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NOG STEEDS GEVANGEN 

De negen Vlaamse jongens, 
aangehouden tijdens rellet
jes te Antwerpen, zitten nog 
steeds in de gevangenis. Zij 
boeten voor een zaak die gans 
Vlaanderen aanbelangt. Wees 
solidair en stort nu op post
rekening 235.62 van Krediet
bank-Gent. Vermelden: Voor 
Vlaams Solidariteitsffonds (re
kening 61.400). 

HOU 
Als het eerste taalontwerp Gilson in de Senaat wordt 
goedgekeurd, dan is de prijs voor de Vlamingen het 
definitief verlies van : 

— de gemeenten Houtem, Mark, Aubel en de 
platdietse streek. 

— de stad Edingen. 

— de Vlaamse dorpsgemeenschappen Ten Brielen 
(Komen); Tombroek (Lowingen); d'Hoppe 
(Vloesberg); Kokejane (Lettelingen). 

— een hele reeks kleinere Vlaamse gehuchten en 
wijken : N. van Ploegsteert-Waasten en van 
Komen; Aalbeke-stationswijk (Moeskroen) en 
het gebied ten N. van de Spierebeek; het Z. deel 
van de Kluisberg; Quatre-Vents (Elzele); Te 
Levieren (Vloesberg); Trop en Herbeek (Ste 
Renelde); een deel van Bakenbos (Terhulpen) ; 
een stuk van Overijse; de noordspits van Wa
ver; de noordwestspits van Nethen; het cen
trum van Sluizen (Brabant) ; het noordelijk 
deel van Roost-Krenwik; Hasselbroek (Kors-
worm); Klein-Ternaaien (Ternaa'en). 

De prijs voor de Walen ? Niets. 

DANK ZIJ DE MEDEPLICHTIGHEID VAN DE 

« VLAAMSE » VERKOZENEN DER GROTE 

PARTIJEN. 

r POLITIEKE VEROORDEELDEN 
Door volksvertegenwoordi
ger D. Deconinck en dr H. 
Le Compte werd aan Sir 
Benenson, voorzitter van 
het Internationaal Komi-
tee voor Amnestie, volgend 
telegram gestuurd : 

Wensen Uw aandacht te 
vragen voor een duizendtal 
gezinnen van bannelingen, 

^ , * i •vnfïbi'^'SBjr* ' 

politieke veroordeelden, 
wie sedert 18 jaar het be
treden van België ontzegd 
werd evenals voor 50 men
sen die thans reeds 18 jaar 
om politieke beweegrede
nen in Belgische kerkers 
verblijven. 

Mr Daniël Deconinck 
en dr. Le Compte. 

Dit telegram werd gestuurd 
aan : 

Sir Benenson 
President of the 
« Amnesty-Comittee » 
Kasteel van Male 
Brugge, 

die op 28-29-30 september 
een internationale verga
dering te Male voorzit 

WEEK 
Dichter dan ooit s tonden w ê deze week bij de totale 

politieke krizis. Duidelijker dan ooit is de onmacht van 
het uni ta i re sisteem aan de dag getreden. 

In de regeringspart i jen is men radeloos. Ministers en 
partijleiders hollen van de ene bijeenkomst naar de an
dere. De kon ing raadpleegt verontrust zijn ministers van 
Binnenlandse Z a k e n . He t ganse sisteem, zoals het door 
Lefèvre-Spaak werd aangekondigd en door Gilson werd 
ui tgewerkt , dreigt in elkaar te s torten. 

De Waalse ops tand gromt in de Wall ingant lsche 
vleugel van de B.S.P. Hij dreigt de C .V.P . definitief uit
een te scheuren. D e regering kijkt machteloos toe en 
tracht zich te redden in hopeloze koehandel : de splitsing 
van de Voers t reek en van Komen-Moeskroen. 

W a t er morgen ook zal gebeuren, de laatste dagen 
hebben bewezen dat er uiteindelijk geen ui tkomst is voor 
het uni tar isme. 

lis het daarom, dat Lefèvre het gerecht verzocht, s t ren
ger op te t reden tegen « baldadigheden » ? 

In de gevangenis zit ten negen Vlaamse betogers, som
migen onder hen nu al drie weken lang. 

De werkelijke betekenis van h u n aanhouding is deze : 
het sisteem tracht zich te handhaven door wild in alle 
r ichtingen te slaan. Desnoods door een n ieuwe repressie 
te voeren ! 

H E T Z A L NIET L U K K E N ! 

PSSSST.... 
COOREMANS DENKT 
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Oe VOtKSUNIf 

We verzoeken de ontelbare 
lezers, die ons afschrift stuur
den van hun brief aan het Ant
werps episkopaat, te willen be
grijpen dat pubükatie van deze 
afschriften niet mogelijk is. 

De redaktie. 

H. GEESTKERK EM 
EiSSEN 
Gi-'achle Heer Uitgever, 

Mag ik U verzoeken, met oe-
trekking tot het artikel In « de 
Volksunie » van 28/7 - 4/8 num-

B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
A n t w e r p e n 
Te l . 03/32.27.12 

32.04.77 

mers 30-31 « H. Geestkerk en Eis
den '> een rechtzetting in uw 
weekblad te wil'en opnemen. 

Immers : 
1) noch in de mis van 10 uur 45 

noch In welke andere mis wordt 
er in 't frans gepreekt; 

2) alle Waalse mijningenieurs, 
en ook de anderen, gaan 's zon
dags naar de mis; 

3) wij zijn volkomen vi-ij voor de 
regeling onzer kerkelijke diensten. 
Nooit heeft een mijn-directeur 
zich hierin gemengd. 

J.P. - Eisden. 

MARS 
Het AktiekomiLee heeft als 

richtlijn, geen partijpolitieke in
menging voor de mars op Brussel. 

Nu schrijft Mr. Kiebooms in de 
Gazet van Antwerpen van 13-9-62, 
d a t de C.V.P.-mandatarissen. al
vorens aan de mars deel te ne
men, moeten weten welke slogans 
zullen naar voor gebracht worden. 

Alsof de Volksuniegekozensn 
een federalistische slogan voor de 
mars zouden eisen. 

Mr. Kiebooms .gaat akkoord dat 
er geen partijpolitiek mee gemoeid 
gaat, voor zover het anderen be
treft. 

Maar voor de C.V.P.-erg zou de
ze regel niet in aanmerking ko
men ! 

B.H. - Aalst. 

STANDAARD 
Waarde Redaktie, 

I n het nummer van De Volks-
vnïe van heden wordt op pag. 5 
beweerd dat een «fors en Vlaams» 
artikel van mij over de taalinci
denten te Antwerpen door de di-
rektie zou « verscheurd » zijn. 
Hoef ik U werkelijk te zeggen dat 
die bewering totaal uit de lucht 
gegrepen is ? Ik weet niet welke 
opvatting uw redakteur er over de 
journalistieke deontologie op na 
houdt, maar ik kan wel zeggen dat 
dergelijke zeden -bij ons al thans 

^ ^ ^ ^ HERMES 

Wnj SCHOOL 
54 Z u i d l a a n 

211 M. L e m o n n i e r l a a n 
Tel. 11.00.33 
B r u s s e l 
• 

Vo l l ed ige s e k r e t a r i a a t -
k u r s u s 
in t w e e J a a r . 

• 
S t e n o - e n 
d a k t y l o g r a f i e 

In v ie r t a l e n . 
Boekhouden 
Sociale wetgevinf? 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 
• 

Oe school waar ^amlnsen 
zicb ttauis voelen. 

• 
Beter ea voerdelieer 

onbestaande zijn en dat nog nooit 
een artikel van mij door de direk-
tie geweigerd, laat s taan « ver
scheurd » werd, al ware het alleen 
maar om de eenvoudige reden dat 
er geen pre-censuur bestaat. 

Ik hou er niet van dat onder 
Vlamingen die — zij mogen dan 
soms van mening verschillen over 
de taktiek — toch voor het zeilde 
doel strijden, op kleingeestige en 
venijnige manier gekibbeld wordt; 
daarom vermijd ik stelselmatig op 
dergelijke persaanvallen te ant
woorden. Maar in onderhavig ge
val werd toch wel overdreven. 

Met vriendelijke groeten. 
Manu Ruys. 

N.V.D.R — De heer Manu Ruys 
zal in ieder geval hebben kunnen 
vaststellen dat de al dan niet ve
nijnige aanval zeker niet tegen 
hem persoonlijk was gericht. 

^''^ noteren het niet-bestaan 
van prexensuur. 

M01\E 
Op zaterdag 15 september te 16 

uur werd in de zaal « De Groene 
Poort », Gentsesteenweg 12, te Mo
lenbeek, aan de weifploegen van 
Volksunie Brussel een nieuwe pro-
pagandawagen overhandigd. 

Bij deze gelegenheid wsnst het 
bestuur van Volksunie Brussel zijn 
houding te bepslen ten overstaan 
van bepaalde verdachtmakingen, 
waarmee politieke gezagdragars 
zich de laatste tijd bezighouden 
in plaats van in hun eigen partij 
bij te dragen tot het scheppen 
van een nieuwe, opbouwende 
geest. 

Bepaalde uitlatingen — de ene 
ai wat meer seniel en onlogisch 

B E C O Mazout 

dan de andere — van politieke 
gezagdragers, komen steeds neer 
op een onberedeneerd verwijt van 
ekstremisme, gericht tot de aan
hangers van het federalisme. 

Het bestuur van Volksunie 
Brussel en de duizenden aanhan
gers van het federalisme uit het 
arrondissement Brussel, welKe 
voortdurend ondei-vinden tot hoe
veel ondemokratische ongerijmd
heden het unitarisme in dit land, 
en dan vooral in de hoofdstad, 
heeft geleid, zijn overtuigd dat zij 
door hun werking voor federalis
me een zuiverende en geen ekstre-
mistische rol spelen. 

Hun werking voor federalisme 
spruit niet voort uit verbittering 
of wrok; ze spruit voort uit het 
verlangen van de moderne Vla
ming om, in het raam van de Bel
gische staat en van het eenwor-
dende Europa, ongehinderd deel 
te nemen aan het sociale, kultu-
rele, ekonomische en politieke le
ven. 

De spijtige moedwilligheid en 
de kwade trouw, welke blijkt uit 
de dubbelzinnige beschuldigingen 
van de leiders der unitaire par
tijen, bewijst dat er voor de mo
derne Vlamingen geen plaats 
meer is in hun partijen en dat er 
voor hen een parti j als de Vollis-
unie nodig is. 

Deze laatste immers streeft 
naa r een demokratische om-bouw 
van België op federale grondslag. 
De Volksunie alleen staat zuiver 
ten overstaan van d e ondemokra
tische m.achten, welke op het 
openbare leven in ons land hun 
onheilzame invloed uitoefenen. 

Vooral in het arrondissement 
Brussel is de zuiverende werking 
van de Volksunie van uitzonder
lijk belang. Ze moet er uiteinde
lijk leiden tot nieuwe, gezonde 
verhoudingen tussen 'Vlamingen 
en Walen en moet er een einde 
brengen aan het ongezonde men
gelmoesstelsel, dat leidt tot kul-
tuurvervlakking en, onverdraag
zaamheid. 

Het bestuur van Volksunie 
Brussel doet een oproep tot alle 
Vlamingen om met nuchtere hard
nekkigheid bij te dragen tot de 

ptp"=*t.-,K^K, 
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N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
vragen flinke BELGISCHE 

JONGEMANNEN 
tot 40 jaar en met volledig Lager Onderwijs voor werk op de stations. 

Afwisselend w e r k onder meer bestaande u i t : 

• het laden en lossen van de bagagewagens van reizigers
treinen • transport van geloste ol te laden goederen • 
onderhoudswerk • controle van reizigers aan In- en uitgang. 

Het volgen van een gedegen vakopleiding is voor rekening 
en in de t i jd van de NS. 

Werken bi j de NS be teken t : 
• een betrekking voor Uw leven ook in tijden van werkloos
heid • goede sociale voofzieningen • extra premiën voor 
onregelmatige dienst • voordelige reismogelijkheden ook 
voor Uw vrouw en kinderen • gunstige bevorderings-
mogelijkheden • belangrijke financiële tegemoetkoming voor 
huisvesting en voeding voor ongehuwden (tot 34 jaar) en 
voor gehuwden. 

Wi l t U er meer over weten, vraag dan zonder verplichtingen 
nadere 'nlichtingen aan: 
N.V. Neder landsche Spoorwegen 
Keizer Kare ls t raa t 85 - G E N T 
door middel van onderstaande bon. 

Op dit adres kunt U iedere dinsdag en woensdag tussen 
9.00 en 13.00 uur mondeling inlichtingen verkrijgen. 

BON 
, ,, K, WK, j N a a m : ' . . . . . Leeftijd »«r 
Zenden aan N.V, Neder
landsche Spoorwegen 
Keizer Karelstraat 85, A d r e S : • • • • , * • • • . • • . . . * . . . . v . * . . . • , 
Gent Invullen me» ^ 
bloktetters ^ 

Woonplaats: ^ 

wenst zonder verplichting Ingelicht te worden over plaatsing in de stationsdienst. 

uiteindelijke zegepi-aal van het 
moderne en redding brengende 
federalisme. 

B E C O Stookolie 

KETTERS 
Waarde Redaktie, 

De Libre van IT-B wijdt hele ko-
lonnen aan een ten onrechte van 
moord betichte te Waterloo. 

De stellingname van dit blad is 
in dit opzicht maar goed te keu
ren. 

Maar waar gaan wij in de 
Vlaamse dagbladen, vooral deze 
met kristelijke inslag, zoeken naar 
een beïnvloeding v a n . de opinie 
ten gunste van de aangehoudenen 
bij de relletjes in de St. Jozef
kerk ? 

Mag de aandacht niet gevestigd 
worden op he t ongeoorloofde en 
buiten-gewone van deze rechter
lijke handelswijze ? 

Het kristelijke van deze bladen 
is toch wel zeer betrekkelijk. Hun 
kristelijkheid is alleen maar tast
baar als het in het kraam van 
hun parti j past. 

Een kristelijk dagblad zou dag 
in dag uit moeten te keer gaan 
tegen de opsluiting van deze jon
ge idealisten. En hs t zou niet mo
gen ophouden vooraleer er een 
zulkdanige stroming zou ontstaan 
die er de gevestigde machten zou 
toe aanzetten tot gezondere in
zichten te komen ten overstaan 
van de ware minieme toedracht 
van de feiten. 

Maar ja onze kristelijke bladen 
zijn zoals iedereen weet ketters 
geworden. Zij zitten volop in het 

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

Vlaams Huis Peter Benoit 
Dir. B. Stappaerts. 
Antwerpen, Frankrijklei 8, TeL : 32.05.28 
Tesenover de Vlaamse Opera. 
Het trefpunt van alle Vlamingen. 

protestantse vaarwater. Hun 
nieuwe paus is toch Theo-neus. 

Met dien verstande da t volks
misleiding niet kan en zal blijven 
dtu'en. 

Alle blinddoeken ten spijt, wordt 
ons volk klaarz'.ende. 

B H , - Erembodegem. 

KASTESERMOEN 
Geachte Redaktie, 

Het schandaal der franse ser
moenen in de parochiekerken te 
Antwerpen is, dank zij de nieuwe 
bisschop — die « ab initio » een 
zeer goede pers had als Vlaming 
— van kwaad naar erger gegaan. 

We staan voor de zeer naakte 
feiten van het bestendigen van 
een gedeeltelijke tweetaligheid in 

BECO - Olie ! 

de Vlaamse stad Antwerpen. We 
schrijven anno 1962, het j aa r der 
talrijke Vlaamse overwinningen, 
dat ons zo dicht bij de «eindzege» 
heeft gebracht ! 

Wat kunnen we nu doen ? Er 
zijn toch nog enkele middelen om 
iets te bereiken en om de hogere 
clerus de ogen open te doen. 

We kunnen ten eerste, zelfs als 
gelovige en pratikerende mensen, 
de kerk elke niet-geestelijke mede
werking ontzeggen. 

Het zullen de chichi-madamme-
kens en de gedoreerde twisters 
niet zijn, die hun pollen zullen 
bevuilen of zich vermoeien tn 
dienst van meneer pastoor. 

Er is echter meer. Waarom zou
den we ons, met massa's hand
tekeningen, niet wenden tot he t 
Oekumenisch Concilie ? Het is nu 
het moment, want de volgende 
maand komen al de bisschc^^en 
bijeen, en we zouden h u n eerljie-
dig kunnen vragen het punt 
« franse preken in Vlaanderen » 
op de agenda te plaatsen. Er is 
beslist iemand te vinden die goed 
Latijn schrijft, genoeg atweet van 

- '• dsi?| 

canoniek recht en kerkelijke ge
bruiken, en die bovendien de wer
kelijke toestanden in Vlaanderen 
kent en ze ook zal durven op par 
pier zetten. 

Ik kan u gemakkelijk een paar 
namen opgeven. 

Moeilijk is het niet, en met dit 
te doen zouden we bovendien de 
aandacht van de ganse katholieke 
wereld op Vlaanderen-in-België 
kunnen vestigen. 

V .U.O. - Brussel. 

KASTESERMOEN 
Franse preken, 
Franse" streken. 
Minderwaardig basterdras t 
Want uw leuze 
Is uw keuze : 
De Part i j van Barrabas I 
Met de duiten. 
Om de kluiten, 
Eigen taal en volk tot hoon, 
't Geld verkoren. 
God verloren, 
In de schaal het Judasloon. 
Franse preken, 
Franse streken, 
Uylenspiegel joolt en fluit; 
FranskiJ jonnen, 
Geldzaktonnen 
Joeg God zelf de tempel Uit ! 

