heeft in 
« Temps Nouveaux » wijst In 
bedekte termen In die rich
ting. 

De Vlamingen hebben het 
recht te weten waar men 
naar toe wilt. 

Ondertussen kan er geen 
sprake van zijn af te zien 
van de eis van onmiddellijke 
zetelaanpassing : de grond
wet en de demokratische be
ginselen moeten geëerbiedigd 
worden, ook wanneer het In 
het belang is van de Vlamin
gen, 

Daarom zullen wij te Brus
sel op 14 oktober a.s. ook be
togen voor zetelaanpassing I 
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Ook te Leuven 

Ook te Leuven gaan er nog zondag 
aan zondag vijf missen door met ser
moen in het Frans. Deze toestand 
wordt thans dubbel onhoudbaar, sinds 
er voor de anderstalige studenten ei
gen parochiale centra werden opge
richt. 

Bij de talentell ing van 1947 bleken 
te Leuven slechts 6,03% Fransspre-
kenden — wat niet wil zeggen Neder
lands-onkundigen ! — te huizen. Dit 
cijfer is, zoals wetenschappelijk werd 
vastgesteld, sindsdien zeker niet ge
stegen. De Franse sermoenen in de 
universiteitsstad zijn — net als te 
Antwerpen — uitgesproken kasteser-
moènen. Hun tijd is definitief voorbij. 

De V.V.B.-Leuven heeft in een motie 
aangedrongen op afschaffing van al
le Franse preken binnen parochiaal 
verband. 

Budget 

In de Wetstraat hebben ae ministe
riële excellenties zich dagenlang ge
bogen over het budget 1963. Uiteinde
lijk stelden zij zich akkoord over het 
ronde sommetje van 139 miljard, he t 
zij weer maar eens 7 miljard uitgaven 
mf^er dan vorig jaar. 

Van enig plan om de uitgaven te 
benerken nog steeds geen spoor. 

Uitgeven is zoveel gemakkelijker 
dan saneren ! 

Het budget voor Nationale Opvoe
ding zal bijna 30 miljard bedragen, 
hetzij 5 maal méér dan in 1950 ! Wa
ren wij dan tot 1950 Beothiërs ? Of 
scheelt er wat aan dat eens zo hoog
geprezen schoolpakt ? 

Nog wat benoemingen a la Evalen-
ko met jaarwedden van om en nabij 
het miljoen en onze uitgaven geraken 
helemaal gesaneerd. 

Warhoofden 

Volgens Jos van Eynde zijn de 
Volksuniemensen warhoofden ! 

Iedereen weet dat het gemiddeld 
peil van de Volksuniekiezer een eind 
boven dat van de andere partijen ligt 
m.a.w. er staan in de Volksunie, een 
zoveel kleinere partij als de « Vlaam
se » B.S.P., in volstrekt getal m i n 
stens evenveel intellektuelen als bij 
de B.S.P., waar 9/10 van de intellek
tuelen trouwens alleen ' maar staat 
omwille van voordelen of bevorderin
gen, die ze bij ons moeten ontberen. 

Maar ja, Jos van Eynde kan niet 
oordelen over war-hoofden. 

Hij heeft geen hoofd. 
Hij heeft een kop. 
Of zoals partijgenoot Demany 

schrijft : een bizonkop. 

19e eeuw 

Einde juli werd in de kantoren 
van de B a n q u e de la Société 
General te Leuven een lijst rond
gebracht om handtekeningen te ver
zamelen onder een motie van het 
« Comité pour Ie progrès social par Ie 
bilinguisme ». Deze lijst werd rond
gebracht door een invloedrijk funk-
tionaris, die hiervoor bijna elk per
soneelslid persoonlijk aansprak. Da
delijk werd bij de direktie ge
protesteerd tegen deze weinig demo-
kratische handelwijze. Men verklaar
de toen dat de bankdirektie hier vol
ledig buiten stond en zich distan-
cieerde van dit privé-initiatief. 

Een paar weken geleden wer
den dezelfde lijsten o p n i e u w 
doorgegeven, ditmaal vergezeld van 
een Franstalig briefje, waarop ver
meld stond dat de lijst niet in h a n 
den mocht komen van c twijfelach
tige gevallen » (cas douteux). Dit 

iiiiiiiiimi 

Open brief 

aan dhr Vanden Boevnanli 
voorzitter van de C.V.P. 
BRUSSEL 

^ Heer Vooriltler, 

Binnen de korte tijdspanne van enlcle maanden tik ik Ihans 
voor de tweede keer bovenaan een open brief uw naam en adrea. 
In mijn vorig epistel zag ik me genoodzaakt, u met een niet-parte-
mentaire uitdruKking te lijf te gaan : ik noemde u een leugenaar. 
Gij had aan een te Hasselt samengestroomd auditorium van partij-
onjierdanen wijsgemaakt dal de Volksunie, ter gelegenheid van 
tussentijdse verkiezingen in het Veurnse, het mei de liberalen op 
een akkoordje lïad gegooid. Ook een radde leugenaar wordt wel 
eens bij de tong gevat en de feiten waren destijds zo onmiskenbaar 
tinders, dat zelfs uw eigen pers. uw Hasseltse slipper niet heeft 
geslikt. 

Dat, heer Voorzitter, voor wal betreft de teugenaar. En omdat 
ik niet door Wens te gaan voor een onverbeterlijke scheldmaniak, 
laat ik ditmaal alle minder-oirbare betitelingen achterwege; ik weiger 
dus aan mijn azertyklavier het woord onnozelaar te onttolikelen. Uw 
eigen vokabularium trouwens bevat alle kwalifikatieven die ik nodig 
heb. Want hebt gij uzelf in uw verkiezingsproza niet bestempeld 
als de for-mi-da-be-le VdB ? 

For-mi-da-bel, heer Voorzitter, is de verklaring die onder uw 
voorzitterschap werd opgesteld door het Nationaal Komilee van de 
C.V.P. - P.S.C, betreffende de Mars op Brussel. Tot wat voor originele 
vaststellingen zift gij daar gekomen ? Welk nieuw en verblindend 
licht werpt gij op de betoging van U oktober ? Wat zijn de bin
dende besluiten die UM) grote en kleine adepten uit die verklaring 
moeten puren ? 

Laat ons, heer Voorzitter, dit samen onderzoeken. Het Nati
onaal Komilee is van oordeel, dat de Vlaamse kultuurvcrenigingen 
het recht hebben om een optocht in te richten en dat niemand 
afbreuk mag doen <mn dat recht: "Dit'ts een verklaring die zelfs 
La Palice - de man die, net als de C.V.P., un quart d'heure avant 
M mort vivait encore - u zou benijden. Ik minimalizeer die ver
heugende verklaring niet ; ze betekent al met al toch een hele slap 
vooruit, want nog niet zo lang geleden was De Saeger een andere 
mening toegedaan. 

Vergeef me, heer Voorzitter, dat ik de twee volgende para
grafen van uty verklaring voor bla-bla hou. De verbetering van het 
wederzijds begrip en achting, de nieuwe verstandhouding onder 
de Belgen, dat zijn stijlbloempjes die passen zowel in een verkla
ring van het Nationaal Komilee als in een begrafenisrede van Camille 
Huysmans of een Koninklijke Toespraak. 

Wat volgt, heer Voorzitter, is belangrijker : het Nationaal 
Komilee verwijst naar de huidige besprekingen tussen regering en 
regeringspartijen en meent dat C.V.P.-deelneming aan de Mars deze 
besprekingen in het gedrang zou brengen. Hoe moeten wij dat 
verstaan 7 Letterlijk ? Och kom, sinds 132 jaar zegt men ons dat 
deelneming aan éit of aan dat rüet opportuun is omdat men de 
zaken juist aan het oplossen is. Of zit er meer achter die verklaring f 
Moeten wij er uit besluiten dat én de B.S.P. én de Waalse C.V.P.-ers 
van de officiële niet-deelneming aan de Mars een conditio sine qua 
non hebben gemaakt ? Alles en nog wat plus de min of meer bedek
te zinspelingen in een deel der Vlaamse C.V.P.-pers wijzen er op. 
Het ziel er naar uit dat de Vlaamse C.V.P.-mandatarissen vriendelijk 
verzocht worden, telkens wanneer ze in de toekomst een politieke 
zondaguitstap willen maken, zich -voorafgaandelijk een toelating 
te halen in het Volkshuis of bij de P.S.C.-vrienden. 

Trouwens, heer Voorzitter, « deelneming aan de Mars », wat 
is dat eigenlijk ? Uw kommunikee geeft uiting aan UÏÜ bezorgdheid 
om aan de Mars geen partijpolitiek karakter te geven en deze bezorgd
heid wordt ingeroepen om uw onthouding te verklaren. Waar heb
ben we het nu ? Ik kan me niet herinneren dat vorig jaar door de 
C.V.P. eenzelfde verklaring werd afgelegd. Wil dit zeggen, dat de 
C.V.P. vorige keer wél een partijpolitiek karakter aan de betoging 
heeft gegeven ? 

Bij mijn weten overigens, heer Voorzitter, neemt geen enltele 
parlij deel aan de Mars. Tussen de inrichters speur ik vergeefs naar 
partijen en politiekers. En tussen de betogers verleden jaar waren 
er wél verschillende groepen : parlementairen, burgemeesters en 
gewone dinges. Maar nergens vond ik een spoor van partijpolitieke 
differentiëring der betogers. 

Uw for-mi-da-be-le verklaring. Heer Voorzitter, is een for-wi-
da-be-le drol in een puntzak. Zij zaait - en dat is haar bedoeliMg 
wellicht - de nodige verwarring zowel bij voor- als tegenstanders 
van de Mars. Zij laat niets toe en zij belet niets. Zij zal o.m. véet 
beletten dat enkele mandatarissen van uw partij toch zullen mart-
jeren. De weinigen die het niet eens zijn met n. En de anderen (Be 
de adem van hun kiezers in de nek voelen. Enkelen, verloren M 
een zee van mensen lijk 

dio Genest, 

briefje was e igenhandig geschreven 
en ondertekend door de adjunkt-di -
rekteur en de eerste handtekening 
die op de lijst prijkte was die van di-
rekteur Teughels ! In de meeste 
diensten werd die lijst gewoon 
rondgegeven en zelfs niet door ieder
een gelezen; in een andere afdeling 
echter werd elk personeelslid afzon
derlijk bij het diensthoofd geroepen. 
Weer een mooi voorbeeld van mislei
ding en werkgeversdruk, zoals wij er 
uit deze kringen al meer hebben l e 
ren kennen. * 

g Oorlogsschade 

Door de regering werd eindelijk een 
schamel wetsontwerp ingediend om 
a a n sommigen die door de repressie 
of epuratie getroffen werden in be
perkte mate recht op oorlogsschade 
toe te kennen. Dit wetsontwerp is vol
komen ontoereikend en eens te meer 
grof onrechtvaardig. 

Wij herinneren er aan dat Mr Van 
der Eist reeds in 1939 een wetsvoor
stel indiende, dat hij op 5 juni 1962 
opnieuw ingediend heeft, waardoor 
gans het probleem van de oorlogs
schade aan personen die getroffen 
werden door de repressie of epuratie, 
op een bevredigende, rechtvaardige en 
definitieve wijze opgelost wordt. 

Dat wil de regering blijkbaar niet. 
De regering wil knoeien. Laat i e 
knoeien. De kiezers zullen oordelen. 

g Vervroegd eerherstel 

^ Krachtens de vroegere wetgeving 
^ kon een veroordeelde pas eerherstel 
^ krijgen wanneer er o.a. een termijn 
^ was verstreken na zijn voorwaarde-
= lijke invrijheidstell ing gelijk aan he t 
= dubbele van de termijn die hij nog 
= moest uitzitten. 
= Krachtens de huidige wetgeving 
= wordt die termijn gelijkgesteld ge -
^ woon met de termijn die hij nog 
^ moest uitzitten. Deze termijn moet 
^ echter tenminste Z jaar zijn en t e n 
^ minste 5 jaar voor de gestraften die 
^ to l meer dan 5 jaar werden veroor-
= deeld. 

Toerisme en 

Franse preken 

Naar he t hee t worden de franstal l -
ge preken gedurende de zomerperio
de in alle kerken aan de kust gehou
den om redenen van zielszorg. 

Men kan daarbij verscheidene vra
gen stellen. 

Waarom wordt aan de kust al leen 
aan de franstal igen zielszorg besteed? 
Waarom worden aan de overtalrijke 
Vlamingen en Nederlanders, die als 
toeristen te Namen, te Dinant en e l 
ders in Wallonië de mis bijwonen, n ie t 
dezelfde zorgen besteed ? Waarom 
zijn dan daar geen nederlandstalige 
preken? Waar in Italië, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland 
wordt in een andere dan de landstaal 
gepreekt voor de overtalrijke anders
talige toeristen ? 

Nergens. 
Daaruit kan men slechts twee be

sluiten trekken. 
Ofwel zij er s lechte bisschoppen in 

Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, 
Nederland en Wallonië en al leen goe
de in Vlaanderen. 

Ofwel spelen de Vlaamse bisschop
pen he t Belgisch unitair spel en wordt 
er misbruik van de goedgelovigheid 
der Vlaamse katolieken gemaakt. 

Slechts één van beide besluiten 
dringt zich op. 
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Tranen 

De « Pourquoi-Pas ? » brengt In de 
zuiverste Stomme-van-Porticistijl een 
verslag over de wallingantische bij
eenkomst die enkele dagen geleden te 
Teuven in de Voerstreek plaatsgreep : 
€ en gedurende de redevoeringen 
weende een man, die zich wat had te
ruggetrokken. Tranen liepen van het 
oude aristokratische gelaat van graaf 
de Secillon en deze tranen, gevoegd 
bij de verheven stemming van de ver
gadering, lieten toe de toekomst met 
wat meer vertrouwen tegemoet te 
zien : enkele van deze mannen zullen 
liever sterven dan te berusten in de 
nederlaag, t.t.z. de aanhechting bij 
Limburg ». 

Zoals in het fröbelklasse : als de 
kleuters dringend naar buiten moe
ten, komen de waterlanders boven. En 
de Secillon moét buiten ! Zeer bin
nenkort zelfs. Voor een heel grote 
kommissie. 

De C V P . groeit! 

Op het Nationaal Sekretariaat van 
de C.V.P. in de Tweekerkenstraat te 
Brussel heerst sinds enkele dagen al
les behalve feeststemming. 

Bij de hernieuwing der lidmaat
schappen die onlangs plaatsgreep, 
bleven méér dan 20.000 geweigerde 
lidkaarten liggen. Als het groene hout 
al zo is, wat dan met het dorre ? 

dit warm en dorstig oord bezoeken, 
heeft zijn vliegtuigbiljet reeds be
sproken. 

Welkom, Piet ! 

Tas de cochons 

Dialoog tussen twee jonge franskil
jons verleden zondag op de trappen 
van de St Jozefskerk, na de mis van 
11 uur 15 : « Wat is er gebeurd in de 
kerk ? » « Niets ! » « Hoe, niets ? ». 
«Nee, er was geen Franse preek». 
« Tas de cochons ! ». 

Onderontwikkelde 

Natie 
In « Temps Nouveaux », het offici

ële C.V.P.-orgaan, heeft Vanden 
Boeynants een artikel geschreven over 
de Vlaams-Waalse spanning. Aan het 
einde van zijn betoog doet hij een 
oproep opdat in de komende weken, 
voor de grondwettelijke opening van 
het parlementsjaar in november, een 
« nationaal akkoord » zou gezocht en 
getroffen worden. De C.V.P.-voorzitter 
besluit dat België 'n onderontwikkeld 
land zou zijn indien Walen en Vlamin
gen mekaar blijven bestrijden terwijl 
Fransen en Duitsers thans mekaar in 
de armen vallen. 

Fransen en Duitsers wonen in twee 
verschillende huizen vlak naast me
kaar; ze zijn tot het verstandig in
zicht gekomen dat ze best mekaars 
ruiten niet meer ingooien. Eenzelfde 
verstandig inzicht tussen Vlamingen 
en Walen is heel goed mogelijk. Maar 
dan moeten ze eerst ieder over hun 
eigen huis beschikken ! 

Het huidige unitaire België is in
derdaad een onderontwikkeld gebied. 
Het doet twee gezinnen door mekaar 
wonen in een ééngezinhuis. 

Wat met 

De Standaard? 

Het « Dagblad voor Staatkundige, 
Maatschappelijke en Ekonomische 
Belangen » hult zich in een verdacht 
stilzwijgen over de taalincidenten te 
Antwerpen. Nadat het blad wekenlang 
heeft aangedrongen op een bevredi
gende oplossing te Antv/erpen, schijnt 
het plots alle belangstelling voor de 
aangelegenheid te hebben verloren 
vanaf het ogenblik dat Mgr Daem de 
nieuwe regeling bekend maakte. 

Manu Ruys zou een fors en Vlaams 
artikel over de zaak hebben geschre
ven, maar grote baas De Smaele 
schijnt het eigenhandig te hebben 
verscheurd. Wie een blad wil dat kon-
sekwent een lijn doortrekt, komt bij 
de Standaard minder dan ooit terecht. 

Druiven in gevaar 

In de druivenstreek van Overijse en 
Hoeilaart heerst sterke beroering in 
verband met de voortdurende prijsda
ling van de serredruiven. 

Deze prijsdaling wordt veroorzaakt 
door een massale invoer van druiven 
uit Zuid-Europa. De ongunstige weers
omstandigheden dwingen onze kwe
kers reeds geruime tijd, in de serren te 
stoken. De huidige prijs van de in
landse druif is reeds verlieslatend. 

Wanneer zal België het voorbeeld 
volgen van bvb. Frankrijk, dat 
vreemde invoer stopzet zodra de pri j 
zen op de binnenlandse markt bene
den de minimumprijs dalen ? 

Maar ja, de druiventeelt is slechtf 
een Vlaamse teelt ! 

Denkfout 

Volgens La libre Belgique waren er 
alleen Volksuniemilitanten aan de St 
Jozefskerk te Antwerpen. Ze waren 
van overal aangevoerd want de ken
ners van La libre Belgique hoorden 
allerlei Vlaamse gewesttalen. 

La Libre heeft hier een denkfout 
gemaakt. De Volksuniemilitanten 
praten niet hun dialekt, doch behoor
lijk Nederlands. 

Men dient op te passen voor al te 
veel fantasie, zo niet neemt niemand 
een verslag nog ernstig op. 

Nederlandse les 

Onze lieve Waalse broeders te Em-
bourg (Luik) hebben er wat nieuws op 
gevonden om de goede betrekkingen 
tussen de twee landsgedeelten nog 
wat te verbeteren. 

In de gemeenteschool te Embourg — 
zoals trouwens elders — worden de 
schoolboeken gratis ter beschikking 
van de leerlingen gesteld. 

Ook dit jaar was dit het geval, be
halve voor één enkel boekje : het Ne
derlands leerboekje. De ouders wer
den vriendelijk verzocht, voor dit 
boekje veertig frank neer te tellen. 