W.H. - Antwerpen. 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

1,96 
Lichte stookolie zone O 

1,48 
Benzine super zone O 

6,98 
IVIet minimum van 1000 L 
voor gans het l a n d . 
Direktie : 
B. van Maldergem 

Steenstratelel 8 
Kortrijk 
Tel. 056/10937. 
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DE NEGEN VRIJ 
De betoging der 15.000 te Ant

werpen stond in het teken der 
Vlaamse solidariteit en eenheid. 
Gnier de aanwezigen bemerkten 
we de volksvertegenwoordigers 
Van der Eist, Matlheyssens en Van 
Leemputten; senator Roosens ; 
provincieraadsleden Sels, Rolus, 
\'an Kerckhove en Ceuppens ; ge
meenteraadsleden Schiltz en Dil
len ; dr Heyns (VI. Geneesheren-
verbond), dr De Beule, Valeer Por
tier (A.N.Z.), R. Van der Paal en 
W. Jorissen, Joris De Keyser 
(V.O.S.), apoth. Van Hoof (V.H. 
Com.), B. Stappaerts (Tijl), mr 
Colson (V.V.B.), K. Dillen (J.N.G.J 
B. en W. Maes (V.M.0.) en talloze 
andere vooraanstaande Vlaamsge
zinden uit hel Antwerpse en van 
elders. 

Het adres aan Mgr Daem, dat 
we hiernaast brengen, werd na da 
betoging voorgelezen door mr Col
son van de V.V.B, die trouwens 
ook de redevoering aan de uPeter 
Benoit» uitsprak. 

Deze betoging heeft bewezen 
dat in Antwerpen en in heel het 
Vlaamse land een brede solidari
teitsbeweging bestaat. 

15.000 BETOGE 
Bij de vorming van de op

tocht werden door volksver
tegenwoordiger R. Mat-
theyssens bloemen overhan
digd aan de familieleden 
van de negen aangehoude
nen. Tijdens de ganse duur 
van de betoging bleven de
ze familieleden vooraan lo
pen, . hartelijk toegejuicht 
door de duizenden toeschou

wers in de Antwerpse stra
ten. 

Verleden zondag was voor 
Antwerpen de eerste inci-
dentloze zondag sedert ver
schillende maanden. Meteen 
werd het bewijs geleverd dat 
de scherpe incidenten in 
het verleden steeds het ge
volg waren van het beto
gingsverbod en van het bru-

Molie 
Vijftienduizend Antwerpse 

Vlamingen, in betoging ver
enigd, 
Laken het nodeloos brutaal op
treden van soanmige elementen 
van het Antwerps politiekorps, 
optreden dat aan het gerech
telijk apparaat de gelegenheid 
versohalt voor vrij onbelang
rijke feiten een anti-Vlaamse 
repressie te organizeren; 
Schandvlekken het misbruik 

door parket en rechtbank ge
maakt van de voorlopige hech
tenis met alle familiale, prof-
fessionele en sociale gevolgen 
van dien, dan wanneer hier
voor geen objektievo redenen 
voorhanden zijn, zodat klaar
blijkelijk de tussenkomst van 
politieke en andere machten 
de sereniteit van de rechtsbe
deling verdringt; 
Eisen de onmiddellijke invrij-
heidsstelling van de ten on
rechte gevangengehouden ma
nifestanten. 

taal optreden van enkele — 
steeds dezelfde — politie
mannen. 

Verleden zondag volstond 
het vlug en doeltreffend op
treden van de ordedienst 
der betoging om iedere kans 
op incidenten onmogelijk te 
maken. Aan de Begijne
straat was er een grote kon-
centratie van politieman
nen; zij trokken zich dis-
kreet terug toen een officier 
bemerkte dat de ordedienst 
der betogers de zaak stevig 
in handen had. 

Het meest treffend bewijs 
voor de solidariteit der Ant
werpenaren met de negen 
gevangenen werd geleverd 
door de geldomhaling. Aan 
het hoofd van de betoging 
werden twee leeuwenvlaggen 
meegedragen, waarin de toe
schouwers geld konden 
gooien. Op deze wijze werd 

1̂11 

Monseigneur, 

Wij allen, de vele duizenden die heden in de straten van 
deze stad hebben betoogd, en de zoveel meer duizenden nog 
die ons in de geest vergezelden, richten ons tot U, bisschop 
van de Vlaamse stad Antwerpen. 

Wij hebben Uwe komst begroet met vreugde, omdat zij 
onze aloude keizersstad opnieuw een prinselijke aanwezigheid
en waardigheid verleende. 

Wij hebben Uwe komst begroet met vertrouwen omdat 
wij wisten dat U stamde uit een door en door Vlaams platte-
landsgezin. 

Reeds lang betreuren wij immers het feit dat de gemeen
schap in liefde en rechtvaardigheid van de Antwerpse gelovigen 
onvolledig bleef en verminkt. 

Verminkt door hen, die, ofschoon zij onze broeders zijn, 
weigeren de taal van onze en hunne gemeenschap te erkennen. 

Verminkt door hen die, steunend op sociale en financiële 
privileges, zich uiterlijk en innerlijk van ons wensten af Ie 
zonderen tot in het huis van God. 

Verminkt door hen die de intellectuele en materiële 
gaven, hen door de Heer toebedeeld, niet wensten te delen met 
de minderen, door hun taal, hun kuituur en hun verleden 
te minachten. 

Deze verscheurdheid manifesteerde zich op pijnlijke wijze 
in de praktijk der franstalige preken voor een publiek dat 
niet meer te goeder trouw onbekendheid met de taal van 
Antwerpen kon inroepen. 

Reeds lang hebben wij gevraagd, gesmeekt en gebeden 
opdat aan deze verminking, uiterlijk althans, een einde zou 
worden gemaakt. Onze smeekbeden werden niet verhoord. 

De teleurstelling en de bitterheid hebben zich opgehoopt 
en baanden zich na lange tijd op pijnlijke wijze een uitweg. 
Voor negen van onze broeders eindigde deze weg zo pas nog 
in de kerkers van deze stad. 

Uwe komst vervulde ons met nieuwe hoop, en allen heb
ben met vertrouwen op Uw woord gewacht. 

Des te pijnlijker verraste ons Uwe beslissing 
Talrijker dan te voren gaven velen onder ons uiting aan 

hun teleurstelling, hun pijn, hun angst om wat zij wel moes
ten beschouwen als een bestendiging van de verminking, als 
een erkenning van de schande. 

Monseigneur, 
wij zijn trouw aan de Kerk, maar even trouw aan 

ons volk en de bekommernis om beiden dwingt ons te spreken; 
wij vragen U : herstel de eenheid van Uw volk, zijn eenheid 
in liefde, zijn eenheid in taal. 

in het totaal meer dan 53.000 
F verzameld. Op sommige 
plaatsen werd het geld van
op balkons en vanuit appar
tementen in de vlaggen ge
worpen. 

De toespraak van Mr Col
son was treffend door haar 
direkte toon en haar ge
spierde inhoud. Een donde
rend applaus steeg op toen 
de spreker verklaarde dat 
ook de politie deel uitmaakt 
van de Vlaamse volksge
meenschap en toen hij de 
politiemannen vroeg, daar

mee rekening te houden als 
zij tegenover Vlaamse mani
festanten staan. Mr. Colson 
geselde in scherpe woorden 
de asociale houding van de 
franskiljons en verklaard» 
dat de aanhouding der ne
gen niet van aard is om de 
gemoederen in Vlaanderen 
te bedaren. Hij betreurd» 
het, dat de hogere geeste
lijkheid zo vaak met onbe
grip staat tegenover de ver
langens van het Vlaamse 
volk. Hij besloot met te ver
klaren dat zelfs een nieuwe 
repressie niet bij machte zal 
zijn, de opgang van de Vla
mingen te stuiten. 
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De heilige vlam 

Voor minister Custers is de weder
opvoeding voltooid. Van liet Kempens 
flamingantisch buitenjongetje dat 
met zijn pofbroelije als student te 
Leuven toekwam, schiet er niets 
meer over. Die vlam is volledig ge
doofd. 

Daarom is hij de vlam te Breendonk 
gaan aanwakkeren, alleen maar voor 
de slachtoffers van Breendonk I. 

Niet voor die van Breendonk II. 
Onze innige deelneming aan de tal

rijke incivieke C.V.P.-kiezers. 
Zij hebben de minister die zij ver

dienen. 

Teken des tijds 

Het Aktiekomitee publiceerde de 
lijst der gemeenten die hun steun 
toezegden aan de Mars op Brussel. 

Bij het overlopen van deze lijst 
troffen we de naam van de gemeente 
Lembeke (Oost-Vl.) aan. Op zichzelf 
niets bijzonders. Als men weet dat 
graaf d'Alcantara een lid van de hoge 
adel, er burgemeester is wordt de zaak 
interessanter. Merkwaardig wordt het 
pas wanneer men bovendien weet dat 
deze man kabinetschef van de h. Le-
fèvre is. Waar gaan we naar toe ! 
Deze onbegrijpelijke zaak wordt al 
iets begrijpelijker wanneer men weet 
dat d'Alcantara bij de vorige verkie
zing in Gent-Eeklo zijn plaats van 
volksvertegenwoordiger heeft moeten 
afstaan aan Leo Wouters, die in zijn 
plaats werd verkozen. De graaf voelt 
blijkbaar aan wat de kiezers willen 
en waagt het niet in tegenovergestel
de zin te handelen. 

Geheime politie 

Vaste deelnemers aan alle Vlaamse 
betogingen zijn de zogenaamde «stil
len», rijkswachters of agenten in 
burger die zich onder de betogers 
mengen. In de betogingen aan de H. 
Geest en St Jozef te Antwerpen was 
er steeds een indrukwekkend aantal 
stillen aanwezig. 

Verleden zondag had één van hen 
een originele manier gevonden om 
zich in de optocht te mengen. Hij 
hield nl. de tip vast van één der 
leeuwenvlaggen die, telkens door vier 
man, aan de kop van de betoging 
werden gedragen om geld in te zame
len. 

De brave jongen dacht, dat hij niet 
werd opgemerkt. De inrichters wisten 
echter vanaf de eerste minuut, wat 
voor vlees ze in de kuip hadden. Ze 
lieten de stille echter rustig aan het 
volle en zware vaandel sjouwen en 
verzochten ons, hem-langs deze weg 
te danken voor zijn aktieve bijdrage 
aan de steunaktie voor de negen aan
gehoudenen. Wat wij hierbij graag 
doen ! 

Sluiting Houthalen 

Het heeft er de schijn van dat de 
geruchten over deze sluiting van de 
mijn te Houthalen de wereld in wor
den gezonden om sluiting te bevorde
ren en te bespoedigen. De geruchten 
werken als een rem op de rationali-
zeringspogingen en hebben al enkele 
kaderleden naar elders gedreven. 

De toestand van de mijn is hele
maal niet zo alarmerend. Er wordt 
maandelijks een verlies gemaakt van 
400.000 F, wat geen katastrofe is. Dit 
verlies zou kunnen worden wegge
werkt door verdere aanpassing van de 
administratie. In de jaren na de oor
log, toen de mijn 120 miljoen winst 
maakte, werd de administratieve sek-
tor topzwaar uitgebouwd. 

Ook de elektriciteitscentrale van de 
mijn is een negatieve post die zou 
kunnen weggewerkt worden door ver-
konn aan E.B.E.S. 
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Open brief 

aan de heer de Secillon 

kasteelheer te 

T E U V E y 

Monsieur, 

Om het even in de langue d'oïl te zeggen : en Belgique, Ie 
ridicule ne tue point Want moest het anders zijn, dan zouden 
•:inds geruime tijd in de parochiekerk van Teuven dertigsten en 
aargetijden 'voor uw zielelafenis worden opgedragen. 

Inderdaad, mijnheer, gij zijt de strafste zwanzer die ooit op 
iet Belgisch politiek toneel is verschenen. Gij speelt uw personnage 
iClijk dat gebruikelijk is in de parochiezalen van te lande : dik in 
de verf gezet, met brede armzwaai en dramatische tremolo. 

Gij speelt, mijnheer, de Marielaar van de Goede Zaak. Gij zijt 
lianiël, opgesloten in de kuil vart de Voer waar straks de leeuwen 
worden losgelaten. Zult gij, met als enige wapenen de zuiverheid 
van uw vaderlands gemoed en het onwrikbaar geloof in uw feodale 
rechten, de ondieren kunnen weerstaan ? Of zal uw trillend lijk 
verscheurd worden, vernield en verpletterd, bedekt met bloed en 
slijk door het briesende huisdier van Van Peene dat zijn maan 
heeft gesteld ? In ademloze spanning wacht uw publiek. Een zeer 
gemengd en een zeer onkritisch publiek trouwens. 

Gemengd publiek, mijnheer, waaronder oude Biuiselse doua-
rières, vergeelde franskiljonse nolarisklcrken en potige Luikse 
metaalbewerkers. Matanles en krentenkal:kers die ztvelgen van 
ontroering wanneer u de vaderlandse tranen over de aristokratische 
koon lopen ; Luikse knokkers die zich de ruige pollen warm kloppen 
wanneer gij uw succesnummer als président de l'association pour 
la defense des liberies de la Voer ten beste geeft; knalrode sindi-
kalisten en honderdkaraatse civieken die wensen te vergeten dat gij 
eens figurant zijt geweest bij de troep van Ie beau Léon toen « Rex 
vaincra » nog op de affiche stond. 

Ontroerend schoon en onweerstaanbaar echt, mijnheer, speelt 
gij uw verheven rol : de edele graaf, belaagd door valsche snoodaards 
en snode valschaards, omringd door zijn laten en pachters die hun 
nederige stulp hebben verlaten om met de onvoorwaardelijke trouw 
van hun eenvoudige landelijk gemoed de graaf en zijn vlag te die
nen. Slotscène : de graaf, temidden van zijn getrouwen, zinkt op 
het met bloed besmeurde dundoek en stamelt « liever sterven dan 
ons deez' morzel gronds te zien ontrukken ». Doek. Donderend 
applaus. 

Even later, mijnheer, zit gij in de kleedkamer. En wanneer 
het grafelijk gelaat ontdaan is van schmink, wat zien wij dan ? 
Weg de aristokratische koon, verdwenen de adelijke tranen. Het 
stuk is gespeeld, graaf de Secillon bestaat niet meer. 

Heeft nooit bestaan trouwens. Vergeefs zal men zoeken in het 
Jaarboek van de Belgische adel : geen graaf de Secillon. Vergeefs 
zal men zoeken in de kataloog van de Franse adel : geen graaf de 
Secillon, hoogstens ergens in een donker gat van Bretanje een de 
Secillon de Kerfur maar nog altijd geen graaf. Vergeefs zal men 
zoeken in het Jaarboek van de Vereniging van de Franse adel : geen 
de Secillon, gezwegen van een graaf. En vergeefs tenslotte raad
pleegt men de Bottin mondain : dezelfde de Secillon de Kerfur, 
minder dan ooit graaf. 

Een graaf de Secillon, mijnheer, bestaat er niet. Hoogstens 
n uw verbeelding en op uw naamkaartje. Maar op dergelijke naam-
'iaartjes is artikel 230 van het Strafwetboek van toepassing « is straf
baar... al wie zich openlijk adellijke titels toeeigent die hem niet 
toebehoren ». 

De heer Paardekooper, mijnheer, heeft zich grondig vergist. 
Er zijn wel degelijk Belgen. Sortant du tombeau of, zoals g^, 
komend uit Nederland waar gij in uto wieg geschommeld werd dOor 
uw Franse en uw Belgische moeder. Zuivere Belg, niet door het 
domme toeval der geboorte, maar door uw vrije keuze toen gij 
meerderjarig werd. En zuivere graaf, evenmin door het domme tfle-
val der geboorte en evenzeer door vrije keuze. 

Grafelijke groeten van 

dio Genes 

'(met kleine d)^ 

Het rendement per arbeider te 
Houthalen is 1.650 kg. Wanneer En
geland toetreedt tot de E.E.G., zal dit 
wel een tikje te laag zijn. Het ligt 
echter nog stukken hoger dan dat in 
Waalse mijnen waar geen sprake is 
van sluiting. 

De sluiting- van Houthalen beant
woordt aan geen enkele ekonomische 
noodzaak. Ze gaat rechtstreeks in te
gen een sociale noodzaak. 

Broodroof 

Vlak voor het ter perse gaan ver
nemen we dat te Antwerpen een ar
beider werd doorgezonden op zijn 
werk, omdat zijn werkgever hem ver
leden zondag in de grote solidari-
teitsbetoging had zien opstappen. 

Broodroof is nog altijd het ultieme 
wapen van de franskiljonse reaktie ! 
We komen volgende week op deze 
zaak terug. 

Wie in Antwerpen kan deze man te-
werkstellen ? Inlichtingen aan re-
daktie. 

m Bruxelles 

De Vlaamse letterkundige Raymond 
Brulez, alles behalve een « flamingant 
rabique », heeft in een brief aan de 
«Pourquoi Pas ? » staaltjes aange
haald van de mentaliteit der frans-
sprekende Brusselaars. Toen zijn meid 
na een operatie in de kliniek lag, 
werd zij daar bezocht door haar zus
ter, een West-Vlaamse, die er door 't 
personeel behandeld werd als een 
hond : « mij zal men in Brussel niet 
meer zien». Een nederlandse dame, 
op bezoek bij Brulez, kreeg van een 
kapper te horen : « In mijn zaak 
wordt geen Vlaams gesproken ». De 
man herpakte zich, toen hij vernam 
dat de dame van Nederlandse natio
naliteit was : zijn veto gold alleen de 
« belges d'expression flamande ». 

Kommentaar overbodig ! 

m Universiteit 

Terwijl de eis om een Antwerpse 
universiteit verder in het ijle klinkt, 
wordt vanuit Henegouwen gemeld dat 
daar de eerste maatregelen tot op-
rtehting van een universiteit ten nit-
voer werden gelegd. 

De Vlaamse socialisten praten, de 
Waalse socialisten doen. De Vlaamse 
socialisten gaan klagen bij de minis-
t » , de Waalse socialisten eisen boter 
btl de vis. In de Antwerpse B.S.P. zijn 
er trouwens heel wat bonzen, die niet 
zo hard naar een universiteit verlan
gen. Want de intellectuelen stemmen 
toch niet voor ons, zeggen ze. Dat dan 
toch is voorwaar niet de fout van de 
intellectue'en. 

= Kwade trouw 

llllilHiiillllllilM 

Wie nog méér bewijzen wil hebben 
van de kwade trouw der Antwerpse 
franskiljons, is deze week aan zijn 
trekken gekomen. 

Men weet dat drie vooraanstaande 
Vlaamsgezinden en drie Fransspre-
kenden overleg zouden plegen over de 
Franstalige preken om te trachten, 
een gezamelijk advies aan het epis-
kopaat uit te brengen. Van Vlaamse 
zijde werd dit overleg geen strobreed 
in de weg gelegd. De franstalige 
woordvoerders schemen echter hoege
naamd niet gehaast, het gesprek te 
beginnen. 

De drie franskiljons hebben verle
den donderdag definitief laten weten 
dat het overleg hen niet aangaat en 
dat zijzelf rechtstreeks bij de bis
schop een advies zullen indienen. Om
dat zij met geen « boerkens » wensen 
te spreken. Hard tegen hard, mijn-

Ijg heren ? Volkomen akkoord ! 



DE VOLKSUNIE 

5 
Bezadigd en wijs 

De « v r i endschap » tussen De S t a n 
d a a r d en B.S.P. pa r t i jvoorz i t t e r Col-
l a rd bl i jkt groot . Zo lazen we in een 
hoofda r t ike l d a t Collard een wijs be -
zadig:d m a n was . I n a fwach t ing d a t 
he tze l fde C.V.P.-blad h e m bij een vol
gende schoolkwest le weer d w a a s en 
o n n a d e n k e n d zal n o e m e n en foto's zal 
geven waarb i j zijn bee l ten is o p g e h a n 
gen of v e r b r a n d word t . 

Weg m e t Collard ! 
Steek h e m in een « a u t o b u s » ! 

De grote poort 

Volgens « La de rn i è re h e u r e » wil
l e n de Voerbewoners F r a n s Ieren o m 
d a t h e t F r a n s h e n een open poor t 
b ied t op de wereld. Als er n u m e n s e n 
zi jn die v a n h e t were ldgebeuren n ie t 
veel s n a p p e n d a n zi jn h e t de F r a n s e n . 
E n veel verder d a n de Afr ikaanse eve
n a a r k a n m e n m e t h e t F r a n s ook a l 
n i e t m e e r doord r ingen ! 

De jonge s u k k e l a a r s u i t de Voer-
s t reek die in h e t F r a n s s t u d e r e n k u n 
n e n a l leen m a a r een of twee j a a r ve r 
l iezen, e n n a h e t zesde lagere s tud i e 
j a a r a fzwaa ien n a a r de een of a n d e r e 
Luikse fabr iek voor h e t vui ls te en 
s lech t s t b e t a a l d e werk. 

De gro te poor t v a n de Luikse f e -
br iek g a a t i n d e r d a a d wage wijd voor 
h e n o p e n ! Die g a a t zelfs o p e n voor 
wie geen woord F r a n s k e n t ! 

Rijkswacht 

De wagen van P r i n s Albert was o n 
l angs in I ta l ië be t rokken bij een ver 
keersongeval . De p r ins was op d a t 
ogenblik n ie t in de wagen , die b e 
s t u u r d werd door een chauf feur . 

Deze chauf feur zou een r i jk swach
ter zijn. I n d a t geval d ien t de v r a a g 
ges te ld: word t h i j t i jdens de I t a l i a a n 
se reis jes be t aa ld u i t de kas van h e t 
D e p a r t e m e n t v a n Landsverded ig ing 
of va l t h i j te l a s te van de burger l i jke 
lijst van Zi jne Pr inse l i jke Hoogheid ? 

Onze lieve broeders 
De « Pourquoi P a s ? » m a a k t e zich 

weer ver leden week vrolijk over die 
domme, ach te r l i jke , onde ron twikke l 
de Vlamingen die n a a r de koes ta l 
ru iken . 

« W a t is een f l a m i n g a n t ? » v r a a g t 
h e t Brussels blad. 

E n h e t geeft zelf an twoord : « een 
V laming die nooi t op re is is geweest ». 
Geest ig ! B i jna even geest ig v r a g e n 
wij : « W a t is een f ransk i l jon ? » A n t 
woord : « Een Vlaming die zeer b in 
n e n k o r t op re is moe t g a a n . Me t h e t 
vr iendel i jk doch d r i n g e n d verzoek, 
nooi t t e r u g t e ke ren ». 

Route de Wallonië 
M a a n d a g is dus de ee rs te s p a d e 

s teek g e d a a n voor de « r o u t e de W a l 
lonië ». Deze au tosne lweg zal 37 m i l 
j o e n per k m kos ten , i n h e t t o t a a l zes 
mi l j a rd . 

Te dier gelegenheid heef t de ee r s t e -
min i s t e r de n a d r u k er op gelegd, d a t 
de « r o u t e de Wallonië » van n a t i o 
n a a l be lang is. 

We hebben er nooi t a a n getwijfeld. 
Hoe k a n een Waals be lang a n d e r s zijn 
d a n een n a t i o n a a l be lang ? En wat 
be t aa ld wordt m e t de c e n t e n van 
iedereen, is toch n a t i o n a a l bij u i t s t ek : 

Lefèvre heeft t rouwens bevestigd 
d a t ook de E-3 van n a t i o n a a l be lang 
is. Maa r een Vlaams belang k a n nooit 
zo n a t i o n a a l zijn a ls een Waals . Dus 
zal h e t m e t de E-3 nog even d u r e n . 
Enkele weken, zegt de ee r s t e -min i s -
ter . Hoeveel weken is h e m n ie t be 
kend . 

En aangez ien de E-3 gekoppeld is 
a a n h e t v r aags tuk der n ieuwe oever
ve rb ind ingen te An twerpen en a a n 
gezien d a a r i n nog s teeds geen beslis
s ing werd getroffen, zul len h e t wel 
l ange weken worden. 

Och kom, er is n ie t s d a t d r ing t . Het 
ha l f mi l joen A n t w e r p e n a r e n en h e t 
r eusach t ige h i n t e r l a n d van de h a v e n 
s t ad hebben genoeg a a n de k o n i j n e -
pi jp v a n 3 m 60 b reed te in beide r i ch 
t ingen . 

E drie 

Niet a l leen de n ieuwe oeververbin
d ing is een loden blok a a n h e t E - 3 -
been, ook m e t de I n t e r k o m m u n a l e , 
die de c e n t e n voor de au tosne lweg zal 
m o e t e n voorschie ten , g a a t h e t al les 
beha lve vlot. Hoe zal die I n t e r k o m 
m u n a l e werken ? Zal zijzelf h e t t e c h 
n isch e n admin i s t r a t i e f personeel 

m o e t e n aanwerven , nodig voor h e t 
o p m a k e n der p l a n n e n , he t door
voeren der on te igeningen , de leiding 
bij de u i tvoer ing der werken en t u t t i 
q u a n t i ? 

Verschi l lende gemeen ten l a n g s h e e a 
de toekomst ige E-3 zouden zich ver 
ze t ten tegen de aan leg van een weg 
m e t au tos t r adebreed te . Dergelijk ve r 
zet en de er ui t volgende moei l i jkhe
den en ve r t r ag ingen zijn p rak t i s ch 
onvermijdel i jk wannee r de S t a a t zijn 
verantwoordel i jkhe id afwente l t op 
een reeks ondergeschik te bes turen . 

Enkele weken, zei Lefèvre. ' e r s t 
zien, zei de bl inde. En hij k a n he t we
ten . W a n t van een beëindiging der 
Boudewi jn - au to s t r ade b innen de ge 
s te lde t e r m i j n e n heeft hi j ook nog 
n ie t s gemerk t . 

Handig 

De begrot ing 1963 zal een rekord-
hoogte bere iken : 139 mi l ja rd 700 
mil joen. Om de openbare men ing d e 
ze onve r t ee rba re koek te doen sl ik
ken, heeft de reger ing Lefèvre een 
h a n d i g t ruk je bedach t . Ze kondigde 
eers t a an , d a t de begrot ing 1963 n ie t 

,minder d a n 147 mi l ja rd zou bedsagen. 
Even l a t e r ve rk laa rde ze dan , d a t ze 
er in geslaagd was de begrot ing m e t 
zeven mi l ja rd t e ve rminderen . 

Da t in werkel i jkheid de begrot ing 
1963 m e t zeven mi l ja rd steeg ten o p 
zichte van die van 1962 wordt kuis 
verzwegen. 

En de reger ings t rouwe persorganen 
jube len om de u i tgespaarde mi l j a r 
den ! 

Politiestaat ? 

Toen op z o n d a g 2 s ep t ember LI. een 
a u t o b u s m e t toe r i s t en ui t Boom een 
bezoek b r a c h t a a n de Voers t reek, 
werd er h a l t gehouden te S i n t - M a a r -
t ens -Voeren . Bij de t e rugkee r v a n een 
bezoek a a n h e t geschonden graf v a n 
Pas too r V e l t m a n s we rden de toe r i s t en 
a a n h u n a u t o b u s opgewach t door e n 
kele f r ans ta l ige r i j k swach te r s . De g e 
leider v a n de bus werd a a n een ve r 
hoor onderworpen , de i den t i t e i t s 
k a a r t e n v a n de mees t e reizigers wer 
den afgeschreven, w a a r n a de a u t o b u s 
g rond ig doorsnuffe ld werd. D a t di t a l 
les op noga l b r u t a l e m a n i e r gebeurde , 
hoef t zeker n i e t betoogd. 

Leven we a l i n de door Lefèvre a a n 
gekondigde po l i t i e s t aa t ? 

Vlaamse plechtigheid 

Op de J a a r b e u r s v a n G e n t werd een 
« D a g der B u u r t s c h a p p e n » gehouden 
m e t volgend p r o g r a m m a : open ings 
woord door de voorzi t ter de r J a a r 
beu r s en door een d i r ec t eu r v a n h e t 
Na t . I n s t i t u u t voor Huisvest ing, beide 
eers t in h e t Nede r l ands m e t a n g s t v a l -
l ig -kor rek te ve r t a l ing in h e t F r a n s . 
Sp reekbeu r t door d h r Crappe , secre t . -
g e n e r a a l v a n hetze l fde i n s t i t u u t : 
s tun te l ige voorlezing v a n de s a m e n 
v a t t i n g in h e t Neder lands , w a a r n a 
ui tvoer ige sp reekbeu r t i n h e t F r a n s . 
Aankond ig ing v a n de volgende sp re 
ker door de voorzi t ter , tweeta l ig m e t 
voor rang voor h e t F r a n s . Sp reekbeur t 
v a n broeder Urba in : beknop te s a 
m e n v a t t i n g in h e t F r a n s e n u i twei 
d ing in h e t Neder lands . Sp reekbeur t 
door de Neder l andse a r c h i t e k t - u r b a -
n i s t B a k e m a : begin der sp reekbeur t 
i n h e t F r a n s , e inde e r v a n in een 
F r a n s - N e d e r l a n d s nege r t aa l t j e . De 
volgende spreker , de hee r Scaillon, 
werd al leen in h e t F r a n s a a n g e k o n 
digd en sp rak u i t s lu i t end die t aa l . Geen 
Neder l andse s a m e n v a t t i n g zelfs. De 
Pa r i j s e a r c h i t e k t - u r b a n i s t L a g n e a u 
h a d zich l a t e n ve ron t schu ld igen zo
d a t de enige sp reekbeu r t waarb i j 
F r a n s a a n v a a r d b a a r was, n ie t p l a a t s 
h a d . 

K a n m e n zich een dergel i jke p l ech 
t ighe id te Luik v o o r s t e l l e n ? De 
Wa»lse a r c h i t e c t e n zouden h e t zleh 
— leer tweeht — niet laten wdge-
vaÜMi! 

« • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • 

Europees en inlerri 

Gedurende de naweek van 
15-18 september hield de « Be
weging voor de Verenigde Sta
ten van Europa » haar kader
en studiedagen te Antwerpen. 
De inspanningen die deze Be
weging opbrengt inzake voor
lichting en propaganda ten 
gunste van de Europese een
making zijn meer dan merk
waardig te noemen. De Bewe
ging zelf kan als representatief 
gelden voor het Vlaamse land, 
ze werkt volledig autonoom 
doch in federatieve verstand
houding met de Waalse zuster-
organizatie, waarmee ze samen 
deelneemt in de Action Euro-
péenne Fédéraliste (A.E.F.). 

Hoewel wij uiteraard per
soonlijk geneigd zijn onze sym
pathie te betuigen voor deze 
Beweging, worden wij hiervan 
teruggehouden door een paar 
voorafgaande vraagstukken die 
nog om verduidelijking vragen. 

Eensdeels lezen wij in het 
Bewegingsblad « Europa Eén » 
van september - oktober een 
tekst van de hand van de voor
zitter Walter Kunnen, die al 
onze instemming wegdraagt 
inzake het Tiroolse probleem. 
« Momenteel is een zekere ont
spanning ingetreden, maar een 
definitieve oplossing kan slechts 
gevonden worden in een fede
raal verenigd Europa, op voor
waarde dat naast het suprana
tionaal (makro-) federalisme 
er ook een binnenslaatse (mi-
kro-) federalistische geest zal 
ontstaan in de schoot zelf van 
de nationale staten, opdat lo
kale regionale en interregionale 
waarden volwaardig zouden 
erkend worden ». 

Wij stellen ook met genoe
gen vast dat de Vlaamse vleugel 
der Beweging volledig auto
noom werkt in federatief ver
band met een Waalse zuster
vereniging ; de Beweging ge-
tmlgt van een merkwaardige 
standing. 

Maar van de andere kant zijn 
er elementen voorhanden die 
ons eerder tot voorbehoud aan
sporen. 

De beweging schijnt volgens 
de aangenomen rezolutie zich 
eerder tevreden te stellen met 
een konstitutionele grondwet
telijke waarborg van de regi
onale, kulturele, taalkundige en 
nationale verscheidenheid. 

Dit betekent nog niet dat 
men Belqië als een federaal ge-

de thans beslaande Europese 
stalen betekent een betere ga
rantie tot federale samenwer
king naar boven toe en een 
garantie tegen overheersing 
door grote monolytische een
heden of zelfs tegen eenzijdige 
verstandhouding onder mono
lytische eenheden. Een unitair 
Duitsland zou een gevaar bete
kenen voor Europa, juist zoals 
een uunitair Frankrijk heden 
ten dage een geliiknnrdige 

Europavlag boven Damim 

heel van Vlaanderen en Wallo
nië in het federaal Europa wil 
binnenleiden, zoals men dit 
toch wel voor het federale 
Duitsland voorheeft en beoogt. 
Een konstitutionele waarborg 

voor Vlaanderen lijkt ons on
voldoende ; het dient een fede
rale waarborg ie zijn. Wij zou
den zelfs meer zeggen : een in
terne federale struhtuur voor 

struikelsteen vormt. Zo ook 
een as Bonn-Parijs. 

Voor België zou hel intern 
federaal statuut het laatste 
voorbehoud wegnemen en ons 
vrijmaken om in een federaal 
Europa samen te werken met 
Nederland en aldus de Neder
landse lotsverbondenheid op 
breder vlak te herstellen. 

Het zou 9n$ genoegen doen, 
op dit duhbel probleem een ant 

ivoord te bekomen van de ler-
antwoordelijke voorzitter en 
bestuursorganen van de Bewe
ging voor de Verenigde Staten 
van Europa. 

Ik zou zelfs nog verder willen 
gaan en voorstellen dat de Be
weging zou ijveren opdat naast 
de proportionele Kamer van 
Europa, die zou gekozen wor
den door de kiezers per staat 
(Frankrijk, Duitsland, enz.), 
de Europese Senaat zou samen
gesteld worden uit telkens 
twee afgevaardigden per land
streek, die binnen de grote sta
ten streeft naar of geniet van 
een regionale autonomie (bv. 
de verschillende Duitse Lander, 
de natuurlijke provincies in 
Frankrijk in de lijn van het 
plan Marjolin, \ laanderen en 
Wallonië in België, enz.). 

lo zouden de deelstaten en 
gewesten aan de bazis over de 
staten heen als zodanig verte
genwoordigd zijn in één der 
twee representatieve Kamers 
van Europa. De huidige staten 
kunnen zichzelf als zodanig la
ten gelden in de intergoever-
nrmnntele uitvoerende licha
men 

Misschien zal de Beweging 
n t woorden dat het haar taak 
niet is, haar werking voor Eu
ropa in die mate te konkreti-
zeren ten voordele van de kleine 
volkeren en onderscheidene 
landstreken. De inleidende tekst 
S«er Tirol en de onafhankelijki' 
aozitie van de Vlaamse vleugel 
laten nochtans een grote vei-
wachting open. 

Voor ons Vlamingen als Ne
derlanders en voor de algemene 
interfederale opbouw van Eu
ropa op gezonde grondslagen 
lijkt die strukturering van hel 
Europees federalisme van we
zenlijk belang. Zo wezenlijk 
dat ze zou rechtvaardigen, een 
aktie in die zin over gans Eu
ropa te ontwikkelen. 

mr D. Deconinck 
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KUBA HET NIEUW: 
In 1823 stelde prezident James Monroe in de naar hem ge
naamde Monroe-doktrine voorop dat de V.S. iedere poging 
van een Europese macht, om op het Amerikaanse vasteland 
haar invloedssfeer uit te breiden, als bedreiging van de Ameri
kaanse vrede en veiligheid moesten beschouwen en desnoods 
met geweld dienden tegen te gaan. De Monroe-doktrine was 
In de eerste plaats gericht tegen tsaar Alexander van Rusland 
die voet aan land had gekregen in Alaska. Met de verkoop van 
Alaska aan de V.S. zag het er naar uit dat de Monroe-leer wél 
nog op andere Europese machten, maar nooit meer op Rus
land, zou moeten worden toegepast. 