Handige manier om Nederlandse 
lessen antipathiek te maken. 

Bij Vermeylen 

Mr Van der Eist begaf zich verleden 
week naar het kabinet van de Minis
ter van Justitie om het Volksunie
protest in verband met de verlengde 
aanhouding van zes St-Jozef-de-
monstranten over te maken. 

De minister antwoordde aan de 
V.U.-voorzitter, dat hij reeds vaak 
heeft aangedrongen opdat de preven
tieve hechtenis tot ' t volstrekt nood
zakelijke zou worden beperkt. 

Ook de minister moet dus al vaker 
hebben vastgesteld, dat met de voor
lopige hechtenis nogal licht wordt 
omgesprongen. We voegen er aan toe: 
vooral tegen Vlaamsgezinde betogers. 
De voorbeelden zijn legio. 

Demografie 

Het rapport Sauvy over de ramp
zalige demografische toestand van 
Wallonië en de daaropvolgende beroe
ring in Wallonië zelf hebben nu tot 
een eerste konkreet rezultaat geleid : 
er wordt een kommissie voor demo
grafische politiek opgericht en men 
verwacht dat deze kommissie al da
delijk op het budget van 1963 meer 
dan twee miljard zal slokken. 

Als het Wallonië betreft, vindt men 
steeds de nodige miljarden. 

Ook de Balearen 

Naar wij vernemen kunnen zelfs de 
Batoaren niet afzljdijr blijven bij de 
tweede opmars naar Brussel. De 
WnrtTlamingr Plet Pottie, die te SoUer 
Mn bar houdt en dit tot dankbare la-

•aa de talrijke Vlamingen die 
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JUISTE CIJFERS. Dat onze 
franstaligen het niet al te 
nauw nemen met de waar
heid bewijst hun berichtge
ving over de Voer. Uit Moe-
lingen zou meer dan drie 
vierde van de schoolgaande 
jeugd in 't Frans lager on
derwijs volgen. Welnu Moe-
lingen telt 783 inwoners. 
Te Moelingen zelf studeren 
35 kinderen in de jongens
school en 20 in de meisjes
school en 4 gaan naar 
Tongeren. Dat maakt 59 
kinderen. Als we de frans-
talige pers willen geloven 
zouden er te Moelingen dus 
ongeveer 250 schoolgaande 
kinderen van 7 tot 14 jaar 
moeten zijn op 783 inwo
ners ! 

Maar ja, al» men alles ge
looft wat de dwaze franse
laars ter plaataa vertellen ! 

Volgens Le journal d' 
Aubel (oplage 3.000 exem
plaren !) zou er te Moelin
gen zelfs 'n klas afgeschaft 
zijn. Ook dat is onjuist. 
Welke berichten van die 
heren zijn wel ju is t ! 

Te 's Graven-Voeren stu
deren 72 schoolplichtigen 
ter plaatste en 5 gaan er 
naar Tongeren. Dus de 75 
% die volgena La libre Bel
gique in het Frans zouden 
studeren zijn ook weer door 
een vergrootglas bekeken. 

Kostelijk is het feit dat 
de propaganda om in het 
Frans te studeren te Vise 
en te Aubel vanuit Teu\ten 
en Remersdaal gevoerd 
wordt, maar de bussen voor 
Vise en Aubel mogen daar 
niet komen. Hun kinderen 
moeten ter plaatse In het 
Nederland» blijven stude
ren want het onderwijzend 
personeel behoort tot hun 
kUekje. 

TEUVEN De « grootse > 
franskiljonse betoging te 
Teuven voorzien had niet 
zoveel om het lijf. Er waren 
hoop en al 300 aanwezigen, 
waaronder ruim 200 aange
voerd uit Vise, Aubel en el-

haald Qpi er wat leven In te 
blazen ! 
Senator Baltus moet an
derzijds ook niet al te 
geestdriftig gesproken 
hebben want op een be
paald ogenblik werd hij 
uitgejouwd I 

..inderdaad, heer de Secillon.. 

dera. De harmonie van 
Teuven wilde niet eens 
meedoen aan die ziekelijke 
Franse rimram en besloot 
thuis te blijven. Zo diende 
de harmonie van Aubel ge-

TEUVEN Het gemeentebe
stuur van Teuven zou zich 
beter wat met eigen zaken 
bemoeien. Want met al 
hun politiek In andere 
Voerdorpen Tergaten ze 

hun eigen bewaarschool. 
Die kon niet op tijd openen 
omdat er geen leerkracht 
was ! Op 18 augustus nam 
de vorige leerkracht ont
slag. Pas op 24 augustus 
liet het gemeentebestuur 
dit weten aan het school
hoofd. En het gemeentebe
stuur zorgde niet eens op 
tijd voor een nieuwe leraar, 
hoewel er twee Limburgse 
kandidaten waren. 

Die bewaarschool is Ne
derlands want zo ze Frans 
zou zijn zouden er geen 5 
leerlingen komen, zeggen de 
franskiljons onder elkaar. 

Toch zou de Voer Frans 
zijn ! 

VOERSTREEK N A A R 
BRUSSEL De Voerstreek 
was flink vertegenwoordigd 
op het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen en 
op de IJzerbedevaart te 
Diksmude. Een afvaardi
ging van de Voerstreek be
zoekt anderzijds de Breu-
gelfeesten te Mechelen, 
deze zaterdagavond en op 
de tweede opmars naar 
Brussel op 14 oktober e.k. 
zullen minstens honderd 
Voerbewoners opstappen. 

VONNIS Doeanier Jans-
sens die er van beschuldigd 
werd, aan de grenspost De 
Plank een franstalige aan
gevallen te hebben, werd 
deze week veronrdeeld. 
Meteen is het bewijs gele
verd dat zelfs de meest 
dolzinnige beschuldiging 
tot een veroordeling kan 
leiden, als ze maar inge
diend en met voldoende lef 
gehandhaafd wordt door 
een Waal. Voor wapneer 
bescherming voor kleine 
Vlaamse ambtenaars tegen 
Waalse arrogantie ? 
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De zor van Macmillan 
De Britse eerste-minister heeft de laatste maanden weinig ge
ruste ogenblikken gesleten. Hij heeft het lot van zichzelf en 
ïijn kabinet gekoppeld aan de Britse toetreding tot de Euro
pese Ekonomische gemeenschap en met deze toetreding loopt 
he t niet van een leien dakje. 
De laatste dagen heeft Macmillan dan wellicht toch even kun
nen herademen. Want op de zopas te Londen gehouden Com
monwealth-konferentie zijn dan toch geen nieuwe moeilijk
heden en bezwaren tegen het E.E.G.-lidmaatschap gerezen. 
De weg naar Brussel is er vrij gebleven. 

Engeland en de E* E* G* 
De eindeloze weg 

Toen begin augustus op de 
E.E.G.-konferentie te Brussel 
bleek dat de onderhandelin
gen in verband met Enge-
lands toetreding tot de EEG 
vastgelopen waren, werd be
sloten tot een onderhande-
lingspauze van twee maan
den. Deze termijn zou door de 
Britten benut worden om hun 
definitieve houding te bepa
len en om de partners van 't 
Gemenebest te raadplegen. 

De onderhandelingspauze 
had tot direkt gevolg dat de 
talloze tegenstanders van de 
E.E.G. in Engeland met her
nieuwde kracht hun offan-
Bief voortzetten. Niet zonder 
rezultaat trouwens, want wel
dra bleek dat Macmillan niet 
meer de gelegenheid zou heb

ben om nog vóór einde '62 over 
te gaan tot de 1ste legislatieve 
faze voor de toetreding. Dsze 
faze zal thans moeten ver
schoven worden naar het 
midden van 1963, aan de 
vooravond dus van de Britse 
verkiezingen. Dit uits-tel tot 
vlak voor de verkiezingen zet 
heel de E.E.G.-politiek van 
Macmillan op zeer losse 
schroeven. 
Tijdens de onderhandelings

pauze is de goodwill van het 
Engels publiek t.o.v. de E.E.G. 
voor een goed deel verlopen. 
Bij een opiniepeiling in maar t 
1962 bleken 47% voor en 28,7 
% tegen de aansluiting te 
zijn. Begin september zien die 
cijfers er al gans anders uit: 
52,2% der Britten verklaren 

Macniii^an en Commonwealthminister Duncan Sandys. 

zich thans tegenciander en 
slechts 37,8% is nog te vinden 
voor de aansluiting. 

Dit verloop van de opinie is 
het rechtstreeks gevolg van 
de onderhandelingspauze. Het 
Britse publiek ondergaat 

thans niet meer de fascine
rende aantrekkingskracht van 
de oorspronkelijke E.E.G.-ge-
dachte; de technische moei
lijkheden en het geharrewar 
der experten op de Brusselse 
konferentie hebben het aan-

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
H Schumann . 

Toen op een gala-kon-
cert tijdens het bezoek van 
Philibert Tsiranana het or
kest de Rheinische Sym
phonic van Robert Schu
mann inzette, weerklonken 
achter in de zaal plots an
dere muzikale akkoorden. 
Een hoogwaardigheidsbe
kleder uit het gevolg van 
de prezident was de zaai 
binnengekomen met een 
spelende transitorradio. 
Bondsprezident L ü b k e 
kwaad : « Was ist das ? ». 

• Voorzorg . 

Jomo Kenyatta, « Bran
dende Speer », de gekende 
staatsminister en oud-
Mau-Mau-leider van Kenia 
verzocht onlangs zijn -toe
hoorders op een massaver
gadering, de gordels af te 
willen leggen voor het be
gin van zijn spreekbeurt. 
Het behoort namelijk - tot 
de goede politieke geplo-
genheden in Kenia dat 
broeksgordels op vergade
ringen gehanteerd worden 
als slaande argumenten. 
Het afleggen der gordels 
betekende slechts uitstel : 
het kwam tot een hartver
kwikkende rel toen de gor
dels weer werden uitge
deeld. 

• Kritiek. 
Oe Thant 's onderhoud te 

Moskou met Kroesjtsjev 

moet niet zo vlot verlopen 
zijn als de sekretaris-gene-
raal van de U.N.O. wel had 
gehoopt. De anders zo voor
zichtige Birmaan bracht 
dadelijk na zijn terugkeer 
uit de Sovjet-Unie nogal 
heftig kritiek uit op de 
wijze waarop de Russische 
pers en TV sommige van 
zijn verklaringen liad ge
wijzigd. 

red, dat het méér dan 160 
jaar oud was en dat het 
een grote kunsthistorische 
aanwinst was. 

• Voorzorg . 

Met 24 geboorten per 
1.000 inwoners heeft Polen 
een der hoogste demogra
fische cijfers van de we
reld. De Poolse industrie 
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Kunst of k i t sch? . . . 

Kuns tkenner . 

Jacky Kennedy, kunst-
kritische echtgenote van 
de prezident der V.S., liet 
uit de « Groene kamer» 
van het Witte Huis een 
schrijftafel wegnemen na
dat kenners haar verzekerd 
hadden dat het meubel 
hoogstens 80 jaar oud was, 
niet de minste waarde had 
en daarenboven in de 
slechtst-denkbare na-
maakstijl was gebouwd. 
Mevrouw zelf had enkele 
weken vroeger tijdens een 
TV-uitzending trots ver
klaard dat het meubel door 
haar werd ontdekt en ge

en landbouw kunnen dit 
tempo niet bijhouden en de 
regering is dan ook van 
mening dat er nodig wat 
moet gedaan worden. Eer
ste maatregel : verhoging 
van de huwbare leeftijd 
voor mannen van 18 tot 21 
jaar. 

• Frans binnenhuis je . 

Steevaste bewonderaars 
van Parijs als kulturele we
reldstad kunnen met 
vrucht onderstaande sta
tistiek raadplegen die wel 
iets zegt over de woonkul-
tuur in de Lichtstad. Van 
de 1.201.157 woningen der 

Franse hoofdstad hebben 
er 972.531 bad noch stort
bad, 889.506 geen centrale 
verwarming, 623.421 geen 
eigen W.C, 475.000 geen 
aansluiting op het waternet 
en 266.935 geen aansluiting 
op het gasnet. 

• Teu tonen . 

De Gaulle in 1934 over 
Frans-Duitse verzoening : 
« Duitsland verontrust ons, 
dit nest van machtige en 
vage instinkten, van gebo
ren kunstenaars zonder 
enige smaak, van feodaal 
denkende techniekers; met 
herbergen die er uitzien als 
tempels en met W.C.'g die 
wel gotische paleizen l i j
ken; nest van onderdruk
kers die zich graag bemind 
zouden maken, van slaafs 
onderworpen separatisten, 
van salonleeuwen die on
passelijk worden als ze te 
veel bier hebben gedron
ken ». 

• Spaarzaamheid . 

Op 9 juli jl. lieten de 
Amerikanen een atoombom 
op grote hoogte ontploffen. 
Onmiddellijk rezultaat : 
nieuwe stralingsgordel 
rond de aarde en vernie
tiging van minstens 6 A-
merikaanse satellieten wier 
bouw en lancering enkele 
slordige miljoenen dollar 
hebben gekost. 

» • « » » « — » W « » » » » « « « » I M M M » » » » » » » « , • « • • » • • • • • 

vankelijk entoeziasme sterk 
verminderd. Tegerlijkertijd is 
de aktie der E.E.G.-tegenstan-
ders fel toegenomen en de 
kampanje van de Beaver-
brookpers is steeds meer gaan 
doordringen. Het bondgenoot
schap tussen de «oude heren» 
— Eden, Attlee, Montgomery 
e.a., alle tegenstanders van 
de E.E.G. — vindt meer en 
meer de weg naar de open
bare mening. De afwachtende 
houding van Labour is even
min een gunstige faktor voor 
de aansluiting. Weliswaar 
heeft Gaitskell verklaard dat 
zijn partij officieel neutraal 
is; deze neutraliteit is echter 
alles behalve welwillend ^n 't 
omslaan van de Britie open
bare mening moet de Labour-
leiding in verleiding brengen, 
zelf ook een strakkere hou
ding te gaan innemen. Labour 
wordt daarbij gedreven door 
de sindikaten die in Groot-
Brittan je meer nog dan el
ders schrik hebben van iede
re vernieuwing en die alle heil 
verwachten van bescher
mingsmaatregelen en beper
kingen. 

Dit was het klimaat waar
in enkele dagen geleden de 
konferentie der 15 Common-
wealthpremiers begon. De 
Commonwealthpartners zijn 
alle tegenstanders van de 
Britse toetreding tot de E.E.G. 
omdat zij verwachten, daar
door hun bevoorrechte behan
deling te Londen te verliezen. 
Vooral de drie blanke Com
monwealthpartners — Aus
tralië, Nieuw Zeeland en Ka-
nada — zijn in dat opzicht 
kittelorig : zij voeren thans 
hun waren tolvrij in Groot-
Brittanje in en vrezen tïat 
daaraan na de E.E.G.-aan-
sluiting een einde zal komen. 

Deze houding van het Com
monwealth was op de E.E.G.-
konferentie te Brussel begin 
augustus de grote struikel
steen. Op de Londense konfe
rentie is thans echter geble
ken dat de Gemenebestlanden 
destijds al hun argumentatie 
reeds hadden uitgeput en dat 
het hoogtepunt van hun ver
zet feitelijk reeds achter de 
rug ligt. 

Het Commonwealth is op de 
Londense konferentie even
eens totaal in gebreke geble
ven waar het er om ging, En
geland een wisseloplossing 
voor de E.E.G.-aansluiting te 
bieden. 

Macmillan kan dus korte
lings weer, met een vermin
derde Commonwealth-oppozi-
tie maar met een versterkte 
oppozitie van de Britse open
bare mening, zijn onderhan
delingen met de Europese zes 
hernemen. Op het vasteland is 
inmiddels een nieuwe moei
lijkheid gerezen : het Klein-
Europa van de Gaulle en Ade
nauer. De Fransman en de 
Duitser voelen er niets voor, 
hun Charlemagne-politiek te 
laten doorkruisen door de 
Engelsen. Voor de Benelux-
landen is het van het hoog
ste belang, de evolutie in En
geland nauwkeurig te volgen. 
Wan t van een Bonn-Parijs-
Europa is weinig heil Toor ons 
te verwachten. 

T.T.O. 
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UITBARSTING 
De spanning rond de Vlaams-

Waalse verhoudingen stijgt snel. 
Het geleuter met de taalgrens be
gint zelfs de braafsten lelijk te 
vervelen, de mars op Brussel werkt 
fel op de zenuwen van de frans-
talige imperiaJisten em de provo
kante houding van de Antwerpse 
bisschop inzake de Franse preken 
heeft velen in Vlaanderen woe
dend gemaakt. Te meer daa r dit 
gepaard gaat met een brutaal-
streng optreden van he t gerecht, 
blijkbaar in afspraak met de re
gering. De unitaristein zijn solidair 
maa r ia Viaanderen groeit het 
solidariteitsgevoel buitengewoon 
snel en meer en meer Vlamingen 
worden zich bewust van onze 
macht en van de do^matigheid 
Van een krachtdadig optreden om 
ons doel te bereikeft n.1. het uit
roeien van de fransdiiljonse vijfde 
kolonne in Vlaanderen en het af
dwingen van ons recht op elk ge
bied in België. Zolang de fransta-
ligen, jWalen en Brusselaars, dit 
niet willen erkennen en ons niet 
willen beschouwen als evenwaar
dige par tners valt er met hen 
niet te praten, maar moeten wij 
hun ongebreidelde machtswellust 
bcvechtein, altijd en overal. 

DE BRUSSELSE 
POST 

Het maandblad van de Brussel
se Vlamingen stelt vast wat ieder
een kan waarnemen n.1. dat de 
kloof tussen Walen en Vlamingen 
steeds breder wordt. De incidenten 
met Vlaamse jeugdgroepen die de 
vakantie doorbrachten in Wallo" 
nië wijzen daarop. Het blad 
schrijft ojn. : 

« Sti laan verbreedt de kloof tus
sen beide bevo'kmgsgroepen, stil
a a n wordt het nioeüijker en moei
lijker de brug te slaan. Het be
s taan van België in zijn huidige 
s tructuur komt in he t gedrang. 
Wel wordt de soep nooit zo heet 
gegeten als ze wordt opgediend, 
doch wie de evolutie min of meer 
van nabij volgt, moet toch zien 
dat er z:ch wijzlgmgen aan he t 
voltrekken zijn. Ook de aangekon
digde splitsing in de Leuvense uni
versiteit, hoe vaag ze ook nog mag 
voorkomen, is tekenend voor die 
ontwikkeling, s 

Een oplossing is slechts te vin
den wanneer er voldoende weder-
t i jds respekt en bereidheid tot sa
menwerking is op basis van ge
lijkwaardigheid. I n Vlaanderen 
Is die aajiweiig, maa r Wj de fran»-
taligen ? Het blad verwijst verder 
naa r een interessant artikel van 
prof. Brugnians in « Streven » 
«ver he t federalisme ais politieke 
leveii^ouding. 