Vandaag heeft Rusland weer vaste voet gekregen aan de poort 
van Amerika. Kennedy beijvert zich, om aan zijn medebur
gers uit te leggen dat op Kuba de Monroe-doktrine in haar 
oorspronkelijke vorm niet van toepassing is op dit ogenblik. 

Kuba si - Yankee njet 

Kuba is in de herfst van 
1960 één der hoofdpunten ge
weest in de verkiezingskam
panje van de toenmalige 
kandldaat-prezident John F 
Kennedy. Ongenadig verweel 
hij de republikeinse adminis
tratie, werkloos toe te zien 
hoe aan de poort van Ameri
ka de Sovjets vaste voet kre
gen. «De uitbouw van Kuba 
tot een steunpunt voor kom-
munistische operaties, een 
paar minuten uit onze kust. 
Is een ongelooflijk gevaarlijke 
ontwikkeling. Als men zich 
niet tegen Castro kan doen 
gelden, hoe denkt men dan 
Bich te doen gelden tegen 
Kroesjtsjev ? ». Met dergelijke 
uitlatingen ging Kennedy de 
Eisenhower-administratie te 
lijf. In de herfst van 1960 was 
de Sovjet-macht in Kuba 
echter nog een fiktie; men 
verkeerde te dien tijde nog in 
de «baardige •» periode van 
het Castrisme. 

Vandaag is de situatie hele
maal anders geworden. In ju
li en augustus jongstleden 
werden op een spektakulaire 
manier de Russische effek-
tieven op het eiland opgedre
ven tot de geraamde sterkte 
van 7.000 ö, 12.000 man. Rus
sische wapens, raketten voor 
gemiddelde afstand, radar, — 
o.m. radarinstallaties om het 
nabijgelegen Cape Canaveral 
af te luisteren — werden in 
groten getalle aangevoerd. De 
Russische regelingsleider ver
klaarde dat een aanval op 
Kuba oorlog zou betekenen; 
bij een dergelijke aanval im
mers zou ook Russisch bloed 
vloeien. Wanneer Kennedy al 
In de herfst van 1960 Kuba 
een kommunistische satelliet 
noemde, hoe zou hij dan 
thans de nieuwe situatie be
titelen. 

Hij benadert in ieder geval 
de nieuwe situatie met heel 
wat meer voorzichtigheid dan 
ten tijde van zijn verkie
zingskampanje. Hij geeft zich 
heel wat moeite om aan de 
openbare mening in de V.S. 
uit te leggen dat de aange
voerde Russische manschap
pen « slechts » specialisten en 
techniekers zijn, dat de gele
verde wapens « slechts s> de
fensieve wapens zijn en dat 
de V.S. «slechts» operatief 
horen in te grijpen wanneer 
deze wapens offensief zouden 
worden gebruikt tegen de V.S. 
zelf of tegen een Zuid-Ame

rikaanse staat, wat hij ech
ter niet waarschijnlijk acht. 

Deze kalmte van de prezi-
lent staat in schrille tegen
stelling tot de opgewonden
heid der publieke opinie in de 
V.S., opgewondenheid die een 
hoogtepunt kende onlangs 
toen Kubaanse emigranten 
een kleine vlootraid tegen 
Havana ondernamen. Ken
nedy reageerde op deze onrust 
bij de openbare mening door 

het Kongres te verzoeken, 
150.000 rezervisten onder de 
wapens te doen roepen. Het 
Kongres stemde in met dit 
verzoek en men kreeg de in
druk dat het de prezident 
ernst was. Het verzoek bete
kende echter slechts een bluf 
om de opgewonden stemming 
te doen bedaren : de 150.000 
rezervisten worden vooralsnog 
niet onder de wapens geroe
pen en daarenboven had 
Kennedy het niet nodig, zich 
zo opzichtig tot het Kongres 
te wenden. Zijn bevoegdhe
den staan hem toe, zelfstan
dig beslissingen van heel wat 
groter omvang te nemen. De 
maatregel moet dan ook 
slechts gezien worden in het 
kader van de nakende verkie
zingen. 

Sinds in april 1961 de lan
ding van invasietroepen op 't 
j t rand van de Varkensbaai 
door de Castro-troepen over
hoop werd geschoten, is Ken
nedy heel wat voorzichtiger 
geworden met Kuba. Hij gaf 
er zich rekenschap van dat de 
C.I.A. en het Pentagon hem 
verkeerd hadden voorgelicht 
en hij verkoos, terug te keren 
tot de recepten van Adlai Ste
venson. Stevenson had steeds 
verklaard dat de weg naar 

Kuba over Brazilië en over 
'n verhoogde levensstandaard 
in gans Zuid-Amerika liep. 
Uit deze vastctelling werd in 

scheepse hulp aan Zuid-Ame
rika. De aankondiging van de 
Alianza op de konferentie van 
de Organizatie der Ameri-

...aan de voordeur van Amerika. 

de herfst van 1961 de « Alian
za para Progreso * geboren, 
het nieuwe plan voor groot-

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN 
B T h e ugly Amer ican , 

E. Burdick en W. Lederer, 
auteurs van «The ugly A-
merican» - bestseller waar
in het takloos en ongema
nierd optreden van Ameri
kanen in het buitenland 
wordt aangeklaagd - zagen 
zich op de Philipijnen de 
toegang tot het Manila-ho
tel ontzegd omdat ze veel
kleurige Bermuda-shorts 
droegen. 

• Nog altijd U-2. 
Het onlangs boven China 

afgeschoten U-2-vliegtuig 
zou zich vooral bezigge
houden hebben met het 
verzamelen vaninformaties 
over de Chinese atoombom. 
Op grond van U-2-verken
ningen verwachten Ameri-
kaarise deskundigen nog 
dit jaar de eerste kern
proef in China. Men geeft 
in Washington openlijk toe 
dat U-2-toestellen werden 
gebruikt om inlichtingen 

• Ast ronautenzaakjes . 

Wanneer over enkele da
gen de volgende astronaut, 
Walter M. S'chirra, vanop 
Cape Canaveral zal worden 
gelanceerd, richt de pers — 
op voorschrift van het 
N.A.S.A. — haar hoofd
kwartier op in een nieuw 
motel te Cocoa Beach. Ei
genaars van het motel : de 
zeven ruimtevaarders. De 
« New York Times » heeft 
krachtig geprotesteerd te
gen deze officiële begun
stiging van staatsamtena-
ren. 

• Tegenover Gibral tar . 

De Russische Middel
landse Zee-vloot was, sinds 
het verlies van de bazissen 
in Albanië, op zoek naar 
nieuwe steunpunten. Ma
rokko heeft zich thans be
reid verklaard, een Rus. 
sische U-bootbazis te laten 
oprichten nabij Tanger, te
genover Gibraltar. Koning 
Hassan voert met de So-
vjet-Unie onderhandelin
gen over de overname van 
de Amerikaanse vliegbazes 
die volgend jaar door de 
V.S. moeten ontruimd 
worden. 

gel van overheidswege : in
richting van een dienst en 
benoeming van ambtena
ren om de voorstellen te 
bestuderen. 

• Bloemetjes bui ten . 

De volgende Amerikaan
se kandidaat-ruimtevaar-
der, Walter M. Schirra, 
kloeg in een T.V.-program-
ma dat astronaut John 
Glenn de boel nogal liet 
vlotten. Feestjes, ontvang
sten en representatiereizen 
houden hem weg van ern
stig werk : «John komt 
achterna gehinkt. Maar 
we hebben John nodig. We 
moeten toch niet gestraft 
worden omdat we tot de 
show-bussiness behoren ». 

Bezuin^'ging. 

: 
: 

Tsjang verloor U-2 

in te winnen over de Is
raëlische kernreaktor in de 
Negev en over de Franse 
atoombommenfabrikatie. 

De Amerikaanse rege
ring heeft alle burgers der 
V.S. opgeroepen, deel te 
nemen aan een groot
scheepse bezuinigingskam
panje door voorstellen te 
doen betreffende de ratio- ' 
nalizering van het over-
heidswerk. Eerste maatre-

...Show-bussiness... 

• Prezidentiële arbeid. 

Dwight D. Eisanhower, 
die zijn tijd verdeelt tus
sen golfpartijtjes en reizen 
naar het buitenland, ver
klaarde onlangs : «Ik werk 
thans meer dan toen ik in 
het Witte Huls zat ». 

kaanse Staten te Punta del 
Este leverde de Kennedy-ad-
ministratie niet de gewenste 
rezultaten op korte termijn : 
in de O.A.S. stemde geen 2/3 
meerderheid er in toe, Kuba 
ekonomisch te izoleren. Met 
moeite bleek een nipte 
meerderheid bereid. Kuba 
uit de O.A.S. te sluiten. 

Ook op langere termijn 
heeft de Alianza niet de ge
wenste rezultaten opgeleverd. 
Vandaag gelijk vroeger blij
ven de Zuid-Amerikaanse 
O.A.S.-leden veel kritischer de 
politiek der V.S. volgen dan de 
evolutie op Kuba; de traditio
nele anti-yankeementaliteit 
heeft nog niets aan kracht 
ingeboet. En voor de arme 
Zuid-Amerikanen bUjft er 'n 
sterke aantrekkingskracht 
uitgaan van het Castrisme. 

De V.S. kunnen echter niet 
lang meer de fundamentele 
vraag ontwijken : mogen zij 
dulden dat zich aan hun 
voordeur een sterke Sovj et-
satelliet ontwikkeld ? Moeten 
zij nog langer toezien hoe de 
Russen thans bijna in het 
kerngebied van de Ameri
kaanse machtss>feer de klas
sieke salami-taktiek toepas
sen : vandaag een schijfje, 
morgen nog eentje en over
morgen nog eentje — maar 
nooit een grote hap, anders 
komt er herrie ? 

In het Witte Huis t racht 
men het vraagstuk Kuba te 
lokaiizeren in het beeld van 
de algemene wereldsituatie. 
De maatregelen van Kenne
dy — de komedie met de re
zervisten — en de verklarin
gen van de prezident — he
lemaal tegengesteld aan zijn 
standpunt twee jaar geleden 
— wijzen er op dat men in 
het Witte Huis voorlopig niet 
weet waarheen. Een labiele 
situatie die soms gevaarlijker 
is dan de uitgesproken bedoe
ling om het verder snijden 
aan de salami te voorkomen. 

Wat zegde James Monroe 
ook weer ? 

T.v.O. 
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Geyl heef t gean twoord 

Wij formuleren zelden zo 
scherp hoe het Vlaamse partij-
socialisme zijn plicht verzuimd 
heeft bij onze Vlaamse ontvoe-
dingsstrijd als de Nederlandse so
cialist Prof. Geyl dit deed in zijn 
antwoord aan Volksgazet en K v 
Huysmans die hem hadden aan
gevallen om zijn optreden op de 
IJzerbedevaart. 

Over de Hitleraanbidding zoals 
Volksgazet schrijft over de b ^ e -
vaart zegt Geyl, de oud-gevangene 
van de Duitse concentratiekam
pen : 

« Wat Ik dan zelf die zondag
ochtend te Diksmuide kon waar
nemen — het was de eerste keer 
dat ik een IJzerbedevaart bij
woonde — was wel heel wat an
ders. De opkomst was, zo wordt 
aan alle kanten verzekerd, mas
saler dan ooit na de tweede we
reldoorlog; 40.000 mensen is een 
van de meer gematigde schattin
gen. Tal van extratreinen, auto
bussen en reiswagens en een 
stroom van auto's die op de laat
ste 20 km een gedrang veroor
zaakten dat heel wat vertraging 
teweegbracht. Het enorme veld 
was om elf uur tot in zijn hoeken 
gevuld. Aan de ene kant staat de 
mine van de na 1918 gebouwde 
toren ter ere van de in de eerste 
oorlog gevallen Vlaamse soldaten. 
Die ruine is in feite het enige te
ken van fanatisme dat ik die dag 
te zien kreeg, van het na de twee
de oorlog heersende anti-Vlaamse 
fanatisme namelijk, dat zich in 
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1946 in het opblazen van het ge
denkteken uitte. » 

Verder hoe Huysmans, de profi
teur van het Belgisch unitarisme 
zijn myte als flamingant de grond 
intrapt. 

« Erger was nog, een paar da. 
gen later, een niet minder lang 
stuk van Camille Huysmans (nu 
in de negentig), die mij met een 
hele historische uiteenzetting 
komt leren wat een klerikaal ma
neuver die Bedevaart van de aan
vang is geweest, en dat het diis 
een soort van verraad aan de so-
cia'istische zaak mcfet heten daar
aan mes te doen De « geschiede
nis » die de oude heer ons opdist, 
is wel uitermate vereenvoudigd. 
Het ergste van zijn stuk is, dat 
hij de verschrikkelijke misstanden 
die van 1914 tot 1918 in het Bel
gische leger aan de IJzer heer
sten, mlnimajlizeert 

O ja, er waren wel eens « mis-
verstanden » tussen Vlaamse sol
daten (de overgrote meerderheid) 
en hun Vlaamsonkundige officie
ren, maar koning Albert wist die 
wel bij te leggen, zeggende dat 
« in een oorlog de kommando's 
door de soldaten in aiEe taien 
worden begrepen ». De socialist 
valt de koning dus bij, dat het 
maar op de kommando's aankomt. 
Hoezeer het moreel moet lijden, 
als de officieren hun soldaten niet 
kunnen kennen en die laatsten 
hun wensen of grieven niet kun
nen uiten, daarvoor heeft hij geen 
oog Huysmans heeft mij vroeger 
met zijn eigengereidheid dikwijls 
geprikkeld, maar ik had re.spekt 
voor de moed waarmee hij als 
minister van onderwijs in 1925-
1927 en ook, een jaar of wat la
ter, als burgemeester van Antwer
pen voor Vlaamse rechten op
kwam. Er schijnt van die Huys
mans weinig overgebleven. Dat Is 
in de laatste tijd al vaker geble
ken Hij is wel « de allerlaatste » 
man geworden, « van wie de 
Vlaamse beweging iets te ver
wachten heeft ». 

Geyl typeert tot slot zeer scherp 
de houding van de socialistische 
partijbonzen op Vlaams gebied. 

« Hoe nu die hevige reakties op 
mijn optreden te Diksmuide te ver
klaren ? Als ik er dan zo wemig 
van afweet, zoals Van Eynde en 
Huysmans te verstaan geven; als 
ik mij enkel maar belachelijk ge
maakt heb, zoals Walxavens in de 
« Groene » schrijft; waarom dan 
die opwinding? Waarom die vele 
kolommen aan mijn tien minuten 
gewijd ? De zaak is dat ik, zowel 
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door mijn getuigenis van vriend
schappelijkheid jegens katolieke 
strijders voor de Vlaamse zaak 
als door mijn opmerking, onder 
verwijzing naar het manifest van 
Mussche en de zijnen, over de 
slapheid op Vlaams gebied van de 
officiële voormannen der Vlaam
se socialisten, die laatsten in een 
gevoelige plek heb getroffen. Een 
gevoelige plek, omdat zij weten 
dat er bij veel partijgenoten en 
sympatizanten, bij intellektuelen 
en jongeren, inderdaad ongenoe
gen over hun aarzelend beleid In
zake het Vlaamse vraagstuk be
staat » 

DEJ GAZBT 
De Gazet van Antwerpen ver

oordeelt het optreden van repres-
sleprokureur Mare Desmedt, in 
verband met de gevangenen van 
de sermoenen. 

« Toch zaa iedereen moeten 
toegeven dat de relletjes niet bie-
zonder erg waren waarbij nog 
dient in acht genomen dat de ze
nuwachtigheid (om het zacht uit 
te drukken) van de Antwerpse 
politie de zaken een bedenkelijker 
wending heeft doen nemen dat ze 
normaal zouden gehad hebben. 

Is het werkelijk nodig in het 
belang van het onderzoek en om 
te beletten « dat de beschuldig
den zich aan de arm van het ge
recht zouden willen onttrekken » 
het voorarrest te verlengen ? Wij 
twijfelen er ten zeerste aan. 

Ongetwijfeld zullen de Vlamin-
ven de hypotetische maar daarom 
niet minder veelzegvende vergelij
king treffen met wat er zou ge
beurd zijn moesten in analogs om
standigheden wallinganten te 
Luik hebben gemanifesteerd. De 
vraag stellen Is ze beantwoorden. 

Zo wij tot het stopzetten van 
herrie en incidenten aanzetten, 
zou ook de staande magistratuur 
moeten beseffen dat er geen olie 
op het vuur dient gegoten. Late 
men om godswU geen krijgsaudito-
riale herinneringen wakker roe
pen » 

LE SOIR 
De samenvatting van een rede 

van de Luikse burgemeester Buis-
seret rond de 1830-feesten te Luik. 
Wij vertalen : 

« M. Buisseret verklaarde dat 
het minste incident het land op
nieuw kan onderdompelen In de
zelfde atmosfeer van onbegrip en 
woede die in 1830 de val van het 
Hollands bewind bespoedigde. 

Het lot van de Voerstreek waar
van wij nooit zullen aanvaarden 
dat Ze aan Limburg komt, zal 
aantonen of de verantwoordeUj-
ken van het Vlaamse volk de weg 
hebben gekozen van de verstand
houding en het recht, ofwel van 
het imperialisme en de open 
strijd. De Voerbèwoners riskeren 

ü WENST PELS, : 
EEN BONTJASJE, • 

• 

of een pracht • 
van een bontmantel? ï 
Wendt U [ 
vol vertrouwen : 
tot het huis : 

W.CLAYKENS-NEVEN [ 
Oudergemselaan 328 : 
Etterbeek - Brussel • 
Tel. : 48.37.01 • 

Alle inlichtingen op verzoek! 

een nieuw Elzas-Lotaringen te 
worden, besloot Buisseret, wat de
finitief onze breuk zal bespoedi-
ken. » 

Stel je voor dat een Vlaams bur
gemeester dergelijke ophitsende 
praat zou verkopen. 

MffiHMLAD 
Wat wij Vlaamse slokkoppen on

dertussen niet krijgen en de Wa
len wel ontlokt het Handelsblad 
volgende beschouwingen over de 
E3. 

« Dit nieuwe uitstel komt pre
cies op het ogenblik dat de eerste-
steenleggmg wordt aangekondigd 
van de « Autoroute de Wallo
nië ». Nochtans had minister Mer-
lot de verzekering gegeven, dat de 
Autoroute en de E3 gelijktijdig 
zouden worden aangevangen en 
afgewerkt. 

We hebben er niets op tegen, 
dat de minister beslissingen treft 
en plechtigheden organiseert en 
dat men zich verheugt om de aan
vang dei- werken aan de « Route 
de Wallonië ». Maar we zouden 
graag in die vreugde delen indien 
we de zekerheid hadden, dat de 
« Conventie E3 » niet op de lan
ge baan zal worden geschoven. 
Op dat punt verwachten wij eerst, 
daags een formele verklaring 
want alle geduld is uitgeput in 
deze zaak. » 

En wat wij van onze regering 
wel krijgen, als verplichte solida
riteit met de Waalse mijnen is 
de dreigende mijnsluiting in Limr 
burg. 

Zo schreef De Gazet : 
« De regering, die dank zij het 

parlementair verlof zeker aan een 
paar interpellaties over de Lim
burgse zorgen ontkomen is, heeft 
"nog geen enkel initiatief genomen 
om de Limburgers gerust te stel
len. Wij kimnen hieruit ook geen 
andere konklusie trekken dan dat 
het officieel stilzwijgen de rede
nen tot vrees bevestigt. Van de 
andere kant konstateren wij ech
ter te Hasselt een verweerbedrij-
vigheid, die erop wijst, dat de 
Limburgers niet van zins zijn, 
zich te laten lijmen. En wij zul
len ons wel niet vergissen als wij 
beweren, dat zij hierbij op de 
syrapatie van heel Vlaanderen 
mogen rekenen. » 

Standaard 
Manu Ruys verwittigt in de 

Standaard de heer Cooremans 
dat zelfs in het brave Vlaanderen 
de braafheid niet meer de natio
nale deugd blijft. 

« Gelooft hij trouwens werkeUjk 
dat zij zich bij een eventueel ver
bod zouden neerleggen ? Het Ak-
tiekomitee heeft reeds laten we
ten dat de Mars in elk geval 
doorgaat. Er zijn nog oetogingen 
geweest die officieel verboden wak
ren en zi] kenden een reusachtig 
sukses. Een verbod zou misschien 
de bangeriken thuis houden, maar 
de stemming m het Vlaamse land 
is thans van die aard, dat er meer 
mannen zijn. die het geknoei ea 
het tergen beu zijn, dan bange
riken. Als de Vlamingen in de 
hoofdstad willen betogen, dan 
ho«Kit geen burgemeester ae 
thuis ! » 

BURGER 
WELZIJN 

Het Burgerwelzijn van Brugge, 
stelt dit ook vast i.v.m. het Con
gres van het Davidsfonds. 

« Een dergelijke drukkingsgroep 
is ongetwijfeld het met de jaren 
slagvaardiger wordend Davids
fonds, dat zondag jl. zijn jsiar-
lijks kongres hield en in enkele 
moties klaar stelling nam in de 
kwestie, die ons land nu bijna 
twee jaar bezig houdt, de zgn. 
taaivraagstukken. Het Davids
fonds neemt geen extreme stel
lingen in, doch heeft de verdien
ste, duidelijk te zijn. de bestaan
de machtsmiddelen te willen aan
wenden — o.a. door zijn quasi-
volledige steun aan de Tweede 
Mars op Brussel — en wat de 
kulturele ontplooing van ons volk 
betreft, onverzettelijk te zijn, ook 
tegenover de kerkelijke overheid 
in, een verschijnsel dat aansluit 
bij de vaststelling, die we vorige 
week al maakten, nL dat de kato
lieke lekenorganlzaties steeds met 
grote klem aanspraak maken op 
gehoor en medezeggenschap In 
zaken, die een gemengd karakter 
vertonen als sociaal uitvloeisel 
van het kerkelijk leven. » 

W.U 

GRONDEN IN SPANJE 

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

• 

VIKING [ 
• 

Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (4e distr.) ; 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van 
Landhuizen EN ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)' 

Telefoon : 39 .69 .57 
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BOERENOP 

1 A N D B O U W E R de Roeck woont in Prosper-polder, op 
het uiterste puntje van Vlaanderen, tegen de dijk van 

het tweeduizend hektaren grote schorrenland van Saef-
tinge, een gebied dat eeuwen geleden door een verschrik
kelijke stormvloed werd overspoeld en sindsdien van 
kultuurgebied (er waren rijke landbouwers en er was de 
abdij waaruit Willem van Saeftinge afkomstig was) tot 
een ware woestenij van slib en riet geworden is. 

Ook 
voor hun 

meel staan — 10,5 F aan tak
sen kost. De kostprijs wordt 
dus om te beginnen met dit 
cijter verhoogd of duurder 
gemaakt. 

B Prijzen dezelfde. 

Wat de melkprijzen be
treft, die zijn hier drie frank 

Zo boert Oost-Vlaanderen 

•A" In Oost-Vlaanderen behoort 14 ,7% van de 
werkende bevolking tot de landbouwstand. De ge
middelde bedrijfsgroolte bedraagt 4 ha 77 a en 
68 ,2 van de bedrijven heeft een oppervlakte vaui 
minder dan 5 ha. Het gemiddeld gezinsinkomen 
per arbeidseenheid en per uur bedraagt tussen 
12 en 14 F ! 

•A" Waar Oost-Vlaanderen 1 8 % van de landbouw-
bevolking van gans het land heeft beschikt het 
echter slechts over 11 ,4% van de to'.ale beteelde 
oppervlakte vsm het land. Op 100 heklaren grond 
zijn er 55 mensen tewerkgesteld tegenover 32 als 
rijksgemiddelde. 

"A" Van de boerderijen tussen 1 en 10 hektaren 
(waaronder 91 % van de Oost-Vlaamse bedrijven 
vallen) zijn er slechts ongeveer 3 0 % in eigendom 
uitgebaat. De pachtprijzen drukken dus zeer zwaar 
op deze landbouwers. 

-)Ar De kleine gemiddelde perceelsgrootte, die 8 8 a 
bedraagt, speelt ook een niet geringe rol en een 
begin van ruilverkaveling moet nog aangepakt 
worden. De gevolgtrekking uit deze cijfers is 
niet moeilijk te maken. 

Daar heeft iedere boer een 
volledig pensioen. Waar 
staan wij intussen met onze 
pensioenen, ziekteverzeke
ring en kindertoeslagen ? 

Hier wordt aan '.andbouw-
politiek gedaan als de pri j
zen te hoog gaan, in het an
dere geval weet men geen 
raad. Men klaagt — in ver
band met de index over de 
prijs van de landbouwpro-
dukten. 

Men beweert zeifs dat de 
st'jging van de index, te wij

ten zou zijn aan de duurte 
van de landbouwvi^oribreng-
selen, maar de prijzen die 
de boer krijgt zijn steeds de-
ze'fde gebleven. En onze 
zegsman besluit : « Er zal 
een oplossing moeten komen, 
hoe dan ook, al dienen wij 
tot het uiterste te gaan. Wat 
men ermee wil doen, weet ik 
niet, dat moet het ministerie 
en de regering uitmaken, 
maar de boer heeft zoals ge
lijk wie, recht op een mens
waardig bestaan ». 

vechten 
nsfGch 

• Aardappelen en suil^ : 

biet. 
Landbouwer de Roeck — 

een onafhankelijke boer — 
treedt sinds geruime tijd oi 
als spreker tijdens protest-
vergaderingen. Wij zijn hem 
om zijn mening gaan vra-* 
gen, de mening van een vrije 
man, die onbevooroordeeld 
over de stand van zaken kan 
spreken. 

Hij heeft ons een praktisch 
vo-ledig overzicht gegeven 
van de toestand. Wat de gro
te bedrijven betreft, bedrij
ven die aangewezen zijn op 
personeel, verzekerde hij ons 
dat een aanpassing van de 
lonen niet meer mogelijk is. 
Het volgende voorbeeld zal 
dit onderlijnen : een hektai'e 
aardappelen kost 700 ar
beidsuren te vermenigvuldi
gen met 35 F per uur, of een 
bedrag van 24.500 F; de op
brengst daarentegen 20J)00 
kgr X 1>25 F of 25.000 F. Een 
hektare suikerbiet brengt 
ongeveer 50 000 kg op te ver
menigvuldigen met 0,50 F of 
25.000 F. Hier wordt dan nog 
geen rekening gehouden met 
de pacht, de meststoffen en 
het pootgoed. Alleen door 
een ver doorgedreven me-
chaniseiing is er op langere 
termijn winst mogelijk, want 
rekening dient dan gehou

den te worden met de af
schrijving van de dure ma
chines. 

3 Slachtvee. 

Met het slachtvee gaat het 
dezelfde weg op. Het minis
terie weet genoeg wat het 
vlees kost. Voor de boer mag 
een kilo vlees vergeleken 
worden bij 4 kilo meel tegen 
5 F, of een bedrag van 20 F 
per kilo. Zij krijgen van 25 
tot 30 F per kilo. Wat schiet 
er voor de boer over, reke
ning houdende met de kapi
taalsinvestering, het risico, 
de arbeid, de afschrijving 
van gebouwen enz...? En dan 
dienen onze landbouwers 
nog de zware konkurentie-
strijd tegen de « Derde lan
den » (de landen buiten de 
zes van Europa) te onder
daan. Uit Joego-Slavië wor
den bv. achterkwartieren in
gevoerd tegen 55 F, geslacht 
en gelijk aan het vet. Voor 
de varkens ziet de toestand 
er nog minder rooskleurig 
uit omdat hier evenveel meel 
dient gebruikt en de prijs 
per kilo maar 21 of 22 F be
draagt. Het verlies voor on
ze Vlaamse landbouwers zit 
hem vooral ook in de taksen 
(1,5 F per kilo) die op het 
meel worden geheven. Dat 
maakt dat 1 kilo geslacht 
vlees — waartegenover 7 kilo 

en centiemen, aldus onze 
zegsman. Dezelfde, of nog 
lagere prijs dan vóór vijftien 
'jaar. De lonen waren toen 
van tien tot 15 F, waar zij 
thans 30 F zijn. Dus zou de 
melk tegen minstens 4,5 F 
dienen verkocht te worden. 

Ook de tarwe die hier in 
de Polders nog geteeld wordt, 
bleef aan dezelfde prijs van 
vóór tien jaar, toen de lonen 
20 F bedroegen. 

Thans zijn die minstens 
dertig frank. De grondprij
zen zijn verhoogd en daar
door zijn de pachten duurder 
geworden, terwijl de hoeda
nigheid van de grond daar
entegen slechter js door de 
schuld van het ministerie 
van landbouw. Er is name
lijk te weinig dienstperso
neel voor de normalisering 
in de landelijke waterdien
sten. Vergelijk daarmee Ne
derland, dat praktisch hele
maal genormaliseerd is en 
waar de waterbeheersing ge
weldige vorderingen heeft 
gemaakt. Ook de ruilverka
veling is er zeer uitgebreid 
doorgedreven, terwijl men 
hier praktisch nog nergens 
staat en wij in een zeer na
delige pozities staan tegen
over onze noorderburen. 

Vergelijk ook de pensioe
nen van de landbouwers in 
Nederland met de onze. 

Maanden geleden brachten wij een reportage over de wa
tersnood te Overmere en Uitbergen. Tot nog toe werd geen 
frank schadevergoeding uitbetaald. 
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3 GEZINNEN LEV V A N 
VIJF HEKTAREN GROND ! 
Ï ^ O O R he t land van de Schelde en de D u r m e zijn wij 

ver leden week ge t rokken o m onze reportagereeks ver
der te zet ten. De tocht ging langs zovele schone dorpen : 
Burcht , Kruibeke, Bazel, Rupe lmonde , Temse , Tielrode, 
Elversele, W a a s m u n s t e r , Zele , Overmere , Ui tbergen, 
Schoonaarde , Wichelen, Lede, Hofs lade en Dende rmonde . 
Dit is hé t land da t getipeerd word t door de vele kleine 
hofs teden omr ingd door de hu tvormige stromijten, op
eengestapeld door vlijtige boeren met een nauwkeur ighe id 
alsof iedere ha lm afzonderlijk neergelegd werd . W i j heb
ben er met vele kleine landbouwers gesproken, mensen 
die ten einde raad waren , mensen die geen ui tweg meer 
zagen, mensen die behoren tot diegenen die moe ten ver
dwi jnen als er geen dr ingende maatregelen getroffen 
worden . 

• W a g e n m a k e r . . . 

Te Bazel in het zoete 
Waasland, bezochten wij een 
der laatste wagenmakers al
leszins een stiel die met het 
wel en wee van de boeren 
verbonden is. Begrijpelijlcer-
wijze is de gang van zaken 
in dit beroe.D zeer sterk ach
teruitgegaan door het op de 
markt brengen van metalen 
wagens, vervaardigd in grote 
fabrieken. NJetteofen'^tTande 

van de wagenm.akerij, dan 
was zijn volledige verdwij
ning een feit. Doordat hij 
zijn bedrijf echter uitgebreid 
heeft tot het vervaardigen 
van ladders, die gebruikt 
worden in de bouwnijverheid 
en in de boomgaarden, huis-
trappen en andere schrijn-
werkersartikelen, houdt deze 
aloude ambachtsman nog 
stand. Het vervaardigen van 
houten wieden — vroeger de 
voornaam s*"e werkzaamheid 

De wagenmaker aan het werk. 

dit, verzekerde onze zegsman 
ons dat hij ieder jaar nog 
een aantal houten wagens — 
zij het dan ook op rubber-
wielen — ineensteekt, in op
dracht van landbouwers uit 
de streek. 

Nu blijkt het toch dat er 
weer een sterkere voorkeur 
komt naar houten wagens, 
omdat de ijzeren veel vlug
ger slijten en het in levens
duur drie of vier maal min
der lang uithouden dan hun 
houten broeders 

Ondanks al deze punten, 
die pleiten voor de am-

van de wagenmaker — be
hoort echter volledig tot het 
verleden. Hoogstens bestelt 
de een of de andere liefheb
ber er nog eens een enkel, 
om het in de huiskamer als 
luster te gebruiken... 

• . . . en hoef smid. 

Ergens in een klein dorpje 
spraken wij met een hoef-
smid. Ook dit beroep is — in 
zijn oorspronkelijke vorm — 
tot verdwijnen gedoemd. 
« Ook wij voelen het, wan

ben om nieuw materiaal aan 
te kopen, laat staan zich een 
trekker aan te schaffen ». 

H Met 3 op 5 ha . 
Tussen Hamme en Tiel

rode hebben wij een bedrijf
je bezocht waar niet minder 
dan drie gezinnen moet«n 
leven van vijf hektaren 
grond. 

Het k l i n k t ongelooflijk 
maar het is waar. 

De mensen vertelden ons 

een bezoek aan de talrijke 
landbouwers die er door de 
watersnood getroffen wer
den. 

Tot nog toe hebben deze 
mensen geen frank schade
vergoeding getrokken voor 
het geleden verlies. « Wij 
moesten reeds lang een 
melkstaking begonnen zijn 
zoals het Boerenfront die 
voor de oorlog georganiseerd 
heeft » zegde ons een land
bouwer. 

Eierboer verliest dit jaar 

200.000 frank 
dat de meeste landbouwers 
van hun klasse het reeds op
gegeven hebben. Zij gaan in 
de mate van het mogelijke, 
werken in de fabrieken of in 
de bouwnijverheid. 

Zijzelf hebben negen koei
en, enke'e varkens en wat 
kippen. De prijs van de melk 
bedraagt 3,30 F voor 33 % 
vet. Deze prijs is verliesla
tend, want er dient prak
tisch het hele jaar door bij-
gevoederd te worden. Dit 
gejdt ook voor de prijs van 
de eieren en van de varkens. 

M Vlassers. 

Te Zele is de vlasnijver-
heid volledig verdwenen en 
dit in een tijdspanne van 
amper acht jaar. Een van 
deze mensen hebben wij ge
vraagd naar de reden van 
dit verdwijnen. « Als er Rus
sisch vlas binnenkwam, dan 
kregen wij hier telkens een 
klap en op deze wijze zijn 
wij, door de schuld van de 
regering die zulks toeliet, 
moeten stoppen ». 

Vroeger werkte hier prak
tisch iedereen in het vlas en 
de zaken gingen niet slecht, 
zodanig zelfs dat in het 
(zeer dure) gemeentehuis 
van Zele een prachtig glas
raam hangt, ter verheerlij
king van deze nijverheid. In 
enkele jaren tij ds werden de 
vlasMrs van de kaart geveegd 
en waren zij verplicht zelf 
te gaan werken in de een of 
andere fabriek, als er ter-
minste voor hen nog werk 
overschoot want sommigen 
hadden reeds een leeftijd be
reikt, waarop men niet ge
makkelijk meer aan werk 
geraakt. Op deze wijze ver
dween een klasse van men-

WAGENMAKERS EN SMEDEN: 
SL4CHT0FFERS VAN SLECHTE TOESTAND 

bachtsman, is zijn beroep 
weinig winstgevend. « Dat 
komt vooral, aldus onze zegs
man, door het feit dat wij 
zelfstandigen, niet de volle 
werkuren kunnen rekenen 
die wij besteden aan de ver
vaardiging van onze mate
rialen. Om onze houten wa
gens goedkoper te kunnen 
leveren dan de metalen fa-
briekswagens, kunnen wij 
slechts een zeer laag uur
loon in de kostprijs bereke
nen >. 