VOORUIT 
De hoofdredakteur van dit Ga^nt-

ae B.S.P.-blad had het deze week 
over het in zijn ogen « Ziek 
Vlaanderen » : 

Het gaat hier om Franse ser
moenen die in sommige Antwerp
se kerken gegeven worden. Hier
tegen hebben de katholieke cul
turele organisaties heftig gepro

testeerd. De Volksunie maak t 
hiervan gebruik om manifestaties 
uit te lokken. 

Wij zien niet goed in waarom 
er Franse sermoenen in Vlaamse 
kerken moeten gegeven worden. 
Wij begrijpen ook de houding van 
de bi:^sohop van Antwerpen niet 
die dergelijke sermoenen toelaat. 
Dit alles lijkt op provocatis in 
streken die leeds ziek zijn en het 
essentiële van het bijkomstige niet 
meer weten te onderscheiden. » 

Nvdr. Provokatie is het zeker 
maa r (( ziek » is Antwerpen zeker 
niet. Integendeel. De protesten 
zijn juist de reaktie van een ge
zonde mentaliteit op abnormale 
verschijnselen. 

Hebbelinck slaat er ook naar 
wanneer hi j alleen V.U.-leden zag 
vechten tegen de politie. Waar 
h a j l t hij dat ? 

Verder verwijt hij aan de C.V.P. 
haa r dubbelzinnige houding en hij 
besluit zijn artikel als volgt : 

« Het is soms moeilijk neen te 
zeggen. Maar die moed dient elke 
politieke parti j op te brengen. An
ders bezwijkt ze onder de minach
ting van de gemeenschap. 

Vlaanderen is ziek en een 
stiuisvogelpolitiek kan niets < ^ 
lossen » 

tieel is voor de oplossing van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen, al
thans volgens hem : 

« Essentieel voor alles is dat de 
S taa t voortbestaat : dit kan niet 
zonder eenheid in de uitvoerende 
macht, zonder tweetaligheid van 
de verantwoordelijken en zonder 
wederzijdse waardering. 
, Essentieel voor de Vlaamstalige 
Belgen is de aanpassing van he t 
aan ta l parlementszetels, de kultu-
rele autonomie, een taalwetgeving 
die een doeltreffende beveiliging 
is van Brusssi, de hoofdstad van 
de twee gemeenschappen, tegen 
de feitelijke voorrechten van het 
Frans, internationale taal . Het is 
ook de handhaving van de Vlaam
se aard der gebieden rond Brus
sel en de taalgelijkheid in de cen
trale besturen. 

Essentieel voor de Pi-ans^re-
kenden is dat de s taatsstruktuur 
hen niet In een minderheidsposi
tie plaats t waar hun taal-, kui
tuur- of godsdienstige belangen 
op het spel s taan. 

Dit drievoudig essentiële is on
deelbaar : voor de Vlamingen en 
de Franstaligen is het moeilijk 
een of meerdere detailpunten te 
regelen, zonder een akkoord over 
he t geheel, dw.z. zonder een glo-

Niet alleen s taa t hierbij het be
staan van de regering op het spel 
maar ook het behoud van de na
tionale eenheid. 

Red. : We zullen het hem maar 
duidelijk zeggen van nu af aan : 
van een paritaire senaat in een 
unitair België komt er niets in 
huis. Jamais ! Enkel in een eer-
lijüt Cederaal stelsel kunnen wij 
erover praten. 

De nieuwe 
Gazet 

Deze liberale Antwerpse krant , 
wiens reporters blijkbaar de inci
denten verleden zondag te Ant
werpen meemaakten, geeft als 
volgt haa r oordeel over het optre
den van sommige politieagenten 
tijdens de relletjes : 

« Onaanvaardbaar is dat beto
gers en toeschouwers onverhoeds 
langs achter aangevallen en neer-
geknuppeld worden; dat men met 
de knuppel blijft ranselen op beto
gers (ook vrouwen), die reeds 
weerloos op de grond liggen; dat 
men betogers bij de haren weg-
sleurt; dat men betogers opzette
lijk slaat, schopt of vastgrijpt op 
en bij intieme lichaamsdelen. 

Ook deze week : Waals-Vlaamse verhoudingen hoofdpunt in het dagbladnieui^". 

Nvdr. Inderdaad. Wanneer gaan 
de Vlaamse socialisten dan hun 
struisvogelpolitiek eans opgeven ? 
Zij vergenoegen er zich mee altijd 
« ne>en » te zeggen als hein ver
zocht wordt mee te werken aan 
de verwezenlijking van rechtmst-
tige Vlaamse eisen. Zij willen 
eenvoudig niet zien dat er in 
Vlaanderen nog tal van problemen 
zi,tn op te lossen. Dat is struisvo
gelpolitiek. Zij missen bovendien 
de Vlaamse trein, en dat zal «irfi 
uiteindelijk wreken op hen, en 
wat erger is, op het socialisme In 
Vlaanderen. 

Temps 
nouveaux 

In het weekblad van de C.V.P. 
zette partijvoorzitter Van den 
Boeynants de opstandleider der 
« gematigden )>, uiteen wat essen-

baal inzicht in de beslissingen die 
moeten worden getroffen om tot 
een loyaal vergelijk te komen. 

Wij moeten geen illuzies koes
teren. De ontworpen taa l . en ad
ministratieve wetgeving zal niet 
zonder herrie tot s tand komen, 
wanneer niet, tegelijkertijd, een 
akkoord is bereikt over he t essen
tiële van de grondwetsherziening. 

Het is een niet minder grote il-
luzie te geloven, da t de thans lo
pende legislatuur zou kunnen ein
digen zonder dat alle noodzakelij
ke beschikkingen op taalgebied 
zijn gestemd. Wij, Vlamingen en 
Walen, s taan voor dezelfde moei
lijkheid die wij te zamen moeten 
oplossen. 

Die vraag moet n u onmiddellijk 
worden gesteld, opdat wij de twee 
maanden die ons van de grond
wettelijke opening van het parle-
mentsjaar in november scheiden, 
zouden kunnen aanwenden voor 
het zoeken van het nationaal ak
koord. 

Dergelijke brutaliteiten dienen 
aan de kaak gesteld, vooral wan
neer blijkt dat de persoonlijks op
vattingen over de betogers hierbij 
voor sommigen bepalend schijnen 
te zijn, zodat dus tevens de neu
traliteit van de politie in het ge
drang komt. 

Wie dan achteraf he t fototoe
stel uit de handen van een pers-
fotogi-aaf slaat, bewijst meteen 
dat hij zich van zija overdi'ijving 
bewust is. 

Vanzelfsprekend heeft de poli-
tie-overheid geen volledige vat 
meer op de gebeurtenissen als een 
gevecht aan gang is. 

Maar er zijn getuigen van deze 
feiten en er is bewijsmateriaal be
schikbaar. 

Een onderzoek is aan de gang 
en wij durven hopen dat het met 
passende strengheid zal doorge
dreven worden. 

De uitspattingen van enkelingen 
mogen de faam van het gansa po
litiekorps niet in het gedrang 
brengen. » 

Red. : Inderdaad ! Wij zijn «r 
ons wel van bewust dat het voo» 
de politieagenten niet prettig ia 
zondag op zondag te moeten op
treden. En wij begrijpen hen. 
Maar ze moeten van hun kant be
grijpen dat de betogers ook lie
ver zouden thuis blijven. Ze vech
ten echter voor hun rechten, de 
rechten van de Vlamingen op elk 
gebied, dus ook op kerkelijk ge
bied. Dat de agenten dat steeds 
voor ogen houden bij hun bevolen 
optreden. Wij weten trouwens dat 
ettelijke onder hen de overdrij
vingen van sommige van hun kol
lega's afkeuren, en terecht. 

I 

\ Pallieferk 
Sloeg de nagel op de kop toen 

het replikeerde op de al te gemak
kelijke opwerpingen van sommi
gen die de protestmanifestaties af
keuren : 

« Ik hoor sommigen protesteren 
en zeggen dat het ongepast Is ona 
de O.L. Vrouw van Vlaanderen te 
zingen tijdens een Frans sermoen. 
Zij h<=bbpn geen ongelijk. Maar 
hun verontwaardiging is eenzijdig. 
El- zijn meer-ergerlijke en meer-
schandalige tussenkomsten die wlJ 
niet zien, en die ook aan de poli
tie ontsnappen omdat ze geope
reerd worden in de stilte van de 
pastorijen, en achter de deuren 
van kerkfabrieken. Daar komen 
geen godsdienstige Vlaamse liede
ren, maar zeer keiharde Belgische 
moneten aan te pas ! Ik vraag u 
wat is verwerpelijker : een Itilde 
protestkreet of een stille chantage-
daad ! » 

m IQ 
Het jezuietenweekblad ondra^ 

streepte tevens dat de manifestan
ten de wil uitdrukken van «eer 
talrijke katolieken in Vlaanderen: 

« De bisschop verstaat zijn volk 
niet meer Hij vergist zich als hl] 
meent dat de weerstand tegen de 
Franse sermoenen in parochiaai 
verband alleen van een handvoi 
« extremisten » komt die in de 
kerk manifesteren op een volstrekt 
afkeurenswaardige wijze en mis. 
echien alleen een voet in de kerk 
zetten als daar zulk een wansma
kelijke pret te beleven valt. D» 
weerstand is voüstrekt algemeen 
bij de Vlaamse gelovigen, ook bl] 
de braven, de verdraagzamen, de 
gematigden. Bovendien — en di t 
is een niet te veronachtzamen 
factor als er een dialoog tot s tand 
komt — deze grote groep van bra
ven, verdraagzamen, gematigden, 
is machtig, en zich van zijn macht 
bewust, een macht die iets hele
maal anders is dan geweld. Wie 
met iemand praat, moet weten hoe 
machtig de andere is, hoe serieus 
de andere het bedoelt. Andem 
verstaat hij hem niet. En in dat 
geval kan er inderdaad een be
slissing vallen die helemaal goed 
bedoeld is — waarom zouden wlJ 
daar aan twijfelen ? — maar die 
ook helemaal niet begrepen 
wordt. » 

P M . 

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 
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BOERENOPSTAN 

Allerlei van hel front 
i^^ Voor. een gildenhuis ergens in Oos t -Vlaande-
ren s taat volgende vers gekalkt : « Voor de Boe
renbond miljoenen - voor de boer ci t roenen ! ». 

•A" T e Ninove hebben vijfduizend l andbouwers 
vorige week betoogd. Er waren niet minder dan 
vijfhonderd t raktoren in deze betoging, na Kort
rijk de grootste machtsontp looing v a n landbou
wers tot nog toe in Vlaanderen . 

•A" Ludo Sels, die tot de sprekers behoorde , legde 
vooral de nadruk of> de gezondmaking van de 
verdel ingsdiensten. Hij eiste verder dat de kinder
toeslagen voor de l andbouwers van he t vierde 
kind af zouden gelijkgesteld worden met deze van 
de loont rekkenden. 

T*r Provincieraadsl id Sels k w a m verder op voor 
een echte ziekteverzekering voor de zelfstandigen, 
een gezonde bodempoli t iek, een wet op de voor
ve rkoop en het ui tschakelen van de huidige onge
zonde spekulat ies bij ve rkoop van l andbouwgron
den. Hij vroeg verminder ing van belast ingen voor 
jonge landbouwersgez innen en vast legging van de 
prijzen der landbouwvoor tbrengse len , prijzen die 
de werkelijke kosten en een billijke winst dekken . 

\Uli rijden over lange, gekalsijde en beboomde dijkwe
gen, door de Polders v a n Melsele, Zwijndrecht , Kallo, 

Verrebroek, Meerdonk, Kieldrecht, Doel, de Klinge, V r a -
•ene en Beveren-Waaw. 

voor de kleine als voor de 
grote boer >. Inderdaad een 
kleine boer heeft machines 
nodig omdat hij er helemaal 
alleen voorstaat en een gro-

tal varkens en wat pluimvee 
per bedrijf en niets ervan is 
wiriistgevend ». 

Een kippenboer uit de 
streek van Vrasene verze
kerde ons dat hij voor scho
ne eieren 1,10 F krijgt : « En 

Binnenkort blokkade 
Antwerpse tunne l ï 

Schelde en de brug te Temse 
in dit geval zullen bezet wcw-
den met traktoren. Spijtig 
voor de mensen die hieron
der zullen moeten te lijden 
hebben, maar dan ligt de 
schuld vooral bij diegenen 
die ons jarenlang voor de 
gek gehouden hebben. Dat 
is de mening van de land
bouwers uit deze streek. 

Links en rechts, het grootse polderland. Er s taat een 
b randende zon over die vlakte . Z o n over de boerenmen-
sen die er aan het werk zijn, zon over de pikdorsers 
en de trsiktoren, zon ook over de grote hoerenhoven als 
zovele apar te eilandjes gelegen in de polder. A a n een 
bocht van de weg staat een kramakkel kapelletje. E n door 
dit aartsvaderlijke landschap t rekken in een wijdse boog 
de schepen door de Schelde, als een reusachtige praal-
stoet op de achtergrond van A n t w e r p e n s haven . Dit k o n 
het beloofde land zijn, m a a r zo is he t niet w a n t ook hier 
woedt de boerenopstand. 

Overal drietanden, op de 
weg neergepletst met kalk-
borstels, of met latten ineen-
genageld en in een heg ge
stoken. 

De mensen hebben er al
lemaal ons blad gelezen, het 
werd hen door wakkere pro
pagandisten bezorgd, en ze 
bevestigen het : « de toe
standen zijn hier praktisch 
gelijk 'in de Kempen > ver-' 
Jelde ons een landbouwer te 

rijden met de bus via de tun
nel. Anderen werken aan de 
overkant van de Schelde in 
de haven uitbreidingswerken 
worden gedaan. 'Velen gaan 
met de veerboot van Doel of 
Liefkenshoek naar Lillo. Zij 
klagen over de ellendige 
staat van deze veerdienst. In 
weer en wind moet de tocht 
om zo te zeggen op het open 
dek gemaakt worden. Sinds 
geruime tijd vragen de 

te boer kan niet meer de 
middelen opbrengen om, zo
als vroeger dikwijls het geval 
was, werkvolk in dienst te 
nemen. 

Een boer uit de Klinge was 
radikaal : « In Oost-Vlaan-
deren zijn er veel bedrijfjes 
van zeven of acht hektaren, 
die zullen het in de huidige 
omstandigheden allemaal 
moeten opgeven ». 

« Ze houden hier zowat 
acht melkbeesten, een aan

ga maar eens zien hoeveel ze 
er in de stad voor vragen >. 

Boeren uit Verrebroek zijn 
ervan overtuigd — en velen 
in de ganse streek die wij 
bezochten delen die mening 
— dat, als er geen verbete
ring in de toestand van de 
landbouwers wordt gebracht, 
er dient overgegaan naar de 
derde faze van de opstand : 
het blokkeren van de wegen. 

Ze opperenden de mening 
dat de tunnel onder de 

Een landbouwer die wij 
op de baan van Verre-
broek naar Meerdonk ont
moetten gaf ons een goed 
voorbeeld van wat mensen 
verdienen die moeten boe
ren <^ slechte grond, das 
geen beste poldergrond, 
zoals er veel gelegen is 
tassen boomgewas in dit 
gebied. Per gemet kan 
men een twaailf honderd 
idlo graan winnen, dat te-
?en 4,5 F wordt betaald. 
Wat blijft er over na af
trok Tan zaaigoed, mest
stoffen, werkzaamheden 
en vooral ook pachtgeld 
dat in dit geval 1500 F per 
gemet bedraagt. 

Boeren denken aan de 
« Derde Faze » 

Zwijndrecht. «De melk wordt 
hier al even bespottelijk be
taald als daar ». 

Een Verrebroekse land
bouwer zei ons dat er zovele 
kleine . landbouwers moeten 
opgeven. In zijn straat wa
ren er dit jaar twee die gaan 
werken zijn. Ze gaan naar 
Antwerpen arbeiden aan de 
dok of in de fabrieken en 

Vlaamse organisaties een 
aanpassing van dit veerpont 
dat tot autovervoer zou die
nen uitgebreid te worden. 

Een landbouwer te Meer
donk wist ons te vertellen 
dat het niet meer mogelijk 
is, nog verder te boeren zon
der mechanisering. < Op ma
chines komt het aan, zowel yarkem : YerUts voor d« Vlaam «« boer, win$l voor de WaaUe..* 
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VASTBERADEN EISEN OP DE 

VIERING VAN BOERENFRONT 
T ' A A I E , b ru ingebrande gezichten van boerenmensen , 

ver leden zondag te Heis t -op-den-Berg, waar het Boe-
renfront zijn 25-jarig bes taan vierde. Men moest geen 
scherpe blik hebben o m te zien dat hier de echte boeren 
ops tap ten . Deze mensen waren 's morgens nog aan het 
we rk geweest tussen h u n beesten, deze mensen hadden de 
ge taande kleur die m e n niet a an een of ander s t rand op
doet, m a a r wel zwetend en zwoegend op het veld. H e t is 
een schone viering en een schone optocht geworden, van 
hen die te Heis t de jarenlaoige strijd k w a m e n herdenken 
en zich tevens k w a m e n gereedmaken voor een n ieuwe 
slag, een grote slag deze keer, waar in alles op alles word t 
gezet. 

Hard werken van 's morgens 6 lol 'i> a\ unds lien. De verdiens
ten ? Amper vijftien frank per uur in het beste gevaL Dat kan 

niet langer blijvenduren. 

Het begon met een ont
vangst waarbij hulde werd 
gebracht aan de voorzitter 
Louis van Kerckhoven. Ge
schenken werden overhan
digd en de erewijn gedron
ken. Onmiddellijk daarop 
vertrok de stoet. Talrijke 
traktoren reden hierin mee. 
De vaandels van de talrijke 
afdelingen werden meege
voerd, evenals spandoeken 
met daarop zeer vastberaden 

Veeg teken voor 
de landbouwers 

f N de polder van Melsele hebben wij een van de laatste 
scheiapherders van de provincie Oost-Vlaanderen ont

moet . Het ging hem hier o m een schapenboer, iemand 
£ e dus zijn eigen kudde wachtte. Een man als deze staat 
in het brandpunt van de belangstel l ing. Fotografen en 
idneasten allerhande vechten als het ware o m de schoon
ste beelden van deze verdwijnende mensen vast te leg
gen. 
Het leek ons aU een voortdcen van wat de gehele land
bouwersstand te wachten staat als de uitdunning verder 
gaat aan het tempo van heden. Misschien zal men over 
twintig jaar met evenveel vlijt kidcjes maken van de 
laatste kleine landbouwers, zoals men dat thans doet met 
de laatste schapers. 

DE LAATSTE SCHAPENBOEREN 

STERVEN UIT 

De betrokkene zegde het 
jself : « Ik ben de oudste en 
de laatste schaapherder ». De 
man is 65 jaar. Sinds zijn 
elfde boert hij om wol en 
schapenbout. Toen hij jong 
was heeft hij ooit helemaal 
alleen 'n kudde van niet min
der dan 1200 dieren groot ge
bracht. Nu doet hij het kal
mer met ruim tweehonderd 
schapen. Een rekordman al
leszins, vooral als men na
gaat dat hij voor het bijeen
houden van deze duizend 
koppige schapenkostschool, 
nooit meer dan twee honden 
heeft gehad. 

« Is het schapenbedrij f 
nog lonend ? » vroegen wij. 
Het voor de hand liggende 
antwoord (moest het tegen
deel waar zijn dan zouden 
er nog vele kudden zijn) 
Miidd« natuurlijk ontkea-

nend. En de reden ? De pri j 
zen zijn niet winstgevend en 
er wordt geen schapenvlees 
meer gegeten. Schapen wer
den en worden namelijk ge
houden voor de vTOl en voor 
het nutten van het vlees, dat 
onder deze wol schuil gaat. 

Dit nut ten gebeurt ten 
huldigen dage praktisch uit
sluitend door Brusselaars. De 
reden van deze Brusseliaanse 
voorkeur is ons duister. Wat 
er ook van zij, onze zegsman 
verzekerde ons dat de zich 
aan het afknagen van lams
bouten overleverende Brus
selaars, de beste hoedanig
heid willen. 

Hoeveel betaalt men zoal 
het schapenvlees, wilden wij 
weten. « Hewel in de winkel 
zal men voor een schoon 
stuk, zoals een kottelet, mis
schien honderd frank beta

len, maar wij krijgen slechts 
twintig frank en daarvoor 
kunnen wij het niet meer 
doen, dat is dan ook de re
den van het verdwijnen >. 

De wol gaat naar Ver-
viers of naar Kortrijk, maar 
er wordt ook geen winstge
vende prijs voor betaald. 
« Het is ongelooflijk op welk 
een korte tijd de schapen-
boeren verdwenen zijn > zegt 
de man nog. Vroeger waren 
er talrijke kudden in de pol
ders en de boeren konden er 
nog herders op nahouden en 
schaapskooien bouwen in de 
schorren, waar de kudden 
konden schuilen en veilig 
waren voor het water. Tal
rijk waren toen ook de 
« scheerders > de mannen die 
vakkundig dikbuikige vach
ten wisten te scheren « 't Is 
net of de schapen staan dan 
in hun bloot lijf >. 

Onze schapenboer heeft 
een hard bestaan gekend, 
een bestaan in weer en wind, 
in nacht en ontij, want al te 
dikwijls heeft hij geslapen 
in de hooioppers of in de 
stuiken, of nog : ergens In 
een stal, tussen zijn dieren. 
Hij is ermee vergroeid, met 
die schapen en spreekt er 
zijn eigen taal mee. Geen 
geluidstaai, maar een aard-
kluitenspraak : met de 
« spriet » of schoplepel, 
werpt hij een half handvol 
klei in de richting van zijn 
schapen of zijn honden. Dat 
zijn de enige bevelen die de 
man aan zijn dieren moet 
geven... 

Niet lang meer zal men dat 
schone tafereel kunnen be
wonderen. , ^ .̂ 

Hoogstens nog de tijd dat 
de laatste herders luUeu te 
leven hebben. 

eisen. Uit eigen initiatief 
hadden talrijke boeren zelf-
gevonden opschriften aange
bracht op hun traktoren. De 
eisen hadden betrekking op 
de aktuele toestand, de prijs 
van de melk, van het var
kensvlees, van de lonen der 
landbouwers. De laksheid 
van de Boerenbond werd tot 
uiting gebracht. 

De tuinbouwers werden 
niet vergeten en de druiven-
kwekers evenmin. 

Op het kerkplein te Heist 
had nadien de massaverga
dering plaats. 

De heer Hoegaerts, Ud van 
de raad van beheer van het 
Boerenfront bracht de ge
schiedenis van de beweging 
— zoals wij die verleden 
week nog In ons blad héb
ben geschetst — en huldigde 
eveneens de voorzitter. 

Hij wees tevens op het feit 
dat de huidige aktie in het 
teken staat van de viertand 
in Vlaanderen en in he1|rte-
ken van de drietand voor 
Wallonië. 

Namens de Bond van grote 
gezinnen sprak de heer Ver

meiren die de sociale toe
stand van de landbouwers 
belichtte. Hij drong aan op 
goedkeuring der voorgestelde 
wijzigingen in verband met 
de pensioenen, de ziekteverzen 
kering en de kinderbijslagen 
Mevrouw Schreurs, die haal 
sporen reeds verdiende in da 
vroegere strijd kwam de boe
renvrouwen oproepen om 
steun te verlenen aan de ge
voerde aktie. 

Provincieraadslid Ludo 
Sels schetste het verloop van 
de landbouwontwikkeling ge
durende de jongste dertig 
jaar. Hij wees op het ver
dwijnen van niet minder dan 
100.000 bedrijven en toonde 
aan dat dit verdwijnen nog 
versnelt; in 19 Glgaven niet 
minder dan 1.700 boeren hun 
landbouwwerk op. De toe
komst wordt steeds meer on
zeker. Hij riep de boeren op 
hun lot zelf in handen te ne
men om te komen tot een 
werkelijke offensieve land
bouwpolitiek. 

De feestrede werd ten 
slotte uitgesproken door de 
heer van Kerckhoven die 
eveneens wees op de huidige 
benarde toestand en tevens 
hulde bracht aan de pioniers 
van de beweging. Hij riep 
ten slotte alle boeren op om 
de handen in elkaar te slaan 
en samen te streven naar de-
verwezenlijking van de ge
rechtvaardigde eisen. 

Vermelden wij dat namens 
de Volksunie volgende verte
genwoordigers aanwezig wa
ren : Wim Jorissen, a'.ge-
meen sekretaris, rijksveearts 
de Groote en Rombauts, 
evenals Ir Oskar Renard. De 
heer Brieven vertegenwoor
digde het V.V.A. 

Een oude boer. Heel zijn leven heeft hij hard gezwoegd. Op 
zijn ouderdom moet hij verder trachten te bestaan van een 

belachelijk pensioen. 
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mars op brussel - 14 ok lober 

Antwerpen 
Inschrijvingen : Pj-ovinciaal en 

arrondissementeel sekretariaat, 
Lanteernhofslraat 28, Borgerhout. 

Bel onmiddellijk op ! 
Tel. 39.92.06. 

Aktiekomitee Antwerpen Linker
oever. 

1) Tiebos Ward, Ë Verhaeren-
laan 49, Anlw L O Davidsfonds. 

2> Van Op.stal J.. V ds la Mon-
tf nes.r. 9, V O.S 

3) De BeUe Pernand, Mac Leod-
pl n 4a. K.W.B 

4' Van Grieken Joz R. Vis-
BC'-i:rstraat 21 V.V.B 

öi Cleys-Ivens, Blancefioerlaan 
6'" Vlaamse K n n g Antw L O . 

•<| Van Raemdonck Alt, Pred 
V„ Eedenplein 3-2f, Vlaamse 
K r ng Antw L O 

7' Permon-De Sitter, Michelet-
Rtv^at 15, Vlaamse K n n g Antw. 
L O 

SI Devnendt, Waterhoenlaan 2, 
V aamse Kring Antw. L O 

9iMoenssens Albert, Lode Zie-
- Ici ^'aan 43, Vlaamse Kring Anlw-

L.O 
'O) De Bel Emiel Sciieldelaan 

2'. Vlaamse Kring Antw L.O. 
' 11 Scheldeman Karel Varen-

V€ , 24, Vlaamse Knng An w. 
L' ' -

-nlichtmgen voor de aktie en 
betreffende de inschrijvingen voor 
de verp'aatsmg naar Brussel op 
14 oktober a s. kunnen genomen 
worden bij de leden van het plaats 
selijk aktiekomitee : 

R De Groot, Frederik de Mero-
destraat 18 

J. Huybers, Eikelstraat 2 
R Van Beeck, Gitschotellel 156. 
J De Roover. Ruytenburgstraat 

10 
E Ehlinger, Rmglaan 34. 

Assenede 
Men kan inschrijven voor 30 

september op het sekretariaat, 
Nieuwstraat 4, of bij de h. A. Du-
mez (V.T.B. - V A B.) of bij de hh. 
W. De Groote en J. Bauwens 
(Jeugdgroep Forum). 

Beveren-Waas 
Inschrijvingen worden aan

vaard bij Braem André, Bisschop 
Triestlaan 44. Beveren-W. 

Brugge 
Inhchtingen en inschrijvingen 

bij : 
Aartrijke : G. Blondeel, Backe-

lantl. 47. 

Assebroek : Dries Logghe, Bos-
•uytlaan 20. 

Assebroek - Steenbrugge : Ro 
bert Demol, Bn Ruzettelaan 355 

Blankenberge : Cesar de C!o-
ninck, Groenestr. 45 

Beemem : Luc Oallant, Station
straat, 

Brugge ; A!ex Sintobin, Ko{»tr. 
1, 

Herberg « Vllssinghe », Blekers-
str. 2. 

Gasthof « Bourgoensche Cruy-
ee ». WoUestraat 41, 

Roger van de Voorde, WoUestr 
45 

Damme - Moerkerke : dhr Van-
damme, Hoofdonderwijzer, Moer
kerke. 

Dudzele : Dr Buytaert, genees
heer, 

Heiat : Pixmin van de Pitte. 
Pannestraat 126. 

Helst - Dulnbergen : Mevr. Ootw-
sens . De Ruyver, Lommergang 8. 

tinoKke • Raf Declerck, Lip
penslaan 159 

Loppem ; dhr Duinez, school
hoofd Loppem 

Meetkerke : dhi Goethals bur
gemeester, Meetkerke 

Oedelem ; Gilbert Van der Moe-
re Oude Zakstraal. 

Oostkamp : Leon Van Rey-
Biouck. Molenstraat 57 

Ruddervoorde - Zedelgem : Rik 
Van Maele. Hoge Vautestr. 28, 
Zedelgem 

St Andries : ap. Demonie Gis
telsteenweg 504 

SL. Joris ten Distel : Dr Vrom-
mun, geneesheer, St Joris. 

St. Kruis : Mare Vandemoortel, 
Delaplacestraat 121 

St, Michiels : Herman Gevaert, 
Park Rode txKirt 21. 

Sijsele : Hubert Van den Bos
sche. Kruisstr 26. 

Snellegem : Gilbert Ongena, 
Eemegemweg 7 

Stalhille : Emiel Madoc. Zakje 
4 

Torhout : Jef Duflou Hoge str. 
79 

Wenduine : Dirk Walgraeve, 
Zeedijk 16. 

Westkapelle : Guido Geldhof, 
Dorpstraat 76 

Uitkerke : Dhr. Pijck, burge
meester. 

Zeebrugge : M. Betrand, Canade-
zenl. Lissewege. 

Vrijwilligers voor het bussen van 
pamfletten (op zondag 30 sept. 
a.s.) en voor de propaganda-tocht 
van zondag 7 October a s (verza
meling om 9 uur op 't Zand, Brug
ge) gelieven zich zonder uitstel op 
te geven bij : dhr. G. Jassogne, 
Torhoutsteenweg 115, St. Andries-
Brugge. 

Broechem 
Alle leden van de plaatselijke 

afdeling worden dringend opae
roepen om zich onverwijld te la
ten inschrijven voor deelname 
aan de 2de mars op BrusseL 

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 ol tmdere 
kultnrele organisatie die vertegen
woordigd Is in het aktlekomitiee. 

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 
sekretariaat en deze affiche on
verwijld 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 Bruno, 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 
Brussel zijn met twee volle auto
bussen. 

Dilumuide 

Diksmuide : Leo De Vreese, 
Vlaams Huis, IJzerlaan. Tel. 
507 49. 

Beer&t-Keiem-Leke : ld. H. De 
Ganck, Wijnendalestraat, Beerst. 

Vlads'o-Werken-Bovekerke ; Jef 
Devisscher, Werkenstraat 38, 
Vladslo. 

Woumen-Merkem-Klerken : Cy-
riel Bujtinck, Diksmuidestraat 136, 
Woumen. 

Adinkerke-Moere-Houtem : Jules 
Haezebaert, Garzebekeveldstraat, 
Admkerke. 

Koksijde-De Panne : Arch. Leon 
Ver.straete, Nieuwpoortlaan 41, De 
Panne. 

Nieuwpoor',-Ramskapelle : Lode 
Mertcns, Canadalaan 9, Nieuw-
pooi t. 

Westende-Lombardzijde : Ir. 
Huvghebaert, Dijk 19, Westende. 

Oostdumkerke : Pi-ed Laplasse, 
Polderstraat 91. 

Koekelare-Burger : Etienne Loo-
tens, Oostmeetstraat. 

Ichtegem : M a u n l s De Keyser, 
Engelstraat 10. 

De reisonkosten werden alge
meen vastgesteld op 80 frank. 

Deurne 
Tiketten voor de bussen die 

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

Wij steunen hogervernoemd ini
tiatief ten volle ! 

Tiketten zijn ook op volgende 
adressen te verkrijgen : 

C. De Ridder, Botervlaailaan 331, 
Deurne-Zuid. 

R. Myin, J . Steursstraat 46, 
Deurne-Centrum. 

G, Storme, J . Verbovenlei 5, 
Deurne-Zuid. 

Gent 
Inlichtingen en inschrijvingen 

bij : 
Gent : Vlaams Huis Roeland, 

Korte Kruisstraat 3. 
Gent : Lokaal Tijl, Kon. EUsa-

bechlaan. 
Gent : Rigo Karel, Bedverbond-

kaai 46. 
Gent : Haesaerts, Brabantdam 

108 
Gent : Sleurs Clem, Martelaars

laan 176. 
Gent : Dekeyser Guido, Onder-

bergen 59. 
St. Amandsberg ; An Van 

Vvnckt, Scheldestraat 62. 
St . Denijs-Westrem : Sleurs Jos, 

Oude Heirweg 15. 
Na de Mars bij terugi-eis be

zoek aan Vlaamse Huizen te Le
de en Weiteren. 

Kortrijk 

en Inachrijvingen 
WJ navolgende adressen : 

Het Vlaams Aktie-komitee Kor
trijk, Is reeds volop bezig met de 
voorbereiding van de Tweede 
Mars op BrusseL 

Voor de eerste mars vertrokken 
uit het ar r . Kortrijk 36 autobus
sen; dit aanta l moet op 14 <^to-
ber dubbel zo groot wezen. 

Wie bereid is zijn medewerking 
te verlenen gelieve zich te wen
den tot : V.T.B. Kortrijk. St. Jo-
risstraat 12, Kortrijk (tel, 23.515). 
Op dit adres kan men nu reeds la
ten inschrijven voor de bussen. 
Prijs 75 P. 

Verantwoordelijken : 
Gewest Kortrijk : Walter Diep

pe, Kortri jkstraat 130 Heule. 
(Tel. 20.879). 

Waregem : Johan Vangheluwe, 
Rooseveldtlaan 84, Waregem (tel. 
61.661). 

Menen : Pol Herman, L. de Bo-
ninghenstraat 38, Wevelgem (tel. 
41584). 

Avelgem : Ant. Vossaert, Oude-
naardestwg 15. Avelgem (tel. 
64.632). 

Alle Volksunieleden zijn propa
gandisten voor deze mars op Brus
sel. De eigen autobus van de 
Volksunie vertrekt van uit Kor
trijk; alle inlichtingen bij de arr. 
voorzitter en bij Mare Castelein te 
Bissegem. 

Koekelare 
Wij gaan weer rnee naa r Brussel 

op 14 oiktober. De 3 bussen van de 
eerste keer ri jden t^nleuwl Schrijf 
beden nog l a bij Burgemeester 
Lootens te Boekelare. 

Leuven 
Reeds nu kan ingeschreven 

worden in ons lokaal Cnstal , om 
met de autocars mee te reizen. 

Deelname : 50 F. Uur van ver
trek en nadere bijzonderheden 
worden later medegedeeld. Wacht 
niet tot de laatste week. Schrijf 
n u in, dan helpt U de organisatie 
vlot verlopen. 

Ranst 
Oproep tot alle automobilisten. 

Een autokaravaan wordt inge
richt door het Vlaams Actiecomité 
samen met Broechem voor een 
propagandatocht voor de tweede 
Mars op Brussel 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 door trekken : 
Broechem - Massenhoven - Viersel 
- Zandhoven - Oelegem - Broe
chem - Emblem - R a n s t 

Automobilisten meldt D tijdig 
en uiterlijk tegen zaterdag 19 sept. 
Het vertrek is voorzien voor zon
dag 30 september te 9 uur 30 op 
het Peeters-Reypensplein. 
Autokars, 

Een bus of twee bussen worden 
ingelegd door het Vlaams Actie
comité voor de tweede Mars op 
Brussel. Prijs 48 F. 

Zo spoedig mogelijk insctuij-
ven, ten einde de nodige bussen 
vast te leggen bij : 

Buseyne, Karel - Rozenlaan 4 -
Ranst. 

Van der Haegen, Kamiel - Lier
steenweg 18 - Ranst . ' 

Van Cleemput, Filemon - Salvia-
laan 3 - Ranst . 

Roeselare 
Inschrijven voor onze car bij 

Antoon Desimpelaere, Kalken-
straat , Roeselare. Tel. 209.64; 
schrijf onmiddellijk in en vergeet 
niet Uw familieleden en bekenden 
aan te spreken en m te schrijven 
voor de Mars op Brussel. 

Alle V.U. leden dienen aktief 
deel te nemen aan de werking 
en de werving voor de Mars op 
Brussel van de kulturele organisa/-
ties waarvan zij lid zjm. 

Torhout 
Prijs : 60 F. 
Koekelare : Anseeuw, onderwij

zer. Sterrestraat . 
Veldegem : Deneef, volksverte

genwoordiger, Provinciebaan 8. 
Zedelgem : Rommel, Hogevoute. 

s t raa t 25. 
Aartrijke : Degroote, hoofdon

derwijzer, Hugo Verriestraat 43. 
Kortemark : Wouters, Markt 8. 
Eemegem : Ojols, Aartrijkestr. 

MAATKLEDING 
volgent 
hypermoderne 
methode 

• 
PERFEKU PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNEUE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIE1 
IKUine runnel) 
ANTWERPEN 

1? 

20. 
letstegem : Sabbe, Moerdijkgtr. 

22 
letstegem : Van Roose, Markt 

17. 
Torhout : Benschmek, advokaat, 

R, de Ghelderelaan 5. 

Oosterzele 
De autobussen in het kanton 

Ossterzele ingelegd vertrekken op 
14 oct, stipt te : 

Zwijnaarde Vlaams huis om 8 
uur 30, 

Merelbeke dorp 8 uur 30, Merel-
beke statie 8 uur 45. 