Als de wagenmaker echter 
uitsluitend diende t« beistaan 

neer het slecht gaat met de 
boeren » vertelde de man 
ons. 

Weliswaar zijn de paarden 
hier in deze streek nog niet 
in die mate verdwenen als 
elders het geval is, maar het 
werk is er dan toch naar. 

Vele van deze hoefsmeden 
hebben overgeschakeld naar 
herstelling van werktuigen 
en verkoop van landbouw
machines. « Wij voelen het 
hier zeer goed aan dat de 
landbouwers over het alge
meen de middelen niet heb-

sen die niet dadelijk boeren 
waren, in de echte zin van 
het woord, maar die dan 
toch zeer nauw betrokken 
waren bij de landbouw. De 
teloorgang van de vlasnij-
verheid gaat trouwens zeer 
eng zamen met de teloorgang 
van de boerenstand in het 
algemeen en vindt zijn oor
sprong in hetzelfde slechte 
landbouwbeleid. 

• Honderddu izenden 

frank verlies. 
Te Overmere en te Uitber

gen brachten wij nogmaals 

Tussen Berlare en Schoon
aarde spraken wij met een 
kippenboer, een man die een 
bedrijf van 4.500 stuks uit de 
grond heeft gestampt. 

Voor de dikste eieren werd 
deze week 1,30 F betaald, 
voor de kleinere : prijzen die 
schommelen van 0,60 F tot 
1,10 F. 

Er is geen winst op te 
doen, integendeel. De boer 
vertrouwde ons toe, dat hij 
dit jaar tussen de 150.000 en 
de 200 000 F zal verliezen ! 

« Als kleine mens is dat ka-
tastrofaal », « wij gaan de 
zaak niet kunnen voortzet
ten, alhoewel wij er helemaal 
in gespecialiseerd zijn ». Vol
gens de huidige prijs van de 
voedergranen zouden de eie
ren minstens een halve 
frank duurder moeten kos
ten over heel het seizoen. 
« Iedereen kan op de eieren 
verdienen behalve de voort
brengers, wij moeten de kui
kens kopen, kolen om te sto
ken, gebouwen enz... ». Een 
eendags-kuikentje kost ge
middeld 25 F. Er moet onge
veer vijf en een halve maand 
gevoederd worden wat neer
komt op een prijs van 100 tot 
125 F. Het is juist deze kost
prijs die de kwekers erbij 
verliezen om dan nog niet te 
spreken van het risiko, de 
sterfte, de kapitaalsinveste
ring voor gebouwen enz... 

Met drie leden van het 
huisgezin wordt hier alle da
gen zeer hard gewerkt. Men 
kan begrijpen dat het met 
weinig moed is dat deze 
mensen dag aan dag verder 
zwoegen. Inderdaad met het 
spookbeeld van tweehon
derdduizend f r a n k verlies 
als « beloning » kan men 
zich dat indenken... 

VIERT TE 
OUDENAARDE 

Oudenaarde is een arrondissement waar vooral 
de kleine landbouwbedrijven zeer talrijk zijn. Ook in 
dit gewest rukt de protestriek op. Verleden week wer
den met bijval vergaderingen belegd te Nederbrakel 
en te Ninove. Dinsdagavond was het de beurt aan 
Oudenaarde. 

Het begon onmiddellijk met een incident. Voor
dien hadden de inrichters de zaal van de Katolieke 
Kring besproken, wat werd toegestaan. Toen de Gro
te Markt langs alle kanten met boeren volliep, werd 
de toegang tot het C.V.P.-lokaal geweigerd. Er werd 
uitgezien naar een andere plaats en het « Hof van 
Parma» was onmiddellijk bereid, de 300 opgekomen 
boeren plaats te bezorgen. Onder en boven was alles 
nokvol en de sprekers moesten het beurtelings in de 
twee zalen doen. Het sukses was overdonderend. 

Wat verwonderde ons nu ? Dat een blad als 
« De Ronsenaar » niets van dat vraagstuk schijnt af 
te weten, alhoewel het beweert de verongelijkte klei
ne man bij de staan, en Jan Verroken beweert zich 
liever te houden bij de boer aan zijn nloeg dan bij 
« grotere » lieden ! 

In dit arrondissement is de boterham van de 
liberalen en C.V.P.-verkozenen nochtans dik gesmeerd 
door de boeren. Zonder de stemmen van f'e'boeren 
komt hun mandaat ernstig in het gedrang. 

De boeren mogen in de Katolieke Kring wel hun 
centen komen afgeven, maar als het er op aankomt 
dat ze komen eisen wat hen beloofd werd, krijgen ze 
de deur op hun neus. 

De arrondissementele C.V.P.-voorzitter weigerde 
de zaal in naam van de partij . Wat hebben de boeren 
dan misdaan ? Zij gaven steeds het vertrouwen aan de 
C.V.P. en als advokaat heeft de Voorzitter toch heel 
wat boeren onder zijn klanten. Of meent Mijnheer 
Dupont dat hij met «domme boerkens» te doen heeft? 
Het zijn steeds deze mensen die trouw achter hem 
stonden; nu er iets moet gedaan worden, Iaat hij ze 
vallen als een baksteen. 

Wie sprak daar in verkiezingstijd van « Gelijk? 
kansen voor iedereen »? 

Slechts als de boeren zich vrij zullen verenigen 
zal er kans op slagen zijn. Hun onafhankelijkheid zal 
hun rechten kracht bij zetten. 

Ze hebben na kunnen ervaren in hoever de 
Katolieke Kring mag aanzien worden als hun lokaal. 

• « « • • « • • • • • « • • • • • • • • • • » • • • • • 
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mars op brussel - 14 oklober 

Antwerpen 
Inschrijvingen : Piovmciaal en 

arrondissementeel sekretariaat, 
Ijanteernhofsiraat 28. Borgerhout. 

Bel onmiddellijk op ! 
Tel. 39.92.06. 

Aktiekjomitee Antwerpen Linker
oever, 

1> Tiebos Ward, E Verhaeren-
laan 49, Antw L O Davidsfonds. 

21 Van Opstal J . V de la Mon. 
ta.nestr. 9. VO.S. 

3) De Belle Pernand, Mac Leod-
plein 4a, K.W B 

4» Van Grieken Joz R Vis-
echerstraat 21 V V.B 

5i Oleys-lvens, Blancefioerlaan 
67 Vlaamse Kring Antw. L O. 

6) Van Raemdonck Alf., Pred 
Van Eedenplein 3-2t, Vlaamse 
Kring Antw L.O 

7i Permon-De Sitter, Miclielet-
strTat 15, Vlaamse Kring Antw. 
L O 

8i Devncndt' Waterhoenlaan 2, 
V aamse Kring Antw L O 

9>Moenssens Albert Lode Zie-
lens'aan 43. Vlaamse Kring Antw. 
L O 

101 De Bel Emiel, Scneldelaan 
21 Vlaamse Kring Antw L.O. 

111 S<^heldeman Karel Varen-
Ve 24, Vlaamse r<r;na An w. 
L..O 

^iiUcntingen voor de aktie en 
betretfende de msctirijvingen voor 
de verplaatsing naar Brussel op 
14 oktober a.s. ktinnen genomen 
worden bi] de leden van het plaat
selijk aktiekomitee : 

R De Groot, Frederlk de Mero-
desiraat 18 

J Huybers, Eikelstraat 2 
R Vaa Beeck, Gitschotelle) 156. 
J De Roover, Ruytenburgstraat 

10 
E Ehlinger, Ringlaan 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 
(Jeugdgro«p Forum). 

Beveren-Waas 
Inschrijvingen worden aan

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

B f u g g e 

Inlichtingen en Inschrijvingen 
bii : 

Aartrijke : G. Blonduel, Backe-
landl. 47. 

Assebroek : Dries Logghe, Bos-
suyilaan 20. 

Assebroek - Steenbrugge : Ro
bert EtemoU Bn Ruzetielaan 355. 

Blankenberge : Cesar de Co-
ninck, Groenestr. 45 

Beemem : Luc Oallant. Station
straat. 

Brugge : Alex Sintobln. Kopstr. 

Herberg « Vllssinghe » Blskers-
str. 2. 

Gasthot « Bourgoensche Cruy-
ce ». WoUestraat 41 

Hoger van de Voorde. Wollestr. 
4b 

Oamme - Moerkerke : dlir Van-
damme, Hoofdonderwijzer, Moer. 
kerke 

Dndzele : Dr Buytaert, genees
heer 

Heist ; Pu-mm van de Pitte, 
Pannestraat 126 

Helst - Duinbergen : Mevr Goos-
sens - De Ruyver, Lommergang 6. 

Knokke : Raf Declerck, Lip
penslaan 159. 

Lu^iJ-nj : Qiir Duinez, school
hoofd Loppem 

Meetkerke : dhr Goethals, bur
gemeester. Meetkerke 

Oedelem : Gilbert Van der Moe-
re Oude Zakstraat. 

Oostkamp ; Leon Van Rey-
Biouck. Molenstraat 57 

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

St Andnes : ap. Demonie Gis
telsteenweg 504 

St. Joris ten Distel : Dr Vrom-
man, geneesheer, St. Joris. 

St. Ki-uis : Mare Vandsmoortel, 
Delaplacestraat 121 

St Michiels • Herman Gevaert, 
Park Rode poort 21 

Sijseie : Hubert Van den Bos
sche, Kruisstr 26. 

Snellegem : Gilbert Ongena, 
Eernegemweg 7 

Stalhille : Emiel Madoc, Zakje 
4 

Torhout : Jef Duflou Hoge str 
79 

Wendume : Dirk Walgraeve, 
Zeediik 16. 

Westkapelle : Guido Geldhof, 
Dorpstraat 76. 

Uitkerke : Dhr. Pijck, burge
meester. 

Zeebrugge - Lissewege : M. Be-
trand, Canadezenl. Lissewege. 

Vrijwilligers voor het bussen van 
pamfletten (op zondag 30 sept. 
a.s.) en voor de propaganda-toeht 
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 
Inschrijvingen voor de mars op 

Brussel worden opgenomen door : 
Duvs W., Abeelebaan 9, Broe

chem, 
Vleminckx G., Molenweg 34, 

Broechem. 
Thijsbaert R., Llerse stwg 19, 

Broechem. 
Van Looken Bruno, G Peeters-

straat 42 Broechem. 
Van Noren Vikt., Broechemstwg 

19 Oelegem. 
En bij de bestuursleden van de 

plaatselijke kulturele organisar 
ties 

Diksmuide 
Inlichtingen en Inschrijvingen 

bij navolgende adressen : 
Leffinge-Slype : Jansseune Jo

ris, Slypestraat, Leffmge. 
Diksmuide : Leo De Vreese, 

Vlaams Huis I jzerlaan. Tel. 
507.49. 

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

Vladslo-Werken-Bovekerke : jef 
Devisscher, Werkenstraat 38, 
Vlaasio, 

Woimien-Merkem-Klerken : Cy-
rlel Bultinck, Dlksmuidestraat 136, 
Woumen. 

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

Koksijde-De Panne : Arch. Leon 
Verstraete, Nieuwpoortlaan 41, De 
Panne. 

Nieuwpoort-Ramskapelle : Lode 
Mertens, Canadalaan 9. Nieuw
poort. 

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

Oostdulnkerke : Pred Laplasse, 
Polderstraat 91. 

Koekelare-Burger : Etienne Loo-
tens, Oostmeetstraat. 

Ichtegem : Maurits De Keyser, 
Engelstraat 10. 

De reisonkosten werden alge
meen vastgesteld op 80 frank. 

Deurne 
Tiketten voor de bussen die 

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

Tiketten zijn ook op volgende 
adressen te verkrijgen : 

C De Ridder, Botervlaailaan 331, 
Deurne-Zuid. 

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

G. Storme, J. Verbovenlel 5, 
Deume-Zuid. 

Gent 
Inlichtingen en mschrijvingen 

bi j : 
(Jent : Vlaams Huis Roeland, 

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

beihlaan. 
Gent : Rigo Karel, Eedverbond-

kaai 46. 
Gent : Haesaerts, Brabantdam 

108. 
Gent : Sleurs CSem, Martelaars-

laan 176 
Gent : Dekeyser Guido. Onder-

bergen 59. 
St. Amandsberg : An Van 

Vynckt. 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 Wetteren. 

Kortrijk 
Wie bereid is zijn medewerking 

te verlenen gelieve zich te wen
den tot : V T B Kortrijk, St. Jo-
nss t raa t 12. Kortrijk (tel 23 515) 
Op dit adres kan men nu nog la
ten inschrijven voor de bussen. 
Prijs 75 F. 

comité voor de tweede Mars op 
Bru.ssel. Prijs 48 P. 

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

Buseyne. Karel - Rozenlaan 4 -
Rans t 

Van der Haegen, Kamiel - Lier
steenweg 18 - Ranst 

Van Oleemput, Füenion - 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 in te schrijvon 
vom- de Mars op Brussel. 

Schoten 
Er werden (voorlopig) 400 tic

ketten veispreid. Deze kunnen be
komen worden bij : 

Michel Caals, Ullenslei 76. 
Hugo De Man, Alioe-Nahcailei 

43. 
Staf de Neve, Kruispad 39. 
Albert De Veuster, Borkelstraat 

141. 
Miei Drumont, van Havrelaan 

369 (tel. 52.56.02). 
Renaat Mertens, Relnemundlei 

16 (tel. 52 52 70). 
Marcel Moens. Ste-Kordulaplem 

15 
Hubert Smet, V. Adriaenssens-

s t raa t 81. 
Vol Venken, Grote Smgel 105 

(tel. 52.4145). 
Herwig Verreyken, Viktor Nelis-

s t raat 33.' 
Neemt nu reeds uw ticket (48 

P) om een volmaakte koördmatie 
mogelijk te maken. 

Bussen vertrekken rond 8 uur 30 
van uit ; 

OPROEP 

Zoals men ziet hee]t de lijst van adressen waar kan inge
schreven worden voor de tweede opmars naar Brussel, zeer 
omvangrijke afmetingen aangenomen. Wij verzoeken onze 
afdelingen dan ook voor volgende week nog slechts uitsluitend 
vertrekuren van de bussen te willen meedelen en dit zo 
beknopt mogelijk. 

Alles laat intussen voorzien dal de opkomst werkelijk 
overdonderend zal zijn. Van overal bereiken ons berichten over 
een verdubbeld aantal betogers. Wij roepen dan ook iedereen 
op om, gedurende de veertien dagen die ons nog overblijven, 
een uiterste inspanning te doen. Het moet alles op alles zijn 
voor deze murs I 

Verantwoordelijken : 
Gewest Kortrijk : Walter Diep

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

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

Menen : Pol Herman, L. de Bo-
ninghenstraat 38, Wevelgem (tel. 
41 584). 

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 Oasteleln te 
Bissegem 

Koekelare 
Wij gaan weer mee naar Brussel 

op 14 oktober. De 3 bussen van de 
eerste keer rijden opnieuw 1 Schrijf 
heden nog tn bij Burgemeester 
Lootens te Koekelare. 

Leuven 
Er kan nog steeds ingeschreven 

worden in ons lokaal Cristal, 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 
nu in, dan helpt U de organisatie 
vlot verlc^ien. 

Ranst 
Ken bus ol twee bussen worden 

Ingelegd door he t Vlaams Acti»' 

Autokaravaan. 
's Gravenwezel (kerk) - Bloe-

mendaal (Arel) . Schotenhof en 
Donck (kerk) - Centrum (Markt) 
- Deuzeld (kerk) - Kaliksberge 
(einde Kaliksbergedreef) - Elshout 
(Botermelk) - Koningshof (kerk) 
- Sint-Fihp (Valk). 

Wordt gehouden op 29-9-62 te 11 
uur. Vertrek aan Kasteel (einde 
Kasteeldreef) 

Deelnemers gelieven onverwijld 
naam en adres op te geven aan 
dhr. Renaa t Mertens, Relnemund
lei 16 (tel 52 52.70). 

Torhout 
Prijs : 60 F. 
Koekelare : Anseeuw, onderwij

zer. Sterrestraat . 
Veldegem : Deneef, volksverte

genwoordiger, Provinciebaan 8. 
Zedelgem : Rommel, Hogevoute-

s t raat 25. 
Aartrijke : Degroote, hoofdon

derwijzer, Hugo Verriestraat 43. 
Kortemark : Wouters, Markt 8. 
Sernegem : Cools, Aartrijkestr. 

20. 
letstegem : Sabbe, Moerdijkstr. 

22. 
letstegem : Van Roose, Markt 

17. 
Torhout : Benschmek, advokaat, 

R. de Ghelderelaan 5. 

Oosterzele 
De autobussen tn het kanton 

Oosterzele 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 dorp 8 uur 15. 
Aspen dorp 8 uur 15. 
Melle standbeeld gesneuvelden 

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

men kan inschrijven bij : 
De Clercq Anna, Hutsepotstraat 

78, Zwijnaarde. 
Vercammen Lea, Oudstrijders-

laan 1, Merelbeke. 
MutUEiliteit Flandria, Graverestr. 

92 Mei-elbeke. 
Sekr. V.V.B, Van Tuyne, Hun-

delgemsestw. 220, Merelbeke. 
V.M.O. K. Van Damme, J a n 

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

stw. Melle. 
Coenraats Amaat, Wolvenstraat 

1, Melle. 
De Kerpel George, gemeente-

sekretaris, Lemberge. 
Van Brabant Wllfried, Kn As-

tridlaan 1, Battelare. 
De Rycke WUly, Scheldestraat 

9, Gavere. 
De Wilde Guido, Kerkstraat , 

Gavere. 
De Moor Wilfried, onderwijzer, 

Moortzele. 
De Game Paul, Gootje 55, Ba

legem. 
Haelterman Hugo, St. Lieven*-

s t raa t 12, Gijzenzele. 

Oostende 

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

Leo Van de Weghe, Plantenstr . 
75, Oostende. 

Kunsthandel A. De Busschere, 
Chris tmastraat 103, (Dostende 

Kunsthandel Artes, Alfons Pie-
terslaan 28, Oostende. 

R. Delbol, Pi-anscis Verestraat 
85, Oostende-Opex. 

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

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

W. Colleman, Vaarts t raat 41, 
Bredene-Sas Slykens. 

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

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

Willebroek 

Inschrijvingen (prijs 30 F) . 
Breendonk, 

Schroeven Albert, Dorp 50. VOS. 
Tisselt. 

Potoms Leon, Blaasveldstraat 
156 KJW.B. 
Blaasveld. 

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

Verstrepen Lode, Jos. Wouters-
s t raat 102, V.V.B. 

Mertens Frans, steenweg op 
Dendermonde 112, Vlaamse Kring. 

Beek Jozef, Verbindingsstraat 
29, Davidsfonds. 

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

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

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

Wilrijk-Morstel 

Onze eeistp autobus Is volzet, 
daarom leggcii wij een tweede en 
derde bus in ! 

Inschrijvingen en inlichtingen 
bij : 

Vlaams Huis « Tijl », Antwerp
se straat , Mortsel. 

Karel Uytterhaeghe, Oosterveld-
laan 165, Wilrijk. T e l 49.55.29. 

Rudl Van Boven, Deumes t raa t 
70, Mortsel. Tel. 49.75.24. 

Gonaaar Cells, Juu l Moretuslei 
346, Wilrijk. TeJ. 38.42.81. 
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AALST 

Dansfeestje. 

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

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

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

V.M.O. AN1)WERPEN 
Belangrijke V.M.O.-bijeen-

komst op zaterdag 29 septem
ber 1962 in het Vlaams Huis 
« Peter Benoit ». Prankrljklei 8 
te Antwerpen. 

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

18 uur gezamenlijk eetmaal. 
19 uur 30 vergadering van 

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

Sprekers : Karel Dillen, Bob 
Maes, Wim Maes. 

Houdt 29 september vrij. 

B « t i G G E 

Propaganda-tochten. 

Dank aan versterking uit Tor
hout, Oostkamp, Westkapelle, ge
raakte de kolportage-ploeg op 15 
sept. nog voltallig; op de gemeen
ten St. Michiels en St. Andries 
werden 117 bladen verkocht. 

De ledenvergadering, aangekon
digd voor maandag 24 sept. a.s., 
wordt verschoven tot maandag 1 
oktober a.s. (21 uur, lokaal « Vlis-
slnghe). De dagorde blijft onge
wijzigd. 

Personalia. 

Marcel Matthi js redivivus : de 
bekende letterkundige Marcel 
Matthi js heeft op 13 sept. 11. 
fit en wel, de kliniek verla
ten. Hoewel hij n a de 
zware operatieve ingreep nog tot 
absolute rust is aangewezen, heeft 
dhr. Matthi js reeds aan vriend en 
vijand laten weten dat m zijn le
vensdrang mets IS gewijzigd. Ad 
multos annos ! 

Propaganda-tochten. 

De propagandisten verzamelen 
op 2aterdag 29 september a.s. te 
14 uur 30 st ipt voor kolportage-
tocht door de volkswijken van 
Brugge. Laat niemand op het ap
pel ontbreken ! Plaats van samen
komst : lokaal « Vlissinghe », Ble-
kersstr. 2, Brugge. 
(Werkgroep « adininistratie ». 

Naast de voorlichtingskampagne 
ten gerieve van de landbouwersbe
volking, is onze werkgroep thans 
bezig met de herinrichting van het 
arr . archief. Wie helpen kan, mel
de zich bij R. van de Voorde, Wol-
lestraat 45, Brugge. 
Operatie « vrijwillige belasting ». 

Nog voor de arr. kaderdag zullen 
de formulieren voor de vrijwillige 
belasting worden rondgestuurd. 
Wij hopen dat niemand in gebreke 
zal blijven om op de Juiste manier 
te reageren. 

DWORP 

Na dagenlange inspanningen is 
een groepje getrouwen klaar ge
komen met de afwerking van ons 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEDEZIJDE • LEDE 

AlUanverdeltr 

Engel & O 
Eigen produktia 

Uits«br«td gamma 
op varzoak 

Aan hult galevard 
Proapaktut 

TR. (053) 22340 

vergaderlokaal. Iedereen die op 
zat. 29 sept., zond. 30 sept. of 
maand. 1 oct. de verplaatsing 
waagt, zal zich kunnen vergewis
sen van het bekomen rezultaat. 

Romantische muziek zorgt voor 
de danslustigen. 

Vernielden we het optreden op 
zat, 29 sept. en zond. 30 sept. van 
de gekende lüeinkunstenaar Pe
ter Knor. 

Afdeling Dworp rekent vast op 
grote belangstelling der omliggen
de dorpen om de fijne Zeeuwse 
mosselen en de lekkere Rijnse of 
Moezelse wijn aan de man te kun
nen brengen. De opbrengst zal 
dienen voor het inrichten van een 
Kerst- en St. Niklaasfcest voor 
a!Ie Dworpse kinderen. 

Lokaai : dhr Chabert Jan , cafe 
« De Leeuwerik », Kerkstraat 34, 
(achter de kerk) . Telkens vanaf 
18 uur. Toegang vrij. 

DIKSMUIDE 

De zitdag van Dr. Leo Wouters 
als gewoonlijk vindt plaats de eer
ste maandag der maand in het 
Vlaams Huis I jzer laan 83. 
Autokaravaan. 

De autokaravaan van 23 sept. 
werd een succes. Een 20-tal ge
meenten werden aangedaan en de 
Volksunienummersaan de man ge
bracht. Wij danken allen die tot 
het welslagen hebben meegewerkt. 

E S SENE-HEKELGEM 

Op zondag 7 oktober komen de 
propagandisten te 8 uur 45 samen 
achter de KVS, Lakensteaat of te 
9 uur 30 aan de kerk van Hekel-
gem om in Essene en Hekelgem 
het blad te verkopen. 

De plaatselijke propagandisten 
worden verwacht. 

GRUITRODE 

Onder voorzitterschap van Drs. 
Degraeve besprak de afdeling de 
wmterwerking. De nadruk werd 
gelegd op het werven van leden. 

Tijdens he t winterseizoen zullen 
in alle omhggende gemeenten re
gelmatig Volksuniebladen bedeeld 
worden. Een eerste bedeling vond 
plaats te Linde-Peer. 

De afdeling stortte een bedrag 
van 320 P aan he t Solidariteits
fonds. 

GEBAARD SBERGEN 

Twee dansfeesten op 6 oktober! 
Op zaterdag 6 oktober, houdt de 

8 Lions » een nieuw opgerichte 
franskiljonse vereniging van Ge-
raardsbergen, een feest. 

Dezelfde avond vindt ook in de
zelfde stad, in de zaal Plaza, het 
tweede dansfeest p laats van de nog 
jonge Vlaamse Klub Geraardsber-
gen : deelname in de onkosten : 
50 P ; plaatsbespreking door over
schrijving van 60 P, op P.C. num
mer 5255.63 van Marcel de Boe, 
Heldenlaan 24, Zottegem; referen

tie : he t tuin- en dansfeest van 
vorig jaar te Voorde, met honder
den aanwezigen. 

Dans dus op 6 oktober, niet met 
de « Lions » maar met de (Vlaam
se) leeuwen. 

GROOT-BRC^SEL 

Op zaterdag 22 september werd 
he t blad verkocht in Molenbeek 
en Jet te . 

Het onthaal was zeer bevredi
gend. 

Om de kwaadwillige taktiek van 
de transkiljons tegen te werken, 
bestaat er voor Groot-Brussel een 
belangrijk wapen : de Vlaamse 
adressen verder opsporen en be
werken met proefnummers 

Het kost moeite en geld, maar 
he t zal vele vruchten opleveren. 
Elke afdeling uit Groot-Brussel 
gelieve hieraan aktief mee te wer
ken. 

i GENT 
ï Volksunie 
! 6 October 
; Roeland. 
: Orkest « 
; Sabo. 
: Aanvang 
: 30 p. 

• 
• 

weerbaarheidsbal • 
1962, Vlaams 

Novelty 

20 uur 

huis : 
• 

» Arseen ; 

30. 

• • • • • 

Prijs : 

GENT 

De dienst. 
Na de zaterdagkolportage in de 

Veldstraat, waren we op zondag 
23 sept. te Machelen n a de H. mis 
van 8 uur. Een openluchtmeeting 
werd gehouden, die vooral bij de 
landbouwers veel interesse vond. 
K. van Damme voerde he t woord. 

In Zulte werd daarna nog gekol-
porteerd ; 53 nummers verkocht. 
Te 10 uur stonden we opnieuw te 
Gent vertrekkensklaar voor deel
name aan de betoging te Antwer
pen. 
IWeelfkalender. 

Zaterdag 29 sept. kolp. Gent 
Veldstraat, aanvang 15 uur. 

Zondag 30 sept. aangevraagde 
meetings te Scheldewtndeke en 
Oosterzele met nadien in beide ge
meenten kolportage. Vertrek a a n 
de Roeland om 7 uur 45 stipt. 
Dankwoord. 

De V.M.O. Gent betuigd haa r 
welgemeende dank aan Mevrouw 
Carlos Paesbrugge, die bereid was 
om belangloos onze mooie V.M.O.-
vlag ineen te zetten, 

HASSELT 

De afdeling heeft bij eenparig
heid van stemmen Ir Renaa t Van-
heusden verkozen tot afgevaardig
de voor de arrondissementele raad. 
De verkiezing geschiedde in aan
wezigheid van provinciale sekre-
taris I r Clem C!olemont. 

Er werd een eerste kolportage 
gepland voor 7 October a.s. Plaats 
en samenkomst zuUen medege
deeld worden. 

We kunnen tevens melden dat 

Tütloss 
WoihEMümm 

SÊKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AC 
WACHJEfciHEI^ A.IXWEINSTRAS^ 

Urbaan Debruj'n voortaan de lei
ding zal overnemen van de propa-
ganda-activiteiten. 

HALLE 

Kantonale aktie. 

Het overschot van 4 000 ex. van 
een pamflet uitgegeven naar aan
leiding van de P.V.V.-landdag te 
T e m a t werd m orderlinge samen
werking van alle afdelingen van 
het kanton verspreid in de meest 
blauw-beinvloede gemeenten. 

LIMBURG 

Voor de komende wmterperiode 
werd een intensere propaganda 
gepland in de provincie. Om de 
onkosten hiervan te kunnen dek
ken werd een financieel komitee 
opgericht dat zich bezig houdt met 
het ophalen van stéungelden bij 
goedgezinden. Deze opdracht werd 
in handen gegeven van de provin
ciale voorzitter Drs Degraeve en 
de provincial? secretaris Clem Co-
lemont, We zijn ervan overtuigd 
dat elkeen zijn steentje ruim zal 
bijdragen 

Inmiddels danken we de perso
nen die een goede gift hebben ge
daan. Steeds kan men storten op 
P.C. 4815,26 van Clem Colemont, 
Nieuwerkerken, 

LISSEWEGE - ZWANKEN-

DAiVIME - ZEEBRUGGE 

Hier werd op 14 sept. 11. overge
gaan tot stichting van een kem. 
Een 20-tal leden en kandidaat-le
den volgden niet belangstelling de 
uiteenzetting over opdracht en 
werking van de V.U.; tevens wer
den praktische richtlijnen ver
strekt met het oog op het welluk-
ken van de 2de mars op Brussel 
van 14 okt. a.s. 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot dhr Medard Bernard, 
Canadezenlaan, Lissewege, of tot 
he t lokaal « J a n Bart », Kerkstr. 
19, Zeebrugge. 

; MOLENBEEK ; 
• Opgelet : Op 29 september : ; 
; groot bal, in de zalen « Cheva^ ; 
S lier Marin » gemeentepiein, l 
; Molenbeek. ; 
• Orkest « Peter Philips ». : 
• • 
' Allen daarheen. * 

MiVASEIK 

Op vrijdag a s . 5 October houdt 
de Volksunie een belangrijke pu-
blielse voorlichtingsvergadering in 
de zaal Leplat, Eikerpoort, te 
Maaseik. Aanvang te 28 uur 

Het woord zal gevoerd worden 
door volksvertegenwoordiger Dr 
Leo Wouters en landb. ingenieur 
Clem Colemont. Voorzitter is Hu
go Telen. 

Iedereen welkom op deze verga
dering. 

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 hef <!ekr©. 
tar iaai van Schilde 

Zondag 21-10 : Schilde 11 ver
zamelen aan het sekretanaat . 

Zondag 28-10 : vrije dag. 
Zondag 4-11 : Wommegem; ver

zamelen 9 uur 15 aan de '"rk, 
Wij verwachten jongt krachten 

om de aktie in ons kanion pog 
meer mt te breiden Wie met mee 
de baan op kan, steune ons met 
een goede gift. we hebben nu een 
eigen wagen, maar dat kost geld. 
Aanmeldingen sn steun : Maunts 
Vanderbruggen, R.emstraat 81, 
Schilde. Tel, 79.07 95 - postgiro 
5810,47 . verantwoordelijke voor 
propaganda. 

TORHOUT-AARTRIJKE 

De afd, Torhout-Aartnjke riep 
op 14 sept, 11, haar getrouwen sâ -
men. In naam van afdelingsvoor
zitter Jef Duflou, verontschu digd 
door een bhjde gebeurtenis in d e 
familie, gaf Rik Decan een over
zicht van de werking, waarna Mr. 
Van In de opdracht van de V.U. 
belichtte en enkele veel gehoorde 
laster weerlegde Na de mschnj -
vmg van nieuwe leütn, werd be
sloten tot het beleggen van een 
zitdag voor dienstbetoon en wer
den de opdrachten in verband met 
leden- en abonnementenwerving 
toebedeeld. De oprichting van een 
kern « Aartrijke » wordt in het 
vooruitzicht gesteld. 

ZOTTEOfM 

Voor de tweede maal vond verle
den zaterdag in de stemmige steer 
van de « Ad Pundum » te Erwete-
gem het familiefeest plaats. 
Groeten namens verschillende 
streken van het Vlaamse land en 
namens verenigingen en de Volks
unie wedden gebracht door de 
volksverteg' nwocrdigers Van 

Leemputten en Wouters, door dhr 
Boierberg, Daem en Van Over-
straeten. Wies Pee zorgde voor de 
nodige sremmmg. Eregast van de 
avond was letterkundige Valeer 
Depauw, die herinnerde aan de 
grote auteur en Vlaming Pilip de 
Pillecijn en die een zeer gevatte 
uiteenzetting over Vlaams zelfbe
wustzijn bracht. Onder de aanwe-
zigen bemerkten we senator Di'3-
penJaele dhr P de Bisschop van 
de V.V.B Mr De Boe en talloze 
vooraanstaanden uit het arr . 
Aalst 

De immer-jongt Tuur De 
Troyer is er terug in geslaagd, zijn 
PamiliefeeEt uit te bouwen tot een 
voorbeeld van Vlaamse voornaam
heid en geze'iLgheid. We wensen 
hem en zijn dame een nog lange 
reeks van jaatlijkse Familiefees
ten. 

Door de aanwezigen werd 3.755 
P bijeengebracht voor de negen 
gevangenen. 

MAZOET 
Gasolle en lichte stook
olie. 
Belangrl,ike kortingen ! 

Koop bi] Propagandisten ! 
KAREL ÜYT'I KRHAEGHE 
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Ll2 Di VOLK&UNIS 

ANIJWERPEN 
liCdenvcrgradering. 

Op woensdag 3 oktober om 
twintig uur 15 ledenvergadering 
in < Peter Benoit », Prankrijklei 
8. Ook sjTnpathisanten zijn wel
kom en worden hartelijk uitgeno
digd doch dienen voorgesteld te 
worden aan het bestuur. 

Volksvertegenwoordiger R. Mat-
theyssens zal er spreken over 
c Waarom tweede mars op Brus
sel ? ». Ook ICarel Dillen zal de 
vergadering toespreken. 

Niemand ontbreke. 

KADERDAG in het ARR. 
BRUGGE 

Zat. 6 okt. a.s. belegt de V.U.-
arr. Brugge een niim-opvatte 
vormingsdag, waarvan het pro
gramma voorlopig is samenge
steld als volgt : 

Van 14 uur 30 tot 16 uur : 
sektie-vergaderlngen : 

Sektie I : (voorbehouden 
aan de leden van he t arr. raad 
en de afdelingsbesturen) : de 
V.U. statutair gezien. 

Sektie I I : (voorioehouden 
aan propagandisten en jonge
ren) : V.U., programma en pro
paganda. 

Sektie n i : het federalisme: 
een sociaal-ekonomische nood
zaak. 

Te 16 uur 30 : Mr. F. van der 
Eist overhandigt op het Burg-
plein vaandel e n propaganda-
wagen voor het arr. Brugge. 

Van 17 tot 19 uur : in het 
Hotel « Rubens », Philipstock-
s t raat 9, Brugge, openbare slot
vergadering Op het thema : 
V.U. Nu : wezen en opdracht 
van een Vlaamse oppositie-
pai-tij. 

BRUGGE-STAD 
De algemene ledenvergadering 

vindt plaats 1 oktober a.s.; te 21 
uur stipt, lokaal « Vlissinghe », 
Blekersstr. 2, Brugge. 

DENDERLEEtlW 
Donderdag 20 september greep 

de statutaire bestuursherkiezing 
plaats. Alle leden der afdeling 
werden hiertoe uitgenodigd. On
der voorzitterschap van Bert De 
Cremer, kantonale gevolmachtig
de, werd volgend bestuur verko
zen : 

Voorzitter : Van Der Weeën 
Jan . Sekretaris : De Metsensiere 
JWilfried. Penningmeester : Lie-
vens Bert. 