Balegem doi-p 8 uur 15. 
Aspen dorp 8 uur 15. 
Melle standbeeld gesneuvelden 

te 9 uur. 
De deelname-prijs is 50 F en 

men kan inschrijven bij : 
De CJlercq Anna, Hutsepotstraat 

78. Zwijnaarde. 
Vercammen Lea, Oudstrijder»-

laan 1, Merelbeke. 
Mutualiteit Plandria, Gaversstr. 

92 Merelbeke. 
Sekr. V V . B , Van Tuyne. Hun-

delgemsestw. 220, Merelbeke. 
V.MO. K. Van Damme, J a a 

Verhaegenwijk 36, Merelbeke. 
Apoth, Van Eesvelde, Brusselse-

stw. Melle, 
Coeni-aats Amaat, Wolvenstraat 

1, Melle. 
De Kerpel George, gemeente-

sekretaris, Lemberge. 
Van Brabant Wilfried, Kn Ae-

tridlaan 1, Battelare. 
De Rycke Willy, Scheldestraat 

9, Gavere. 
De Wilde Guido, Kerkstraat , 

Gavere. 
De Moor Wilfried, onderwijzer, 

Moortzele. 
De (Jarne Paul, Gootje 55, Öa-

legem. 
Haelterman Hugo SI. Lievena-

s t raat 12, Gijzenzele. 

Oostende 
Alle Volksuniegezinden worden 

hiermede opgeroepen om deel te 
nemen aan de tweede Mars op 
Brussel. Inschrijvingen (60 P) 
worden aanvaard op de volgende 
adressen : 

Leo Van de Weghe, Plantenstr . 
75, Oostende. 

Kunsthandel A. De Busschere, 
Christ inastraat 103, Oostende. 

Kunsthandel Artes, Alfons Pie-
terslaan 28, Oostende. 

R. Delbol, Pranscis Verestraat 
85, Oostende-O.jex. 

W. Vanderbeken, Aug, Beest-
naer t s t raa t 19, (3onterdam-Stene. 

A. Vergote, Pycke de ten Aerde-
laan 66, Stene-Mariakerke. 

W. Oolleman, Vaartsti-aat 41, 
Bredene-Sas Slykens 

R. Beirens, Aug. Beernaertstr . 
12, Vlissegem - Den Haan. 

Personen die wensen aktief mee 
te werken aan de voorbereiding 
van de Mars kunnen zich aanmel
den in de P lan tens t raa t 75. O * 
delijke steun wordt met dank 
aangenomen. Stort nog heden op 
P.C.R. 4347.35 van L. Van de 
Weghe. Vermelden op de strooit : 
Mars Op Brussel. 

Willebroek 
Inschrijvingen (prijs 30 F) . 

Breendonk. 
Schroeven Albert, Dorp 50. VOS. 

Tisselt. 
Potoms Leon, Blaasveldsfcraat 

156. KJW.B. 
Blaasveld. 

De Smedt Albrecht, Venusstraat 
12, Vlaamse Kring. 
Willebroek. 

Verstrepen Lode, Jos. Wouters
s t raat 102, v . r .B . 

Mertens Frans, steenweg op' 
Dcndermonde 112, Vlaamse Kring. 

Beek Jozef, Verbindingsstraat 
29. David.sfonds. 

Hyvaert Frieda en Guido, steen
weg op Boom 56. V.V.B. 

P. De Smedt, capt. Tr ips t raa t 
52. V.V.B. 

V.T.B, in .samenwerking met 
V.U. legt twee autobussen In. 
Prijs 50 F. Vertrekuur wordt lanff 
deoe weg bekend gemaakt. 



AALST : 
• 
• 

Op maandag, 24 september l 
e.fe. ie 20 uur, komt in het ; 
Vlaams Huis «De Vriendschap», : 
Kei-kslraat 9, te Aalst de arron- • 
dissementsraad bijeen met het ; 
oog op de statutaire verkiezing i 
van het nieuwe arrondisse- • 
mentsbestuur. De provinciale ; 
voorzitter zal deze verkiezing ! 
leiden. Geen enkel lid van ; 
de adrondissementsraad mag Z 
ontbreken op deze uiterst be- ; 
langrijlie vergadering. ; 

AALST 

Dansfeestje. 

De V.B.V.K. nodigt al haa r le
den uit op haar « Tlie dansant », 
d»t plaats heeft in het Keizershof, 
Korte Nieuwstraat op zaterdag 29 
september te 20 uur. De toegang 
l8 gratis. 

Sympathizanten kunnen ler 
plaatse lid worden van de VBVK 
aan de prijs van 25 F . 

De opbrengst van dit dansfeest 
zal overgemaakt worden aan het 
Vlaams solidariteitsfonds. 
Etlenstbetoon : 

Lokaal : « De Vriendschap », 
Kericstraat 9, Aalst. 

Elke eerste vrijdag : senator 
Dlependaela (van 14 uiu- 30 tot 15 
uur 30). 

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

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

ANTWERPEN ZUID 
Tiket ten voor Mars op Brussel 

kunnen worden bekomen op on
derstaande adressen : 

Bachot Theo, Montignystraat 55. 
Dhaen Rajonond, Verbondstraat 

67 (hoek Tols t raat) . 
Dierick Jan , Lange Lozanastr. 

TJ. 
Mevr. Van den Bergh, Karel 

Oomsstraat 51. 
IWalschaits R., Hazelarenstraat 

16 (Tel. 38.41.70). 
Bi] bestelling op dit laatste tele

foonnummer worden de tiketten 
ook thuis bezorgd. 

V.M.O. ANTjWERPEN 
Belangrijke V.M.O.-bijeen-

komst op zaterdag 29 septem
ber 1962 in 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 eetmaaJ. 
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. 

BOORTMEERBEEK 

Onze wei-ftocht in de gemeente 
van ons aller vriend dhr. Segers 
Albert werd een reuzesucces. Niet 
minder dan 151 nummers werden 
aan de man gebracht. 

DIKSMüIDE 

Het bestuur van de « Vlaamse 
Vriendenkring uit de Westhoek » 
Jn vergadering bijeengekomen, be-

Zetelfabriek 

Boterberg 
' LEDEZIJDE . LEDE 

Alleanvard«Iat -

Engel & C" 
EIg«n produktla 

Ultgebrald gamma 
ep varzoak 

Aan huil galavard 
Preapaktua 

m . lOSS) 225.60 

«loot met eenparigheid van stem
men, het voorzitterschap van dit 
organisme aan Mevr. De Bondt 
aan te bieden. 

Het Bestuur meent oprecht, op 
deze wijze de nagedachtenis van 
h a a r edele leider en grote figuur, 
wijlen J a n De Bondt, op waardige 
wijze in ere te houden. 

Tevens moet gezegd, dat me-
Vfouw De Bondt, samen met haa r 
echtgenoot, de grote bezielers wa
ren van de jaarlijkse feestelijkhe
den, zodat het haa r aangeboden 
voorzitterschap, aas he t ware de 
kansen op blijvend succes besten
digen. 

Reeds op heden kan worden 
aangekondigd, dat het jaarlijks St. 
Niklaas- en avondfeest, dit jaar 
doorgaat op zaterdag 1 decenibsr 
a.s. 

Gilften en geschenken in na tura 
' voor de liefdadigbeidstotnbola, 
kunnen vanaf heden worden aan
geboden, ten huize van Mevr. De 
Bondt, IJzerlaan 42, en « Vlaams 
Huis » IJzerlaan 83, te Diksmui-
de. 

Au t(rf(aravaa.n. 

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. 
PieterkapeUe, Slijpe, Leffinge, 
Snaaskerke, Gistel, Zevekote, Le-
ke, Koekelare, Beerst, Diksniuide, 
Woumen, Klerken, Diksmuide. 

We doen een oproep aan alle 
autobezitters, aan deze tocht deel 
te nemen. 

V.M.O. GENT 

Zaterdagkolportage van 15 sep
tember in de Veldstraat, opkomst 
2 maJi, verkoop '44 nummers. Zk)n-
dag 16 september, kolportage Gent
brugge Arsenaal, Tennis, Voetbal
s t raa t en Brusselsesteenweg, ver
koop 43 nummers. Flauwe op
komst, veel frans gewouwel in 
voornoemde straten. 

Wekelijks kalender : 
Zaterdag 22 september kolpor

tage in de Veldstraat, begin om 
15 uur. 

Zondag 23 september, openlucht
meeting aa.n de kerk te Machelen-
Leie n a de H. mis van 8 uur, te 
Zulte na de mis van 9 uur en te 
Olsene na de H. mis van 9 uur 30. 

Vertrek aan de Roeland om 7 
uur 45 stipt. Na de meetings kol
portage in voornoemde gemeen
ten. 

Dinsdag 25 september, lokaal 
Roeland, grote zaal : wekelijkse 
tm-n-, scherm- en judolessen in 
samenwerking met de Vlaamse 
turners, begin zoals steeds om 20 
uur 15. 

• 

! GENT 
S Volksunie 
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weerbaarheidsbaJ ; 
1962, Vlaams 

Novelty 

20 uur 

huis : 

» Arseen ; 

30. Prijs : 

LEUVEN 

Op 11 september jl. ging te 
Leuven de laatste arrondissemen-
tele vergadering door ter organisa^ 
tie van de Tweede Mars op Brus
sel. 

De opkomst was pcrfekt; gans 
hel arrondissement was vertegen
woordigd. • 

De diverse afdelingen lieten we
ten dat zi] reeds vruchtbare kon
takten legden met de verschillende 
organisaties in hun gemeenten. 

In ons arrondissement zullen in 
de komende weken een 30-tal film
avonden gegeven worden met ver
toning van de film over de 1ste 
Mars op Brussel. 

Van 2 tot 7 oktober zal een 
groots opgezette propaganda-week 
doorgaan : tienduizenden pam
fletten zullen verspreid worden 
over het arrondissement, terwijl 
autokaravanen de aandacht zullen 
vestigen op de Tweede Mars op 
Brussel. 

Op dinsdag 25 september 1962 
te 20 uur, in de zaal Cristal, Pa^ 
rij.sstraat 12, komt dhr. Gouver
neur, voorzitter van de bond der 
Vlamingen van Oost-België, een 
voordracht houden over de Voer-
streek. Wij nodigen iedereen har
telijk uit en hopen op de belang
stelling en de aanwezigheid van 
allen te mogvn rekenen. 

LOCHRISTIE 

We vangen eerlang aan met 
een proefnummeraktie van ons 
blad in dit kanton, met het oog 
op de komende abonnementen
slag. Verzoek aan leden en lezers, 
ons adressen ter aanvulhng van 
de sympatsantenlijst te laten ge- _ 
worden op adres van K. Van D a m - ' 
me. Tuinwijk J a n Verhaegen 36, 
Merelbeke. Worden eveneens op 
bovenvermeld adres verwacht, de 
uren der H. missen (aanvang en 
einde) met he t oog c^ het hou
den van opehluchtmeetings. 

MEETJESLAND 

Operatie (( Doorbraak 62 ». 

Alle medewerkers- worden drin
gend verzocht kontakt op te ne
men met he t sekretariaat om zich 
te voorzien van het nodige pro
pagandamater iaal voor de tweede 
mars op Brussel. 

Daar met alie macht moet ge
werkt worden om de deelname 
aan de mars zo massaal mogelijk 
te maken, vragen wij aan alle 
medewerkers h u n propagandisti
sche werking volledig af te stem
men Op de mars. Na 14 oktober 
zal de werking dan hoofdzakelijk 
afgestemd zijn op onze grootse 
ledenwerving 

Boerenojjstand. 

Een strooibiljet werd verspreid 
onder alle landbouwers. De mens
onwaardige voorwaarden waarin 
onze landbouwers moeten wroeten 
werden scherp aangeklaagd. De 
nadruk werd gelegd op de onge
lijke behandeling van de landbou
wers in verband met kindertoesla
gen en herscholing. De vele reak-
ties van boeren die wij reeds op
vingen hebben ons overtuigd dat 
ook in het Meetjesland de boeren 
paraa t zijn om in opstand te ko
men t^gen de grenzeloze onrecht
vaardigheid waarvan zij het 
slachtoffer zijn. 

Vlaamse Vriendenkring-, 

De private dansavond van 15 
spetember — de eerste in het 
Meetjesland — is uitgegroeid tot 
een sukses. 

Onder de tahi jke aanwezigen 
vermelden wij Volksvertegenwoor

diger Leo Wouters; Joris De Key-
ser; Provincieraadslid Van de 
Kerckhoven; Drs. De Poortere; 
Huyghe sekretaris mutualiteit 
« Plandria »; Pauwels, voorzitter 
A.N.Z.-Meetjesland; Van den Ber-
ghe, voorzitter Volksunie-Meei,jes-
ladn; Hubert Wille; Van de We-
ghe; Zonnekein. Het orkest van 
Paul Rutger verdient aile lof voor 
deze bijzonder geslaagde ontspan
ningsavond. Stippen we tevens 
aan dat « nonkel Fons » Meisman 
zich ontpopte tot propagandist 
voor de Mutualiteit Plandria. 

Werfploegen. 

Kandidaat _ deelnemers voor de 
wekelijkse werftx5chten met « De 
Volksunie » stellen zich in verbin
ding met liet sekretariaat : Bske-
straat 36, Waarschoot (74.73.27). 

MEISE 

Volksunieafdeling statutair opge
richt. 

De plaatselijke afdeling van 
Meise (waarbij voorlopig ook 
Strombeek-Bever 'Wemmel gevoegd 
werden) werd op 7 sept. s tatutair 
opgericht. 

Daar geen tegenkandidaturen 
werden ingediend, werd het voor
lopig bestuur voor twee jaar in 
zijn mandaa t bevestigd. 

Voorzitter : Praet Maurice, Has-
seltbergstraat 6, Meise. 

Sekretaris : Vergalen Jozef, Ka
pellaan 48, Me'se. 

Penningmeester : Wellens Paul, 
A.V. Doorslaerlaan 75, Meise. 

Leden : Van Compel Jozef, 
Parklaan 17, Meise. 

Oluekers J., Nleuwwinkellaan, 
Strcmibeek-Bever. 

Alle briefwisseling met de plaat
selijke afdeling gebeurt langs de 
hr. Praet Maurice, Hasseltbergstr. 
6. Mei.se. tel. 59.32 16. 

SCHILDE 

Zandhoven - kolportagetochten 
propagandaploeg : 

Zondag 30-9 : Schilde I; verza
melen aan het sekretariaat. 

Zondag 7-10 : Zandhoven; verza
melen aan de kerk 9 uur 15. 

Zondag 14-10 : Mars : de auto
bussen vertrekken aan het sekre
tar iaat van Schilde. 

Zondag 21-10 : Schilde I I : ver
zamelen aan het sekretariaat. 

Zondag 28-10 : vrje dag. 
Zondag 4-11 : Wommelgem; ver

zamelen 9 uur 15 aan de kerk. 
Wij verwachten jonge krachten 

om de aktie in ons kanton nog 
meer uit te breiden. Wie niet mee 
de baan op kan, steune ons met 
een goede gift. we hebben nu een 
eigen wagen, maar dat kost geld. 
Aanmeldingen en steun : Maurits 
Vanderbruggen, Riemstraat 81, 
Schilde. Iel. 79.07.95 - postgiro 
5810.47 - verantwoordelijke voor 
propaganda. 

KOMMANDO ZUID /WESTEN 

Met 4 man werd in Bloemendaal 
(Schoten) gekolporteerd. Terwijl 
Miei Drumont de ganse jeugd had 
verzameld in en rond onze propa-
gandabus, verkochten onze man
nen 94 nummers. Achiel v. H. 
(Ekeren) nam er 27 voor zijn re
kening ! 

Om onze propagandisten tijd te 
geven om tiketten voor de M.O.B, 
te plaatsen, zullen door Komman-
do Z.-W. de werftochten gestopt 
worden tot na de Mars op Brus
sel ! 

TONGEREN MAASEIK 
De propfigandisten hebben gro

tendeels hun belofte gehouden in
zake ledenwerving. 

Meer dan 100 nieuwe leden kwa
men in de afgelopen week binnen 
samen met een i5-tal nieuwe atioQ-
nsmenten. 

De plaatselijke afdelingen moe
ten nu spoedig een afgevaardigde 
kiezen voor de arrondissementele 
i'aad. 

De meest verdienstelijke propa
gandisten van deze week waren : 
Hugo Telen uit Maaseik; Gustaaf 
Begas uit Lanaken; Nikke' Merken 
uit Herderen; Berti collas uil Ei
genbilzen: Louis Vrijens uit Bil
zen. 

WAASMUNSTER 

Een gans nieuwe start met een 
nieuw bestuur : 

Colman Leo, voorzitter. 
Pauwels Guido, sekretaris. 
De Moor Edgar, schatbewaar

der, 
Smnaeve Joris, organisatielei

der. 
De Briiyne Omer, propaganda/-

leider. 

MOLENBEEK • 
Opg'elct : Op 29 september : j 

groot bal, in de zaJen « Cheva- ï 
lier Marin » g:emeeiit<-plein. S 
Molenbeek. ; 

Orkest « Peter Philips ». Z 
Allen dnarhecn. Z 

VORST-UKKEL 

In aanwezigheid van Bob Maes 
van het Brussels Arrondissemen
teel Bestuur en vaia de talrijk op
gekomen leden werd het voorlopig 
bestuur van onze afdeling in zijn 
funktie bevestigd voor de duur 
van twee jaar. 

Voortaan neemt ook een afzon
derlijk propagandaleider zijn taak 
op 

Op het programma der afdeling 
staan voor binnenkort : een film
avond ter voorbereiding van de 
Mars op Brussel, een papierslag, 
een propagandatocht in Drogen-
bos, een in Linkebeek een in St. 
Genesius-Rode. 

We willen langs deze weg de 
personen danken die zo mild ge
volg gaven aan onze oproep voor 
geldelijke steun. Hun steun is 
voor de Brusselse flaminganten 
onmisbaar. Kleine bijdragen tot 
20 F kunnen nog steeds gestuurd 
worden op ons adres : Engeland-
straat 420. Ukkel-Brussel. Ook gif
ten in postzegels zijn zeer wel
kom. 

Vanaf nu zuUen onze ieden 
(reeds 52 !) om de maand een 
verbindingsblad toagestuird ki-ij-
gen, dat ietwat speels «de olievlek» 
gedoopt werd. Moge het werken 
als een ontvlekker op die andere 
olievlek, die zich « la capitale » 
noemt. 

M AZOET 
Gasolie en lichte stook
olie. 
Belangrijke kortingen ! 

Koop bi} Prupagandisten ! 
KAREL ÜYTTKRHAEGHE 

P R I M A L M A Z O E T 
A n t w e r p e n - Te l . 49.55,29 

VLAAMS NATIONALE DAG TE MECHELEN 
PROVINCIE ANTWERPEN 2 2 - 9 E.K. 

PROVINCIALE KADERDAG 
Aanvang studievergaderingen : 15 u. Aanvang slotverga
dering : 17 uur. In « Guldenhuis » Veemarkt, 5, Mechelen. 
Studievergadering «Het Federalisme». In lokaal «Helles» 
O.L.Vrouwstr. 134 Mechelen, Studievergadering «Vlaams-
Nationale Lessen uit het verleden». 

SLOTVERGADERING 
te 17 uur in lokaal «De Dageraad», Hallenstraat 4 (nabij 
Grote Markt) onder voorzitterschap van ir. Oskar Renard 
Sprekers : volksvert. Reimond Ma'ttheyssens, Rudi Van 
der Paal, prov. voorzitter en drs Wim Jorissen, algemeen 
•ekretaris. 

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 ! » 

Grote dans- en smulpa.rtij. Medewerking van verschil
lende orkesten. 

Er wordt vanuit Antwerpen een grote autokaravaan In
gelegd. Gratis-vervoer : Wim Maes, Lanteernhofstraat 28, 
Borgerhout (tel. S9.92.0Ö). Vertrek te 14.15 uur aan het 
gemeentehuls v«n Mortsel (trams 7 en 15), 
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BRUSSEL 
Inhuldiging bestelwagen. 

Er heerste feestsiemmmg onder 
de V.U.-mannen van het arrondis
sement Brussel toen op 15 septem
ber de nieuwe bestelwagen over
handigd werd. Achtereenvolgens 
kwamen de heren Steegmans fn 
van Malderen aan het woord. De 
durvers van het eerste uur onder 
leiding van Bob Maes, werden 
door hen gehuldigd waarna in een 
simbolisoh gebaar de sleutel van 
de nieuwe wagen overhandigd 
werd aan J a n de Berlanger, de 
meest verdienstelijl^e propagan
dist. 

Deze dankte in naam van zijn 
vrienden. Volksvertegenwoordiger 
Dr Wouters hield hierna een toe-
spritak waarin hij zijn grote be
wondering uitdrukte voor Brussel 
waar men er in geslaagd is dank 
zij ontelbare « steentjes » een 
nieuwe prop>aganda - wagen te ko
pen. 

Voor Brussel is deze inhuldiging 
een schitterende dag geweest. 

K Van Damme, J a n Verhaegen-
w:jk 36, te Merelbeke. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

BAL DER BRUSSELSE FEDER.*-

LISTEN 

De afdelingen van het kanton 
-Molenbeek nodigen u uit op hun 

bal, dat gegeven wordt op zaterdag 
-29 september vanaf 20 uur in de 

' zaal « ChevaJier Marin », Gemeen
teplein 18, Molenbeek. 

Orkest Stan Philips, Dansgroep 
Edelweiss, Animator Peter Knor. 

EVERE-SCHAARBEEK 
Sociaal dienstbetoon op vrijdag 

28 september te 19 ma in het lo
kaal « Welkom », H. Oonscience-
laan 162, te Evere. 

VLAAMSE KLÜB 
GERAARDSBERGEN 

Zaterdag, 6 oktober, zaaa Pla
za, Geraardsbergen, tweede 
dansavond van de Klub. 

GROOT-BRUSSEL 
Proefuummerwerking. 

De afdelingen en verantwoorde
lijken uit de Oost- en Zuidkant 
van Brussel (Haren, Neder-over-
Heembeek, Evere, Schaarbeek, St. 
Joost, St. Lambrechts-Woluwe, 
Etterbeek, Oudergem en Vorst) 
nemen reeds aktief deel aan de 
proefnummerwerking. Elke week 
vertrekt een flink rajQtsoen proef-
nummera Wie voor zijn gemeente 
Wil steunen of helpen schrijve naa r 
Volksunie Brussel, M. Lemonnier-
laan 82 Brussel 

! KORTRIJK " — • • " • • • " • i ; 
; Zaterdag 6 oktober 1962, in • 
S de laa i « Golden River », i 
i I>eerUjk, 2de jaarlijkae dans- • 
ï avond, ingericht door de Volks- ; 
! unie, arr. Kortrijk. S 
• Eerste dans om 21 uur. ; 
i Onder het motto : Help ons : 
• allen samen aan de microwa- ! 
: g e n ! : 

DWORP 
Let we! ! 

Zoals in vorig nummer reeds 
werd aangekondigd, organizeert 
afdeling Dworp op zaterdag 29, 
zondag 30 september 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 Weinstube, ruime 
dansgelegenheid enz... Afdeling 
Dworp verwacht grote belangstel
ling van de omliggende dorpen. 

GENT 
Volksunie-bal. 

Op ons jaarlijks bai van 6 oct. 
•.k. geven we gewoont* getrouw 
opnieuw een tombol». Wie een 
prijs spenderen wU, geeft dedst 
•f, ofwel In de Roeland ofwel MJ 

Provinciaal Komitee Oost-
Viaanderen. 

Dinsdag a s . 25 september 
om 20 uur 15 stipt vergadert 
in de bovenzaal van de Roe
land te Gent he t provinciaal 
komite. 

De algemene voorzitter en de 
ondervoorzitter rasp. meester 
van der Eist en Dr L. Wouters 
alsmede de propagandaleider 
T. Van Overstraeten zullen op 
deze vergadering aanwezig 
zijn. 

LEDE 
De « Vlaamse Klub » richt op 

zaterdagavond 6 oktober een volks
zangavond in met Willem De 
Meyer. Het hoeft niet te worden 
gezegd dat niemand mag ontbre
ken. 

LIMBURG 

Tijdens de afgelopen weken is 
de provinciale secretaris I r Olem 
Colemont begonnen met de fman-
ciële mobilisatie van steungelden. 
Het provinciaal bestuur dankt al 
degenen die reeds hun bijdrage 
hebben gedaan. 

In de loop van de volgende we
ken zullen nog andere personen 
aangesproken worden voor een 
jaarlijkse steunbijdrage opdat we 
zo spoedig mogelijk zouden kun
nen overgaari tot het aankopen 
van een propaganda wagen. Ook 
kan gestort worden op P C . 4815.26 
van Olem Ciolemont, dit voor hen 
die ons veel tijd willen laten uit
sparen. 

HAACttT ^ -

Grote voorlichting:svergadering 
Waarom tweede mars op Brussel? 

Op woensdag 26 september 1962 
te 20 uur en niet dinsdag 25 sep
tember, zoals eerst meegedeeld in 
het cafe bij Gustaaf Vos, Paiings-
potstraat 2, te Baal . 

Sprekers : Mark Pelgrims. 
Albert Segers. 
Iedereen is welkom ! 
Volgende zitdagen worden ge

houden door de HH. Pelgrims en 
Segers te : 

Haacht : lokaal «De Wielewaal» 
Wespelaarsteenweg 32 elke tweede 
maandag der maand van 20 uur 
tot 20 uur 30. 

Wespelaar : lokaal « De Roos » 
Grote baan elke tweede dinsdag 
der maand van 20 uur tot 20 uur 
30. 

Baal : lokaai bij Gustaaf Vos, 
Palingspotstraat 2 elke tweede 
dinsdag der maand van 21 uiu-
tot 21 uur 30. 

MAASEIK 
Op vrijdag 5 oktober a.s. te 20 

utu- heeft er een openbare voor
lichtingsvergadering plaats in de 
zaal «Leplat», Eikerpoort, Maaseik. 

Vanzelfsprekend verwachten we 
onze trouwe Volksuniemensen als
mede de vele nieuwe sympathisan
ten. 

Afdeling Maaseik heeft tijdens 
de laatste week niet minder dan 
33 nieuwe leden aangewoiTen. 
Proficiat voor Hugo Telen. 

MOLENBEEK 
De deelnemners aan de werf-

tocht met verkoop van blad in een 
gemeente van het kanton Molen
beek komen op zaterdag 22 sep
tember te 14 uur samen achter de 
KVS. Ook voor deze tocht s taa t 
onze nieuwe bestelwagen ter be
schikking 

^••••••••••••••••••••a «••••>«••••• 

U WENST PELS, 
EEN BONTJASJE, 

of een pracht 
van een bontmantel? 
Wendt U 
vol vertrouwen 
tot het huis 

W. CLAYKENS-NE VEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel, : 48.S7.01 

AHe Inlichtingen op verzoek 

ROESELARE 
Zaterdag 8-9-62 was er voor de 

afdeling Roeselare statutaire be-
stuursverkiezing. Alle leden wer
den per brief opgeroepen tot deze 
vergadering en de aanwezigen 
hebben dan eenparig voor de vol
gende twee werkjaren de vrienden 
Demeester. Desimpelaere, Baby-
Ion. Huyghe en Jacobs voor de 
bestuursfunkties aangeduid. De ar-
rondissementele voorzitter die de 
verrichtingen geleid had drukte 
zijn tevredenheid uit dat de waar
devolle aktiviteit erkend weixl. In 
het verder verloop der vergadering 
werd gehandeld over de geplande 
volksvergadermg. 

Ziekenbond Flandria in West-
Vlaanderen : vrienden en strijd
genoten in de drie zuiderarrondis
sementen van de provincie sluiten 
onmiddellijk aan ; vrijverzekerden 
en verplichtverzekerden, U ver
krijgt de allerbeste voorwaarden 
en om her even waar U woont, er 
IS mogelijkheid tot aansluiten 
zelfs al is er nog geen afgevaar
digde ter plaatse : Mutuahtei t 
F landna ; pa. Pilkemstraat 42, 
Roeselare. Tel. 105-21613 zal om 
het even waar innen en uitbeta
len. 

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 . x 

DENIJS-WESTREM AFSNEE 

Om 8 uur 15 stipt werd met 17 
m a n gestart aan de Roeland zo
dat wij reeds vroeg in de morgen 
met muziek St. Denijs binnenre
den. Alles verliep zeer vlot en 
kalm. De mensen bleven luisteren 
en kochten ons blad. De beste 
verkoop hadden wij echter van 
huis tot huis. 

Voor het gestelde uur waren aJle 
bladen verkocht. Het resultaat : 
117 nummers ! 

In naam van het distriktbestuur 
moeten wij onze flink kolporte-
rende ploeg danken voor deze 
mooie prestatie. 

ST. TRUIDEN 

Een tragisch ongeluk overkwam 
onze zeer actieve propagandist Al
bert Lenaers uit Kerkom. Wegms 
een val tijdens zijn werk liep hij 
een schedelbreuk en letsels aan de 
ruggewervels op. 

Spijtig zal hij geruime tijd niet 
meer kunnen meewerken aan de 
verdere uitbouw van de kern St. 
Truiden die door hem grotendeels 
alleen werd opgebouwd. 

We wensen hem een zeer spoe
dig en algeheel herstel. 

;ZANDHOVEN 
; (Broechem - Emblem - 's Gra-
i venwMel . Halle - Ranst - Oe-
• legem - Viersel - Schilde - Sint 
; Antonius - Sint Job - Wijnegem 
• - Wommelgeim - Zandhoven -
• Pulle - Pulderbos - Zoersel). 
! Grote volksvergadering te 
• Schilde. 
• Vrijdag 26 oktober te 20 uur 
; 30 in de zaal De Lindekens, 
ï Tumhoutsebaan. 
• Fakkeloptocht door het dorp: 
; samenkomst aan de kerk te 
! kwart voor acht. 
; Meester Van der Eist zal aan 
; de afdeling Schilde het nieuwe 
i vaandej overhandigen. 
; Toon Van Ov"rstraeten zal 
; spreken over : « /Waarom is de 
ï Volksunie een dwingende nood-
; zaak ». 
: Meester Paelinckx, schepen 
ï van Brasschaat, zal spreken 
; over de wantoestanden in ons 
: kanton, en speciaal over de 
• toestanden te Schilde. 
; De bruisende kampsrs van 
i Schilde verwachten natuurl i jk 
• al hun vrienden van gans he t 
; arrondissement op deze avond, 
I er is na de vergadering een ge-
; zellige avond met dans em leu-
: te. 

STEENOKKERZEEL 
MELSBROEK-

<r De tweede tocht<.«iet onze jaieu-
Wft besteawagen werd" een gróót 
sukses zowel in Meisbroek als In 
Steenokkerzeel. 173 bladen werden 
verkocht, terwijl nog steunkaar-
ten werden geplaatst. 

De plaatselijke simpatizanten 
waren opgetogen over ons bezoek. 

ZWIJNAARDE (Gent) 
Filmavond. 

Vlaams huis Heirweg Noord 120. 
Op zaterdag 22 september om 20 

uur, wordt •vertoont « Mars op 
Brussel - Bewegingsleven - Inci
denten H. Geest Kerk. » 
Vlaamse avond. 

Vlaams huis Heirweg Noord 120 
op zaterdag 29 september om 20 
uur. 

Met medewerking van : 
J o Leemans, T.V. zangeres. 
Eew Pater Brauns, S.J. 
Daniël Deconinck, volksvertegen

woordiger. 

BRUGGE 
Brugse Revue. 

Op zondag 30 sept. te 19 uur en 
op zaterdag 6 okt. te 19 uur 30 
presenteert het gezelschap « 't 
Brugs NaiTenschip », 'n geestige 

GRONDEN IN SPANJE 

'»Jsé£'4iS«M^'t,;vMste^èè2'. 

Aan het mooiste strand van de Middellandse 
Inlichtingen : zee 

parafraze op Brugse mensen e a 
toestanden onder het mot to 
c Moeter nog zand zien ? ». Kaar
ten op het sekretariaat : Wille-
mijnendreef 42, Brugge, tel. 378.49; 
prijzen : 25, 30 en 35 F . 

GEBOORTE 
In he t gezin van afd. voorzitter 

Jef Duflou uit Torhout, werd een 
zoontje « Joost » geboren. Onze 
hartelijke gelukwensen. 

Op 6 september werd in het ge
zin van onze volksvertegenwoordi
ger Dr Van Leemputten, een vijf
de kindje geboren. Het is deze 
keer een zoontje dat Rik genoemd 
werd. 

Aan de ouders en de familie on
ze hartelijkste gelukwensen. 

IN MEMORIAM 

Te Wilrijk overleed de heer K. 
van Geenhoven op 13 september. 

Wij bieden de familie hiermede 
onze blijken van kristelijke deel
neming aan in het zware verlies 
dat hen getroffen heeft. 

ZOEKERTJ 
Bejaard vl. gezinsh, bediende, 

zoekt dringend werk (ook huis-
w. bezit schrijfmach.) streek Brus
sel, Vilvoorde, Mechelen, Antwer
pen. Schr. bur. bl. let. LDT. 

Zoeken pers. met wagen, reeds 
. aelfst, reiziger in meubels, voor 

terk . lampekappen in meubelzar-
ken. Kommissieloon 15 %->. taxitpe-
kappen - 56 Groenstr. Vilvoorde. 
Tel. 51.07 63. 

Daktylo, zoekt thuiswerk, ' des
noods schrijfwerk. Schrijvfen biv-
reel blad nummer 140. 

VIKING : 
Antwerpsebaan, 252, Antwerpen (4e dfirtr.) 5 

Zetelfabriek loekt archttekt, 
Vlaam^nationalist , voor bet 
ontwerpen en teisenen van 
nieuwe modellen. 

Schrijven bureel bbtd. 

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

Schrijven bur. blad 
Laat uw reclameteksten en ver-

koopbrieven schrijven door ie
mand van het vak. Ik kan U o<* 
a a n originele reolame-ideen hel
pen. Alle tekstwerk : brochures, 
enz. en ook vertaalwerk. Schri j
ven bureel blad. 

Uitbater gezocht voor Vlaams 
Huis in Oosi-Vl. Deftige herberg, 
goede ligging (dichtbij station en 
langs belangrijke verkeersweg), 
ruime parking, grote zaal, garage. 
Matige huurpri js Vrij 1 oktober. 

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

Omstreken Gent - Deinze ern
stige personen gevraagd ( 1 9 - 4 5 
jaar ) voor zeer interessante bi j
verdienste of als vast beroep. ± 
6.000 P per maand. 

Schrijven bureel blad 138. 

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

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

Schrijven naar Volksunie, (ü« 
doorzendt. 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

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

Betrekking; gezocht ais bediende 
TOOT algemeen bureelwerk of r e t 
ziger, lietst omgeving Zulder-Kem-
pen. Diploma Oud» Honiaolonk 
40 itMt. veelzijdig» «mderrtadins. 
Te beginnen to spoedig mogeUJlc. 
Schrljrm : Jo BelmaiUk «Mer-
fifrewk 81. aeeL 
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leder zi jn sermoen «waarheid 
EJr is nooit zoveel belangstelling geweest voor de noch
tans steeds druk bijgevs^oonde Antwerpse Kontaktklub, dan 
vorige vrijdag toen daar het debat plaatsvond tussen een 
Vlaamsgezinde en een Franssprekende, debat dat betrek
king had op de Franstalige sermoenen te Antwerpen. De 
stemming die op dit ogenblik rond dit onderwerp heerst en 
de opvatting zelf van de avond, waren er oorzaak 
van dat de aanwezigen in de nochtans ruime gelagzaal 
van het Vlaams Huis Peter Benoit, in de werkelijke be
tekenis van het woord op eikaars tenen stonden. 

De Vlamingen vragen hetgeen 
in alle ^anden, als zeer gewoon 
wordt beschouwd. 'vVij zouden een 
abnormaal volk blijven mdien wij 
het niet zouden doen. In Wallonië 
di?nen de tienduizende mgeweken 
Vlamingen zich aan te pas
sen, dus moeten de Pranstaligen 

te verkondigen : « Het mistiek Li
chaam van Knstus straalt scho
ner in de armoede van de Poolse 
kei-k, die met haaj hoge morele 
hoading een licht wordt achter 
het IJzeren Gordijn dan in het 
k'atergoud van de Spaanse kerk 
die al te dikwijls dreigt vereenzel-

Jacobus, over rijken en armen, zijï 
tussenkomst besluit. 

De heer de Rey dankte vooral 
het bestuur van de Kontaktklub 
voor de fair play Hij begon met 
een belevenis op te halen, beleve
nis die hij als tienjange mee
maakte m 's Gravenhage, waar hi] 

De inleiding kwajn van Mr 
Schiltz, voorzitter van de K K. en 
tevens optredend als scheidsrech
ter tussen beide partijen. Dit 
Bcheidsrechterhjk optreden kon 
zich, bij het nochtans zeer 
Vlaamsgezinde publiek, beperken 
tot een korte oproep tot .sportivi-
teit. 

Mr. Schiltz verheugde er zich 
oprecht over, dat de bestuursi-aad 
van de Mub erin geslaagd ismensen 

Walter Luyten, als vervanger van 
E.P Brauns s j . 

Deze spreker kwam eerst 
aan het woord en herinnerde in 
zijn inleiding aan de grootse p'ech-
tigheid, verleden zondag ter ere 
van priester Poppe gehouden De
ze plechtigheid vond plaats op het 
ogenblik dat te Antwerpen heftige 
mcidenten in en om de St. Jozefs-
kerk gebeurden Dit is niets nieuws: 
m zijn tijd al had E H. Poppe zeer 

WOORD 
IN DE 

EN WEDERWOORD 
KONTAKTKLUB 

. .m inde r a k a d e m i s c h ve rvo lg van h e t d e b a t ver leden zondag 
a a n St Jozef... 

scherpe dingen gezegd In ver
band met de verhouding van de 
hogere geestelijkheid tot het 
Vlaamse volk. Hij herinnerde ook 
aan de brieven van Lodewijk Dos-
lej en de gesprekken die deze voor
aanstaande Vlaming met priester 
Poppe had. Daarin werd er ojn. 
op gewezen dat voc«r de Kerk 
zeer erge gevolgen konden voort
vloeien uit haar starre houding 
t.o.v. de Vlamingen. 

T8n verschillende meningen te la
ten spreken. Het is moeilijk ge
weest, «en Franssprekende te vin. 
den die b«reid was om het stand
punt van zijn groep te komen uit
eenzetten. Uiteindelijk aanvaardde 
de heer Jacques de Rey, redaktie-
•ekretaris van het Antwerpse 
Franstalige dagblad « ha, Métro-
pole ». 

Van vaaamae zijde wae bet lic. 

dat hier ook doen De heer Luy
ten verwees naar uitspraken van 
Plus IX die zegde dat vreemde
lingen de plicht hebben te inte
greren in de gemeenschap waarin 
zij zich vestigen. Uitlatingen van 
Prof. H. Brugmans (Europa-kolle
ge, Brugge) negentiende-eeuwse 
pausen en van de gewone Vlaam
se man, woiden in de spreekbpurt 
van Walter Luylen belicht om 
aan te tonen dat de onmondigheid 
van de kleine Vlaming voorvloeit 
uit de diepe kloof die er bestaat 
tussen de vooraanstaande (ver-
franste) Vlamingen en het eigen
lijke volk, iets wat in Nederland 
bv. met het geval is geweest. 

Spreker wees er dan op dat de 
Kerk niet ten tweede male de 
trein mag missen, zoals zij dat ge
daan heeft in de negentiende eeuw, 
toen zij de arbeiders van zich af-
'stootte omdat de verdrukker voor-
'aan op fluwelen kussens in de kerk 
zat, terwijl de arbeider achteraan 
neerknielde, indien hij althans de 
gelegenheid had de zondagsmis bij 
te wonen want de zondagsarbeid 
was toen nog in zwang. 

De spreker zegde dat hij, als 
Kristen, zijn hart vasthield wan
neer hij ziet welke verbittering er 
thans heerst onder de gelovige 
Jeugd van ons volk en hoe wei
nig er nodig is om hen thans van 
kamp te doen verwisselen. Inder
daad, de Kerk in Vlaanderen kan 
bogen op zovele idealisten, gewo
ne mensen die hun vrije tijd 
er voor over hebben, die zovele 
diensten bewijzen op alle gebied, 
maar die vandaag eens te meer 
voor het hoofd gestoten worden 
door de bevoordeling van hen die 
gunsten kimnen afkopen met blau
we briefjes. 

Het is nochtans niet met geld 
dat de' Kerk de boodschap dient 

Yalslrik voor een man alleen 
N a een voorseizoen van een week met de heropening 

van « De Wonderdoener », vat de K .V.S . het 
nieuwe seizoen aan met een politlekomedie «Valstrik voor 
een man alleen » van Robert Thomas, (« Piège pour un 
homme seul ») . 

Als openingssluk - waarvan de 
galapremière plaatsvond op don
derdag IS dz. - hadden we graag 
een klassiek werk gezien, hetgeen 
bijna een traditie is. De direktie 
wil hiermee blijkbaar breken en 
begint met een thriller, op zich
zelf geen minderwaardig genre, 
maar minder passend voor een 
officiële schouwburg. 

«Valstrik voor een man alleenn 
is een verbluffend geslaagd stuk, 
dat in Parijs reeds een volle jaar 
gespeeld wordt en door Hitch
cock verfilmd wordt met Cary 
Grant en Kim Novak.. Thomas' 
werk wordt dus - verdiend • we
reldberoemd. 

De auteur mag dan een simpele 
jongen zijn, hij beschikt over een 
riihe fantazie en op toneelgebied 

staat hij zijn man. « Valstrik voor 
een man alleen » steekt knap in
een, bezit een merkwaardige, 
daarom niet altijd logische intrige, 
tt kust en te keur gekruid met 
originele ' vondsten (ook onwaar-

loneel 
Ie Brussel 

schijnlijke, maar die het udoen^n), 
en een zelfzekere humor. Het 
wordt gedragen door goed geti-
peerde personnages en is doorwe
ven met een afwisselende aktie, 
die, met een goed gedosseerde 
klimax, haar hoogtepunt bereikt 

in de laatste vijf minuten met een 
dubbel verrassend slot. Last not 
least is er de overrompelende «sus
pens» - hoofdzaak ^voor een thril
ler - die tot het doek valt volge
houden wordt. 

De hoofdrol berust bi] Senne 
Houffaer. Wie deze akteur kent, 
weet dat hij elke rol met volle 
overgave speelt en tot een presta
tie maakt. Ook hier geeft hij -
onder de regie van direkteur De 
Ruyter, die, zoals zo dikwijls ge
beurt in dergelijke Franse stuk
ken, het gewenste tempo niet kan 
bereiken - een uitbeelding die 
zeer knap te noemen is, alhoewel 
Cary Grant dit personnage anders 
zal interpreteren. Roufjaers op
vatting is te verdedigen en draagt 
zijn verdienstelijke, persoonlijke 
stempel. 

Hij wordt flink bijgestaan door 
Anton Peters, Werner Kopers, 
Yvonne Lex, Viktor Moeremans'en 
Lia Lee. 

vigd te worden met de verdrukken
de stand. Men dient de cijfers op 
het naleven van de godsdienst der 
Spaanse arbeiders er maar eens op 
na te lezen ». Aldus Walter Luy
ten, die met een tekst van de H. 

aan een verkoopster een postkaart 
vroeg en de betrokkene hem zeg
de : « U zijt zeker van Amster
dam ? » 

(Zie verder blz. 15) 

Warm aanbevolen. 

^Mitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii!| 

i In ons nummer van 15 oktober 1960 schreef Filip = 
= de Pillecijn volgend stukje onder de titel « Van Men- = 
= sen en Dingen» : = 
= — Wat is een receptie ? = 
I Een receptie is een bijeenkomst van mensen, bij 1 
1 voorkeur oficiële, die drinken en roken en gewoonlijk 1 
1 ook eten op de kosten van de belastingbetaler. 1 
I — Wat is het centrum van de recepties ? 1 
1 Ons aller vaderland, België. 1 
1 — Waar worden de recepties gehouden ? 1 
1 Op het koninklijk paleis of in een van de andere 1 
1 kastelen van de koninklijk familie, of op stadhuizen i 
1 en provinciale besturen. Alles en overal op kosten van 1 
1 de gemeenschap. l 

I RECEPTIES... I 
I EN NOG WAT I 

— Wat was de laatste receptie ? 
Niet de laatste receptie maar de laatste reeks van 

recepties. Zij werden gehouden ter ere van Boumibol 
en Sirikit. 

— Wie is Boumibol ? 
Hij is koning van Thailand en componeert Jazz

muziek. 
— Waar ligt Thailand ? 
Ik heb deze vraag gesteld aan vrienden en kennis

sen, maar niemand wist het. 
— Waarom wordt hij dan toegejuicht als niemand 

weet waar hij vandaan komt ? 
Dat is een Belgisch verschijnsel : hoe minder zij 

weten, hoe harder zij schreeuwen. 
— Wat komt Boumibol hier doen ? 
Waarschijnlijk hetzelfde als Albert met zijn Paola 

in Amerika aan het doen zijn. 
— Wat doen die in Amerika ? 
Naar recepties gaan. En misschien een exhibitie 

geven van cha cha, waar zij in uitmunten. 
— Hoe noemt men dat in officiële termen ? 
Belast zijn met een economische opdracht. 

— Welke bekwaamheid moet men daarvoor heb
ben ? 

Geen enkele. 
— Met hoevelen zijn zij in deze economische op

dracht ? 
Albert staat aan het hoofd; hij heeft bij zich twee 

ministers die hem zeggen wat hij moet doen en een 
gevolg van zes en twintig man. Er zijn ook dames bij 
om Paola gezelschap te houden. 

— Wie betaalt de onkosten van deze reis ? 
De belastingbetalers. 
— Is er, in de laatste tijd, nog een receptie gehou

den waarover gesproken werd ? 
Ja, te Antwerpen, op het stadhuis. Dat was ter ge

legenheid van het veertigjarig bestaan van de Vlaam
se frontsoldaten. Het was er zeer sober en er was 
slechts één schepen om het dankbare vaderland te 
vertegenwoordigen. 

— Wanneer komt heel het schepencollege naar 
de receptie op het stadhuis ? 

Als er een filmster te bekijken valt. Dat noont 
men In deftige termen < omwille van de sex ai)peal 
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ONWEER 
Hel leven is voor Agust Slrind-

berg blijkbaar geen prelje ge
weest. Aan zijn toneelwerken te 
zien heeft hij rondom zich niels 
anders gekend dan drama's en 
mislukkingen. « Spooksonaie », 
een werk van hem dat we vorig 
janr op ons schei m hebben g Jfe'-
gen, was daarvan een zeer tipisch 
voorbeeld. En « Onweer » van vo
rige week IC'T: dat evneens 

Te zeggen dal de spelers hun 
rol bijna volnmakL voor de kamera 
brachten, is in verband met het 
NTS-toneel een gemeenplaats ge
worden. Figuren als banketbakker 
Starck en de beide hoojdperson-
nages van het sluk, zullen niet 
zo snel uil hel geheugen van de 
hijher verdwenen zijn. 

Terug een zeer mooie toneel-
avond I 

kapriolen» de bedoeling van de 
Vlaamse TV is geweest, aan de 
kijkers een genietbare uilzending 
aan te bieden. Amusement met 
een beetje standing zal wel het 
laatste geweest zijn, dal Herman 
J crelsl op hel oog had. 

We hebben niels Iccfen een 
Breuglieliaanse danspaiiij Maar 
wat ons in een dergelijk variété-
programma bepaald ergert is liet 
feit. dat die znkei} on-i oN' yliow 

l ara-renlii,alor Kees van lersel 
bracht ons dit laalslc wcik in een 
voortreffelijke TV-bewerking. Zijn 
bedoeling was zeer duidelijk : uit
gaande van het oorspronkelijk 
werk een TV-realisalie tot stand 
brengen, die van hei eerste zo 
weinig mogelijk afwijkt De klas
sieke regel over de eenheid van 
plaats, tijd en handeling, naai de
welke het stuk door de auteur 
werd opgebouwd, is door Kves 
van lersel volledig in ere gehou
den. Het heeft hem noclüans niet 
belet er een geslaagd TV-spel van 
te maken en honderd percent te 
projiteren van hel meesterlijke 
dckor van Fokke Duetz. 

In één opzicht is de opvoering 
ven vorige week nochlans geen 
voltreffer geiuorden. Het stuk is 
kennelijk geschreven als een lange 
climax, met de spanning van een 
naderend onweer, dat echter niet 
tot volle uilbarsting komt en terug 
wegdrijft. Kaar onze mening is 
men er donderdagavond 7iiei vol
doende in geslaagd deze sfeer op 
te roepen. Het lag misschien aan 
het iets te trage tempo van hel 
geheel, of aan de te vlakke ont-
moetings-scène tussen de hoofd
persoon en zijn vroegere vrouw 
Hel is niet eenvoudig om de juis
te oorzaak van dit falen op Ie 
sporen. We geloven niet dat de 
tekst van Slrindberg de naderen
de dreiging voldoende zou iveer-
geven : de auteur gaat in dit op
zicht vrij-uit. 

IN HET ZWEET 

UWS A A N S C H I J N 
I eel beier geslaagd dan het 

reisje door de Belgische druiven-
dorpen, vonden we hel bezoek 
aan het Reddingscentrum van het 
Kempiseh kolenbekken, in ge-
zeldschap van Dries Jansen en 
Dries Wieme. Niet alleen was al
les veel ovcizichlclijker en siste-
nialischer geprczenteerd, maar 
ook de bcetdi n waren tieel WJt 
heter. 

Hel verloop van de trainings-
pioef was zeer klaar weergegeven, 
zodal de kijker de minste moeite 
had om zich een goed beeld te 
vormen van wal er geëist wordt 
van een redder De kommentaar 
was eveneens zeer duidelijk en 
volledig. We hoefden ons achteraf 
(/een vragen meer te stellen, wal 
na het bezoek aan de druivendor-
pen .wel degelijk het geval was 

Dat het onderwerp deze maal 
qemakkelijker te verwerken zou 
zijn geweest, kunnen wc niet als 
argument aanvaarden. Er zit in 
vrijwel alle onderwerpen stof ge
noeg om er een geslaagde repor
tage uit te distHleren. Het is niet 
de bal, maar het zijn de spelers 
die de wedstrijd verliezen I 

ZOMER-
KAPRIOLEN 

We kunnen onmogelijk geloven 
dal het zondagavond met «Zomer

en variété worden voorgeschoteld. 
Tel bij dai alles dan nog enkele 
tweede-rangs-artisten, en ge kunt 
V zo voorstellen wat wij hier in 
Vlaanderen als amuseincntspro-
gramma's voorgeschoteld krijgen! 

En wanneer gaan mensen als 
Herman Vereist er eens niee op
houden te denken dat « volks » 
amusement sinoniem moei zijn 
met boei lig. Ook de Vlaainse 
doorsnee-kijker is in slaat om 
echte geestigheden te begrijpen en 
te waarderen. Het wordt stilaan 
tijd dal men er mee ophoudt 
Vlaanderen op dil gebied ah on-

DEZE WEEK 
OP UW 
• Z O N D A G 

1100 tot 1140 : Uitzending van een 
Protestantse kerkdienst — 16 00 : 
Panorama : de week In beeld — 
16 30 : Volksmuziek over de wereld: 
De vioolbouwer — 16 50 tot 17.10 : 
Klem, klein, kleuterke — 18 40 : 
Afspraak aan de hellepoort (repor
tage van Haroen Tazief f) — 20 00 : 
TV-nleuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Een avond met Pred 
Astalre (opgenomen programma van 
de Amerikaanse televisie) — 21 20 : 
De eindeloze weg (film van Derek 
Williams) — 21 50 : Sportweekend 
— 22.15 : Tussen licht en schaduw; 
Hij koos het leven — 22 40 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 • Ridder Lancelot (He afl ) 
—19 25 : De krantenbesteller (stem. 
mingsbeeld) — 19 40 : Zoeklicht op 
de culturele actualiteit — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Speelfilm • Haaien en 
kleine vissen •— 22 20 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
19 00 : Gastprogramma : De socia
listische gedachte en actie — 19 30: 
TV-1uniorsclub — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : De proef op de som (L'a-
mitié è. l'épreuve) : komische opera 
van André E M Grétry — 21 25 . 
Het 87e politiedistrict (7e afl ) — 
22.15 : Tweede nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 19.00 : Mijn vriend Flicka 
(24e afl) — 19 30 : Reportage van 

de terugwedstrijd S C Anderlecht-
Real Madrid m de'eerste ronde voor 
de Europese beker — Tydens de 
rust, omstreeks 20 15 : TV-nieuws 
— 21 15 : SchipDer naast Mathilde 
— 21.55 : Poëzie In 625 lijnen : 
Denkbeeldige tuinen, echte padden 
—22 40 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklankpn (gefilmd pro
gramma) — 19 30 : Penelope — 
20 00 : TV-nleuws — 20 30 : NTS : 
Pygmalion : Blijspel door George 
Bernard Shaw — 22 15 : Vatikaan-
stad, de kleinste staat ter wereld 
—22.45 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19 00 : I r t e m a t o. al jeu(>dinaR«-
zine — 19 30 ; Arena — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Speelfilm : De hemel kan 
wachten (^eaven can walt) — 
22.15 : Première (fllmnieuws en 
nieuwe films) — 23 00 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
15 00 : Kom toch eens kijken : we
deruitzending van het jeugdpro-
giamma van 26/9 — 16 00 tot 17 50: 
Eurovisie : Reportage van de atle. 
tiekwedstrijden Frankrijk - West-
Duitsland te Parijs - (Ie dag) — 
19.00 : Honderd jaar trappen (do
cumentaire film van de NTS) — 
19 30 : Echo — 20 00 : TV-nleuws 
— 20 30 ; Het is altild Dennis (3e 
afl ) — 20 55 : Rudi Carrell.show 
— 21 40 : Dick Powell stelt voor 
Seeds of April van Harry Keller 
met Gene Barry, Nina Poch e a. — 
22 30 : Tweede nieuwsuitzending 

: Niemand bezoekt voortaan Antwerpen zonder een : 
• bezoek te hebben gebracht aan het Vlaams Huls ! • 
• • 

I Vlaams Huis Peter Benoit \ 
• Dir. B Stappaerts. E 
: Antwerpen, Frankrijklei 8, Tel. : 32.05.28 • 
! Tegenover de Vlaamse Opera. ; 
: Het trefpunt van alle Vlamingen. : 

Leii beeld uit het pi 
zondagdvoud e.k. : « Tussen lic 

cigramma voor 
h t en schaduw ». 

zondagavond niet veel van gezien. 
Blijft ons terug niels anders ov«r 
dan de hoop... 

RENDEZ-VOUS 
MET GRAZIA 

De TV-opvoering van Paoli's 
« liendez-vous met Grazia » zal in 
de annalen van de televisie zeker 
met geboekt worden als een artis
tiek hoogtepunt. Twee zaken voor
al maken dal totaal onmogelijk : 
de tekil en sommige aspekten van 
df realisatie. 

Het werk van Levi verraadt wel
iswaar een zekere slielkenrUs. De 
auteur verstaat vooral de kunst 
om de meest absurde dingen aan
nemelijk-te doen schijnen. Maar 
weldra merkt men dal negentig 
percent van al dal gepraat kant 
noch tual raakt, dat aan al die 
frazen over zekerheid en onzeker
heid, werkelijkheid en onwerke
lijkheid geen eigenlijk sisteem 
ten grondslag ligt. En uiteinde
lijk weet men dan dal de hele 
avond slechts tijdverlies is ge
weest. 

Ooi: sommige aspekten van de 
redlisalie h.ebben er het hunne 
toe bijj''dragen om de avond te 
doen mislukken. Het treincoupee 
bv. zat wel handig in elkaar, 
maar het sisteem bleef te zeer 
merkbaar om niet storend te wer
ken (het raampje aan de over
kant, het venster dat te laat naar 
omhoog ging, enz.). Voor de rest 
speelde het hele spel zich al te 
leel in de duisternis af, wat uit
eindelijk vermoeiend ging wer
ken. 

We willen de realisatie van Kees 
van lersel niet alle verdiensten 
ontzeggen, maar een gelukte 
avond is toch helemaal arulers. 

!̂ P v P v t l V Ü V P V P V P V O V 
Verkoper voor Aalst 
en omgeving : 

Norbert Teganck, 
Watertorenstraat 10 
Aalst 
Tel : 053/21667 

dcronlwikkelde kireek te behan
delen. 

Neen, tiet was niel goed. En 
nu kan Henk van Montfoorl be
slist beter, maar we hebhen daar 

Misschien bevestigt ook deze 
de uilzondering de regel, maar 
deze ATS-ai'ond was geen vol
treffer 1 

Jvb. 

Sforingen 
•^ Toen de ^ laaniso P^ V-ers voor enkele weken h u n « Dag van, de 
Viijheid » hielden, en er bij die gelegenheid me t moeite in geslaagd 
waren ongeveer 800 liberalen in Asse te verzamelen, bracht de 
Vlaamse TV daarvan een ellenlang beeldvcrslag, gai elke spreker 
in close-up, enz., enz. De duizenden boerenfronters, die vorige zon
dag te Helst-op-den-Berg h u n 25-iarig bestaan vierden, moesten het 
maar stellen zonder Vlaamse TV, zonder close-up van de sprekers, 
en zonder de daaraan verbonden publiciteit . 

•f^ De Waalse TV leert haa r kijkers een tweede taal aan. Gezien 
de vele en ontroerende oproepen van allerlei politici en vooraan
staanden om meer dan ooit het Belgisch feit te aanvaarden, leert 
de Waalse TV haar kijkers dus . . . Engels. Inderdaad 1 - «Neder lands 
wordt misschien in de toekomst gegeven », zei p rogrammadi rek teur 
Kammans . Misschien zijn er ook mensen die da t geloven... 

Zuiver Hop en Mout I 
He t e c h t e V l a a m s e Bier | 

Vlaanderen Herdenkt zijn ge
sneuvelden aan het Oostfront te 
Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneyssens. 
(Advertentie). 

ANTVERPiA MEUBELEN 
St Gummarusstraat 58 
Antwerpen 

• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 

Alle kenners en «flinproeveri van dults bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten > 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THIERBRAU-HOF 

LEUVEN 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dorlmunder TH IER» 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES I 
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Enkele m a a n d e n geleden brachten w e in ons blad het 
bericht dat de mijn van Hou tha len me t sluit ing werd be-
Idreigd. In L imburg werden daarop allerlei geruststel lende 
mededel ingen verstrekt en wees men er op d a t . h e t be
richt over de eventuele sluit ing totaal ongegrond was en 
uit het klassieke Volksunie-arsenaal s t amde . 
In een rappor t van het kolendirector ium word t thans een 
sluit ing van Hou tha l en over afzienbare tijd in het voor
uitzicht gesteld. 

HANDEN AF VAN LIMBURG 

De cijfers die door het di
rectorium worden vooropge
zet om deze sluiting te recht
vaardigen, worden door de 
Vlaamse deskundigen be
twist. De mening van deze 

tionaal bruto Produkt blijkt, 
dat in de laatste 5 jaar het 
relatief aandeel van Limburg 
voortdurend is verminderd. 
Het Dulbea-instituut heeft 
hetzelfde vastgesteld : He-

...Albertkanaal zonder industrie-oevers... 

deskundigen legt echter niet 
het minste gewicht in de 
weegschaal : bij de installa
tie van de werkgroep die de 
rationalizatie van het Kem-
pisch bekken bestudeert, 
werd de Provinciale Advize-
rende Raad helemaal voor
bijgegaan. 

De waarheid is, dat de 
sluiting van Houthalen 
slechts moet dienen om de 
Walen zoet te houden. Men 
heeft hen de toezegging ge
daan dat geen sluitingen in 
Wallonië meer zullen ge
schieden zonder de gelijktij
dige sluiting van Houthalen. 
Houthalen, weliswaar het 
zwakkere broertje onder de 
Limburgse mijnen, is t.o.v. 
talloze Waalse putten een 
gezonde onderneming. 

Er is niet de minste verge
lijking tussen de rendabili
teit van de Houthalense mijn 
en van de verouderde Waalse 
putten die voor sluiting in 
aanmerking komen. 

Br is echter meer : voor 
Limburg zou de sluiting van 
Houthalen de druppel zijn 
die de beker doet overlopen. 

Uit de studie die het Na
tionaal Inst i tuut voor de 
Statistiek onlangs heeft ge
wijd aan de aanbreng van 
iedere provincie in het Na-

negouwen heeft voor de pe
riode 1953-1960 onder AQ 
Waalse provincies het laag
ste toenamekoëfficient van 
het bruto-produkt per inwo
ner, nl. 0,7. Maar nog ver be
neden dit cijfer komt Lim
burg met het ongunstigste 
koëfficient van het ganse 
land : 0,3. De provincie Lim
burg heeft dus veruit het 
traagste expansieritme, wat 
neerkomt op een gestadige 
en voortdurende aangroei 
van de Limburgse achter
stand. 

De eenzijdige struktuur 
van het Limburgse bedrijfs
leven is daarvan de voor
naamste reden : de enige 
pijler onder Limburgs eko-
nomie zijn de mijnen. En 
men is dus zinnens, deze pi j 
ler te verzwakken. 

Op welke wijze men ook 
tracht, het welvaartpeil per 
provincie in cijfers uit t« 
drukken, steeds zal men 
Limburg achteraan het 
lijstje vinden. Wanneer men 
de bijdrage per werkgelegen
heid tot het nationaal pro
dukt in 1959 voor gans Bel
gië stelt op 100, dan komt 
men voor Wallonië tot een 
koëfficient 100,92 en voor het 
arr. Brussel 101,38 — beide 
hoger dus dan het nationaal 

gemiddelde. Vlaanderen haal t 
slechts 98,69. 

Het lagere Vlaamse koëf
ficient wordt sterk beïnvloed 
door het zeer ongunstige cij
fer voor Limburg, nl. 83,5. 

Deze cijfers bevestigen 
steeds de ongunstige Lim
burgse uitgangspozitie : al
leen maar mijnen, geen ne-
venbednjven. 

De nieuwe industriële ves
tigingen in de provincie zijn 
slechts een druppel op een 
gloeiende plaat. In wezen 
hebben zij tot nu toe de 
slechte bazisstruktuur niet 
kunnen wijzigen. Ze zijn 
daarenboven alle het re-
zultaat van partikulier ini
tiatief en niet van bewuste 
en doelmatige overheidsbe
moeiingen. Ford-Taunus te 
Genk zal deze bewering niet 
tegenspreken ! 

Tegen alle ekonomische 
wetmatigheid in berooft 
men Limburg nu reeds meer 
dan een halve eeuw van de 
zo noodzakelijke nevenbe-
drijven. De provincie, die al
les heeft om de rol te spe
len die o.a. de eminente we
tenschapsmens prof. Pinxten 
haar toedichte — het « eldo
rado van Vlaanderen », — 

heeft zo in de beslissende 
evolutiejaren de aanslu'ting 
gemist. Ze is. verder blijven 
sukkelen op de ene wankels 
kruk van haar kolenrijkdom. 

Thans dreigt — eens te 
meer tegen aKe wetmatig
heid in, om louter politieke 
redenen — ook deze kruk 
nog aangezaagd te worden. 

Zo houdt men Limburg in 
de pozitie die van oudsher 
in het klassieke Belgische 
stramijn past : de provincie 
met een krachtig demogra
fisch levensritme, gelegen 
aan de poorten van Luik — 
reusachtige fokplaats van 
slechtbetaalde mobielen. 

De unitaristische greep 
naar de mijn van Houthalen 
wordt voor de Limburgers 
een beslissend moment. De 
arbeidersorganizaties van de 
provincie worden thans voor 
hun volle verantwoordelijk
heid geplaatst. 

Nadat het hele land — en 
dus Vlaanderen in de eerste 
plaats — gedurende meer 
dan vijftien jaar tientallen 
miljarden voor de verliesla
tende mijnen in Wallonië 
heeft moeten opbrengen, na
dat de sluitingen van mij
nen in Wallonië opnieuw 

tientallen miljarden voor de 
rekonvers.'e hebben opge
slorpt, wordt thans egn 
nieuw Vlaams offer op het 
unita.re altaar verwacht. En 
het is Limburg, de meest 
kwetsbare provincie, die het 
moet brengen ! 

4.000 MAN 
De slui t ing van I l j u t h a -

len zou ongeveer 4.000 a r 
beiders en bedlenden n a a r 
de s tempelbure len s tu ren . 

In de Borinage zorgt he t 
rekonvers iep lan ervoor, 
d a t bij een mi jns lu i t ing de 
werkloze arbeiders onmid
dellijk n a a r nieuwe bedr i j 
ven worden geloodsd. In 
talloze nieuwe fabr ieken is 
de v raag n a a r werknemers 
er t rouwens groter d a n he t 
aanbod . 

In Limburg spreekt men 
over s lui t ing. Over rekon-
versie wordt er met geen 
woord gewag gemaak t . 

Gaat gans Vlaanderen dat 
toelaten ? Het is nog niet te 
laat, maar wanneer Vlaan
deren niet protesteert, wordt 
de sluiting van Houthalen 
—• thans nog maar een drei
ging — een sombere werke
lijkheid. 

DEBAT IN KONTAKTKLUB 
(Vervolg van blz. 13) 

« Ik vo^dte mi] gekrenkt dat ik, 
omdat Ik A.B.N, had "gesproken, 
niet als Belg werd beschouwd » 
aldus de heer de Rey. 

De spreker wees erop dat hij, 
alhoewel thuis Franstalig opge
voed, steeds Vlaamse scholen heeft 
bezocht en dus uiteraard tweetalig 
is, een voordeel dat tevens mee
brengt dat voor hem het vi'aag-
stuk van de sermoenen niet gesteld 
wordt. Anders is het gesteld — al
dus de heer de Rey — met de 
40.000 Walen, Fransen en eentalig 
Franse Vlamingen die er volgens 
hem in de Scheldestad en haar 
omgeving wonen. Die hebben recht 
Op onderricht en sermoenen in het 
Frans. Deze Franstaligen zijn ver
deeld over twee parochies, die van 
de H. Geest en van St. Jozef. Het 
is zijn mening dat het vraagstuk 
dient opgelost in parochiaal ver
band, m een samenspraak onder 
parochianen. Volgens hem gaat 
het hier niet om een sociaal ver
schijnsel maar wd om een recht 
en een tegemoetkoming aan. de 
oudere generatie onder de Prans-
sprekenden die eentalig is. 

Zijn standpunt luidt dat iemand 
die Franstalig is recht heeft op 
Franstalig kerkelijk onderricht. 
Hij vindt het voorstel, om tot een 
tweespraak te komen in parochiaal 
verband zeer belangwekkend en 

opbeurend. HiJ begrijpt dat er 
moet samengesmolten worden met 
de Vlaamse gemeenschap maar hij 
herhaalt dat er een verschil be
staat tussen de huidige en de vo
rige generatie. De heer de Rey 
verwijst naar het voorbeeld van 
zijn ouders die eentalig Frans 
zijn. 

Van zijn kant — en hij gelooft 
dat dit de overtuiging is van de 
jongere Franssprekenden — is hij 
bereid op te gaan in het Vlaamse 
volk. De spreker, die hiei-mee zijn 
toespraak besloot en die geduren
de het verloop ervan steeds keu
rig Nederlands sprak, werd door 
de aanwezigen met handgeklap 
bedacht. 

In een kort wederwoord herin
nerde Vfalter Luyten aan wat er 
in Wallonië gebeurt. Daar ver
fransen de ingeweken Vlamingen 
en worden er geen Nederlandsta
lige sermoenen gehouden hoewel 
het hier werkelijk gaat om gewone 
mensen die geen andere dan hun 
eigen taal spreken. 

Hij schandvlekte tevens de 
drukkingsmiddelen die door de 
minderheid van Franstaligen te 
Antwerpen gebruikt worden om 
voorrechten te verkrijgen. 

Onder de tussenkomsten in het 
debat, werd vooral deze van E.P. 
Brauns opgemerkt. Hij verwees 
eveneens naar Wallonië en naar 

de macht van de Franstaligen die 
gi-ote invloed uitoefenen op de 
openbare macht. 

Op deze wijze is het voor hen 
gemakkelijk om hen die tegen de 
Franstalige kaste-preken protes
teren, zware straffen te doen op
lopen en te doen veroordelen als 
verstoorders van de eredienst 
waarover het In dit geval toch 
geenszins gaat. Pater Brauns wees 
op de plicht van Kristelijke naas
tenliefde die eerbied wil voor de 
gemeenschap waarin men leeft. 
Het leren van de taal van deze ge
meenschap is niets meer dan 
plicht voor een waarachtig Kris
ten. Waar in het verleden door de 
Franstaligen misschien niet op de
ze plicht werd gelet is nu het ogen 
blik aangebroken om aan deze na
latigheid een einde te stellen. Het 
echte Kristen-zijn zou dan veel 
meer en veel schoner beleefd wor
den 

De tussenkomst van E F. Brauns 
werd op daverende toejuiohingen 
onthaald. 

Korter samengevatte menings
uitingen werden nog gebracht 
door Karel Dillen, Mik Babyion, 
Walter Kuniien en mej Janssens, 
waarmee dan deze zeer belang
wekkende en allesnszins vrucht
bare avond besloten werd. 

S.D.L. 

HELP 

OVERMAAS 
Nooit heeft Ove rmaas de 
nodige s t eun gehad ui t 
Vlaanderen . Bewijs t h a n s 
d a t di t he t onzal ig ver le 
den is. 
S t e u n de « S t i ch t ing Over
m a a s » bes t aande uit 

over tuigde, r ad ika le Vla
mingen . 
S tor t uw s teun op 153237 

S t ich t ing Overmaas , 

K loos te r s t r aa t 84 
's Graven-Voeren 

Of onderschrijf een of 
meerdere aandelen van 
1.000 F voor «Hof de Voer» 
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Dit is het poiitieiiorps van de 
Antwerpse Burgemeester • • • t 
• De derde Joernalist. 

Nadat Handelsbladreporter Luc van 
Tan Gastel en later onze redakteur 
Staf de l i e reeds tegen de keien ge
ranseld werden was het verleden ion-
dag de beurt aan O. Maes van de 
Gazet van Antwerpen. Hij werd met 
de matrak geslagen en lijn fototoe
stel werd vernield. Tenauwemood kon 
faij, door tussenkomst van zijn kolle
ga's, ontsnappen aan overbrenging 
naar de gevangenis. 

• Steeds dezelfden. 

Het zijn steeds dezelfde politieman
nen die op nietsontziende wijze los
slaan op Vlaamse betogers te Antwer
pen, Dit kleine groepje werpt door zijn 
baldadig optreden een blaam op het 
(ranse politiekorps. 

• Eigenaardige prc^oireurs. 

Wij vernemen daarbij dat het de 
super-fraoskUjoinse priAureur Ver-
straete zou geweest »ijn die zondag 
opdracht gaf tot de charge waarbij 
talrijke mensen gekwetst werden. De 
beruchte Mare de Smet speelt trou
wens onder hetzelfde hoedje met bo. 
vemgenoemde, dit valt niet te verwon
deren als men het verleden van deze 
man kent en als men weet dat zijn 
franskiljonse schoonvader kerkmees
ter is in de H. Geestkerk. 

• B.O.B, aan het werk. 

De B.O.B, praktijken blijken van 
een zeer eigenaardige geestesgesteld
heid te getuigen. Niet alleen trokken 
die kerels hun matrak (verborgen in 
hun mouw) om onverhoeds toeschou-

^̂  *•̂ '̂ "s%•ï••̂  v:"^-! T ï ••"̂ • * ^A ^^•^*S>^•x;?'< 

wers en betogers van achter aan te 
vallen, maar mensen die protest-
briefjes in de kerkschaal wilden leg
gen, werden « gevolgd » en 's namid
dags onverwacht ingerekend ! 

Schoelietjes. 

Meer dan vierduizend betoger^ Klisjee Gazet van Antwerpen 

Het Volk in zijn versl»g «ver de 
relletjes te Antwerpen op zondag 9 
september, rangschikte onder dezelfde 
rubriek het b^ladden van de deur 
van de aartsbisschoppelijke woning 
en een veroordeling van Volksiunie-
propagandisten om «te plakken. De 
rangschikking was zodanig dat de ar
geloze lezer van Het Volk (telt het 
blad veel andere lezers?) tot hiet be
sluit moest komen dat de Volksunie-
mannen die deur van de oartsbls-

Kllsjee Gazet van Antwerpen. 

scbop beklad hadden. Wat dan toch 
nog moet bewezen worden daar onze 
propagandisten strenge opdracht krij
gen nooit privewoningeai te beschil
deren. 

• Huichelaars. 

En huicheicn dat <( Het Volk » doet, 
in het verdedigen van de aturtirt>i»-
schop. JWant volgens i< Pan » zegge» 
de Christen-demokraten binnenab»-
mers van Mgr Suenens : « H (Bst ik 
droite, il est adroit, maia U n'est pas 
droit » of met andere woorden > ItU 
staat rechts, ia behendig, maar loopt 
niet recht In de schoenen ». 

Nu, huicheiaan zijn die A A V . - e n 
altijd geweest. 

V Ë N E T I A A N S E 6L INDÈN 

A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg . Zonhoven - Tel. : (011)132.31 

A frikaanse Loterij 
SPECIALE HERFSTTRANCHE 6 2 

DER MILJOENEN 
EEN SUPER HOOG LOT VAN 

1 O . O O O . O O O 
TWEE HOGE LOTEN VAN 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 
EEN HOOG LOT VAN 

1 . O O O . O O O 
en een overvloed van gemiddelde loten gaande van 

400 tot 500.000 F 

Hetzij : 60 miljoen in 58.030 loten. 

Het biljet : 200 F. Het tiende : 21 F. 

Trekking : maandag 15 oktéber te Eupen. 

5 I J B E Z O E K 1 
»e B A L E A R E N ? 
Si J B E Z O E K T 

Bezoek dan ook 
de enige Vlaamse Bar 

bij «Piet de W-Vlaming» 
• 

Volksunlepropagandlst 
vanaf het eerste uur. 
Te Puerto de Solier 
op 50 meter van 
hotel Mare nostrum, 
Eden en Roma. 
• 
Uitgelezen drank 
• 

' Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 
• 
Stemmige 
Vlaamse muziek. 

lè 

ZONDAG 3 0 SEPTEMBER 1962 TE 2 0 UUR 

GROOTS SOLIDARITEITSBAL 
IN FEESTZAAL «PALLADIUM». OFFERANDESTRAAT. 42. ANTWERPEN 
TEN VOORDELE VAN DE GESTRAFTEN TEN GEVOLGE VAN DE ' RELLETJES TEGEN DE FRANSE PREKEN. 

NIEMAND ONTBREKE OP DIT BAL 