Ondervoorzitter : Wynant Pe
trus. Propaganda en organisatie : 
Blam Marcel. Dienstbetoon en in
formatie : Goessens André. 
Raadslid : Van Der Weeën Ro
bert. 

Verder werden met algemene 
stemmen de Hr Beeckman Hector 
als erevoorzitter en Van Den 
Broeck Octaaf als adjunct voor 
sociale kwesties aangenomen. 

De voorzitter en de sekretEiris 
zetelen als afgevaardigden in de 
arrondissementsraad. 

Sekretariaat : Sportstraat 2. 
Sociale zaken : Toekomststraat 

48. 

VJ« .0 . GENT 
Op vrijdag 21 dezer werd door 

volksvert. Leo Wouters het vaan
del aan de V.M.O. Gent overhan
digd. In gemoedelijke bewoording 
schetste hij de betekenis van de 
Groot-Nederlandse vlag die de 
V.M.O. als de hare aangenomen 
heeft. De V.M.O. als stuw van de 
Vlaams-nationale parti j denkt, 
aldus Leo Wouters, verder voor
uit en stelt als uiteindelijk doel de 
Dietse eenheid In het wordend Eu
ropa van morgen. 

Bob Maes, algemene leider VMO, 
schetste de korte historiek van de 
V.M.O. Nadien werden we nog 
door de filmsektie V.M.O. Antwer
pen vergast op Mars c^ Brussea en 
de incidenten aan de H. Geest en 
St. Jozefkerk. De aanwezigen stort
ten de som van 2.050 F voor het 
solidariteitsfonds onzer gevangen 
kameraden. 
ToIksunle-baL 

Op ons ]«arUjka bat van S oct. 
•Je. geven we grewoonte getrouw 
ojmleuw een tomboto. Wie een 

prijs spenderen wil. geeft deze 
af, ofwel in de Roeland ofwel bij 
K. Van Damme, J a n Vernaegen-
wijk 36. te Merelbeke. 

lEPER 
De arrondissementsraad, samen

gesteld volgens de nieuwe statu
ten, vergaderde op 24 september. 
Aangezien er geen nieuwe kandi
daten waren, werd het oude ar-
rondissementsbestuur zonder ver
kiezingen in zijn funktie beves
tigd. 

Er werd beslist de finantiele 
mobilisatie te versterken : hier
voor zal van nu af aan de voor
zitter, samen met een van de be
stuursleden elke maandag de 
vooraanstaanden van de streek 
bezoeken. Zo vlug mogelijk — in
dien alles goed gaat, reeds van 1 
januar i af ! — zal er, in samen
werking met 1 of 2 andere arron
dissementen van West-Vlaande-
ren, iemand vrijgesteld worden, 
wiens voornaamste taak erin zal 
bestaan de organisatie van de 
parti j uit te bouwen. 

Ook werd er beslist van nu af 
aan elke maandag zitdag voor so
ciaal diensttjetoon te houden om 
8 UUT 's avonds in het Belfort, 
Markt, Poperinge. 

K O R T R I J K 
Het arr . bestuur der V.U. Kor

trijk houdt er a a n alle verant
woordelijkheid af te wijzen in ver
band met de hier en daar aange
brachte plakbrieven (zonder ver
antwoordelijke uitgever) over 
Moeskroen en Komen « buiten ». 

Volksunie-baL 
De kaartenverkoop laat ons een 

reuze succes tegemoet zien ! 
Wie bezorgt nog enkele prijzen 

voor de tombola ? 

KNOKKE-HEIST-

WESTKAPELLE 
De algemene leden-vergadeiing 

heeft plaats op vrijdag 5 oktober 
a.s. te 20 uur 30 in de zaal « Ca-
pitool ». Op de dagorde : uitbrei
ding van "de kernen te Helst en 
Westkapelle, 2de mars op Brussel. 
Zo mogelijk : vertoning van de 
film « mars op Brussel ». 

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. 

MAASEIK 
Op vrijdag 5 oktober a.s. te 20 

uur heeft er een openbare voor
lichtingsvergadering plaats in de 
zaai «Leplat», Eikerpoort, Maaseik. 

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

Afdeling Maaseik heeft t i jdens 
de laatste week niet minder dan 
33 nieuwe leden aangeworven. 
Proficiat voor Hugo Telen. 

POPERINGE 
Op zaterdag 29-9-62 : grote bier

avond in het Belfort, Markt, in
gericht door de P.P. ( = Plakkers-
Ploeg) ten voordele van hun aktie. 

In de loop van de maand okto
ber : grote boerenbetoging! Na
dere inlichtingen volgen. 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden tot de Voorzitter : 
dr. Herman Le Oompte. Telefoons 
058-224.58 en 224.68 of tot de se
kretaris : Roger Vandenbilcke, 
Doomstraa t 65, Poperinge. 

ST. GILLIS-DENDERMONDE 
Hierbij 'wordt 'n beroep gedaan op 

aUe sympathisanten om aan te 
sluiten bij onze afdeling. 

Om gezaghebbend te worden, 
moeten wij kunnen rekenen op de 
goede wil van alle Vlaamsgezin
den. 

Een strooibrief je werd verspreid 
en heeft de aandacht van de be
volking van St. Gillis op bepaalde 
problemen gevestigd. 

ST. KRUIS-MOERKERKE 

Op zaterdag 29 september a.s., 
te 20 uur vindt in de zaai « d'Ho-
pe », Moerkerkesteenweg, St. Kruis 
(rechtover gemeentehuis) een gro
te voorlichtingsvergadering plaats. 
Sprekers : volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssens en propaganda
leider Mare VandemoorteL 

WETTEREN 
Volksvergadering. 

Aan ons, de tweede mar s naa r 
Brussel degelijk voor te bereiden. 

Daarom op 6 oktober te 20 uur 
volksvergadering in de zaal Sca
la. Sprekers : Pol Martens en 
volksvertegenwoordiger Van Leem-
putten. De avond wordt aangevuld 
met de vertoning van de filmen 
van de eerste Mars en van de in
cidenten rond de Franse preken 
te Antwerpen. 

MARS OP BRUSSEL - MARS OP BRUSSEL - MARS OP BRUSSEL - M 
AALST 

Zoals verleden jaar worden ook 
ditmaal vanuit Aalst speciale 
t rams ingelegd (vertrek Sint-
Annabrug te 9 uur) . 

Reisbiljetten (Aalst - Brussel, 
heen en terug tegen 30 P) zijn te 
bekomen op volgende adressen : 

Cafe « De Yzer », Vlaanderen-
straat 13. 

Cafe « De Vriendschap », Kerk
s t raat 9. Tel. 261.50. 

Cafe « Graaf van Vlaanderen », 
Stationplein. Tel. 281.10. 

Edmond Cooman, Boudewijn-
laan 48. 

F rans Comière, Yzerenwegstr. 
19. Tel. 255.64. 

Davidsfonds : Valerius de Sae-
deleerstraat 33. Tel. 281.13.-

Vooruitziehtstraat 70. 
JV. De Muynck, Moorselbaan 

362. 
O. De Rauw, Esplanadestraat 7. 
Mark De Saedeleer, Gentse

steenweg 129. Tel. 268.45. 
Paul Goffa, Ronzemweg. 
Piet Goubert, Astridpark 6. Tel. 

212.56. 
Luc Rombaut, Molendreef 7. 

Tel. 217.66. 
H. Van Caelenberg, welvaar t 

s t raat 87. Tel. 248.05. 
Van Mulders, J a n Jeliestraat 

53. 
Van der Stock Fritz, Moutstr. 

5. Tel. 223.61. 
Pol Verleysen, Heilige-Hartlaan 

103. 
V.O.S., KeizerUjke plaats 39. 

Tel. 215.80. 
V.T.B., Asserendries 70. 
Parklaan 93. Tel. 221.90. 
Valerius De Saedeleerstraat 25. 

Tel. 239.08. 
V.V.B., Capucienenlaan 29. TeL 

254.72. 

ANTWERPEN ZUID 
Tiketten voor Mars op Brussel 

kunnen worden bekomen op on
derstaande adressen : 

Bachot Theo, Montignystraat 55. 
Dhaen Raymond, Verbondstraat 

57 (hoek Tolstraat) . 
Dierick Jan , Lange Lozanastr. 

77. 
Mevr. Van den Bergh, Karel 

Oomsstraat 51. 
Walschaits R., Hazelarenstraat 

15 (TeL 38.41.70). 
Bi] bestelling op dit laatste tele-

loonnummer worden de tiketten 
ook thuis bezorgd. 

BRASSCHAAT 
Op zondag 7 oktober wordt .er 

autokaravaan ingelegd. 
,We roepen al onze leden op deel 

te nemen aan deze m a n i f ^ a t i e . 
Inaebrijvingen voor de mars op 

Brusari wordea oMenomen door : 
OIM0 neaé. Dr Roosq iMa 9, 

BrRssctwat, t«L &1.8S.99. 

Everaert Pol, Leopoldslei 58, 
Brasschaat, tel. 51.89.45. 

Hermans Roger, Hofstraat 35, 
teJ. 51.70.58. 

Vandehoeck Fee, Middelkaart 15, 
Brasschaat. 

DENDERLEEUW 

Directe treinen naar Brussel-
Zuid te 9 uur 29; 9 uur 44; 10 uur 
23 en 10 uur 29. 

Afslagkaarten voor de reis kan 
men afhalen bij de plaatselijke af
gevaardigde van het Aktiekomitee 
Wilfried De Metsenaere, Sport
s t raat 2. a 

Voor het vertrek der treinen zal 
er steeds iemand in de wachtzaal 
van het station zijn die deze re-
ductiekaarten zal uitdelen. 

GENT 
Autobus naa r Brussel, vertrek

kende aan lokaal Rubenshof, Bor-
luutstr. Gent. Vertrek om 8 uur. 
Er wordt vooraf een bezoek ge
bracht aan het graf van Staf De 
Olercq. Prijs der reis 50 F. In
schrijven in lokaal Rubenshof; bi] 
Jef Noppe, Beukelaarstr. 33, tel. 
26.15.11; Jef Mercelot. Noordstraat 
18; Blonegaert Willy, Ri jndam 13; 
Van Cost Jan , Tortelduifstraat 47, 
te Gent. Terugreis over Aalst al
waar kort bezoek aan de Vlaams». 
huizen. 

HEUSDEN 
Er wordt een bus ingelegd door 

de Vlaamse Kring, het Davids
fonds en de VTB-VAB, in samen
werking met het Aktiekomitee van 
Laame. 

Prijs : 60 F. 
Inschrijvingen bij : 
André Spruyt, Meersstraat 10 

(Davidsfonds). 
Me]. Mariette De Lathouwer, 

Wellingstr. 120, tel. 52.12.89 (Da
vidsfonds) . 

Emlel Fack, Zandakkerlaan 72, 
tel. 52.61.46 (Vlaamse Kring) . 

Arthur Dupré, Kleempendorp 3 
(Vlaamse Kring) . 

Noël Magerman, Tramst raa t 40, 
tel. 52.66.93 (VTB-VAB). 

OUDENAARDE-RONSE 
Inschrijvingen bi] : 
Oudenaarde : Dr Vanden Haut-

te. 
J a n Van den Abeele, Baars t raa t 

28. 
Ronse : « De Cariöon », Grote 

Markt. 
Volksbond, Zonnestraal . 
Nederbrakel : Raf De Moor, Op-

brakelstraat. 
Etikhove : Gilbert Stockman, 

Nederolbeekstraat. 
Kwaremont : G-lea Oosljns, Dorp. 
Wortegem : Paul De WJMe, 

f Stokerl]t]e ». 

MEETJESLAND 
Het Meetjesland is paraa t voor 

de tweöie mars . . . reeds meer dan 
twintig bussen worden ingelegd 1 

AHe deelnemers worden uitdruk
kelijk verzocht zich ten laatste op 
6 oktober te la ten inschrijven; 
uurregehng evenals plaats van 
vertrek uit de onderscheiden ge
meenten zullen tijdig aan de deel-, 
nemers meegedeeld worden. 

Nadere inlichtingen kunnen be
komen worden op het gewestelijk 
Volksunie - sekretariaat : Rutger 
Van den Berghe, Bekestraat 36, 
,Waarschoot (tel. 09-74.73.27). 

Hieronder de personen bi] wie 
men zich kan laten inschrijven : 

Waarschoot : Daniël Pauwels, 
Weststraat 92. 

Zomergem : Daniël Wallaert, 
Azaleastraat. 

Erik Van de Weghe, Kleistraat 
33. 

Bellem : Mark Vlaemlnck, Kerk. 
s t raat 295. 

Knesselare : Jona Cooreman, 
Kerkstraat 3. 

NA DE MARS OP 
BRUSSEL 

Mars op Erwetegem 
Wies Pee leidt de zang
avond in Gasthof « Ad 

Fundum». Begin : 1 uur 
na de mars. Einde bij het 

hanegekraai! 

Ursel : Geert Verstraete, Dorp. 
Ronsele : Herman Meganck, 

Hoekstraat 3. 
Zelzate : R. Rondonck, Kerk

straat 28. 
Assenede : W De Groote, Hoek

straat . 
T. Willems, Nieuwe straat . 
Ertvelde : Wieme, Lindenlaan. 
Janssens, Molenstraat. 
Kluizen : Vandeputte, schepen, 

Nieuwe weg. 
Eeklo : Antoine Pieters, Rabaut-

s t raat 18. 
Adegem : Etienne Pauwels, Sta

t ionstraat . 
Sleidinge : Joris Verplaetse, 

Weststraat . 
Notaris (WyUeman, Dorp. 
Lovendegem : A. Lecompte, cafe 

Breughel, Dorp. 
Lembeke : Erik Inghels, Kerk

s t raat 25. 
Evergem : Andre De Schepper, 

Eindeken. 
Balsele : Daniël Van Hecke, 

Doomstraa t 43. 
Maldegem : Krist De Ruyter, 

Rotsaert de Hertalnglaan 32. 
Remi Van der Beken, Nieuw

straat . 
Mariakerke : Raf Van Wassen-

hove, Speystraat S. 
Alfoo» Van Holderbeke. Loaweg 

18. 
Ju l iaaa Braekeieirs, 09M|rs-Bott-

aer t laan 7. 
Beke : Van den Berghe, Beke

s t raa t 36. 
Wondelgem : Andre De Schep

pen, Evergem. 
Vinderhoute : A. Lecompte, ca

fe Breughel, Dorp, Lovendegem. 
De kandidaat - deelnemers uit 

Bassevelde, Kaprijke, Middelburg, 
Boekhoute, Merendree, Oosteeklo, 
Slnt-Laureins, Water land Oude-
man. Sint Jan-in-Eremo, Slnte-
Margriete en Watervliet dienen 
zich te la ten Inschrijven In de 
dichtsbijzijnde gemeente waar een 
bus ingelegd wordt. 
MERKSEM 

Wacht niet tot de laatste dagen 
maar laat U onmiddellijk inschrij
ven voor de autocar. De prijs l8 
48 F. Men kan alle avonden In
schrijven in het lokaal Tijl, Bre-
dabaan 298. 

MIDDELKERKE 
Inschrijvingen (70 P) en verde

re inlichtingen bij : 
Baekelandt Roger, Oostendse 

stegwweg 12, Middelkerke. 
LaUeman Jozef, Uilenspiegel-

wijk 1, Wilskerke. 
Moerman Roger, Joz. Casselaan 

13, Middelkerke. 

ST. GILLIS-DENDERMONDE 
Inschrijvingen bi] de voorzitter: 

De Koker Jan , Processiestraat Tl, 
St. Gillis-Dendermonde. 
WETTEREN 

De Vlaamse Kring « De Reu
zen » verzoekt ons mee te delen 
dat men in he t Vlaams Huis kan 
inschrijven voor Mars op Brussel. 
Prijs van de bus : 50 F . 

Vertrek a a n he t Vlaams Huls. 

ZOEKERTJ 
j Onze lezersgelieven er voor- ; 
: taaoi rekening mee te houden i 
i dat zij zich voor inlassen van • 
• en antwoorden op zodcertjes ï 
: dienen te wenden tot het • 
• hoofdsekretariaat : M. Lemon- : 
ï nierlaan 82, Brussel. i 
m • 
' ' • • • • • • • • • « • • • « • • • « • • « • • • « • • • • • • • • • • • f 

Vlaams plaatslager gevraagd 
zeer dringend. Voor Brussel, z id i 
wenden hoofdsekretariaat. 

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

Schrijven naa r Volksunie, die 
doorzendt. 

Toor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

Zich aaableöen Vodksunle, M 
Lemoonlerïaaii 82. B n m d 1. 
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BOEKBESPRE 
H J . G . W A L T M A N S . 
D e Neder landse polit ieke part i jen en de nat ionale gedach'.e 
Sittard, Z.J., ( 1 9 5 2 ) . Proefschrift . 
Deze dissertatie we rd op 25 mei 1962 aangeboden en ver
dedigd ter verkri jging van de graad van doctor in de eco
nomische we tenschappen aan de kathol ieke economische 
hogeschool te Ti lburg . H e t was een waags tuk en het 
blijft een verdienste voor de doc torandus dit thema te 
hebben ui tgekozen. De Noord-Neder lander (om niet het 
Belgisch gebruik te volgen en eenvoudigweg te schrijven 
de Hol lander) is zeer sterk met zichzelf i ngenomen en 
voelt zich super ieur aan andere volken (met u i tzonder ing 
misschien van de Ange l sakse r s ) , maa r voor het overige 
voelt hij niet nat ionaal , of juister nog gezegd, denkt hij 
niet nat ionaal . 

• , 4 

tsMum.ês 

Verhoud ing Noord-Zuid : de grens v a n 1830 . 

Wij, Vlammgen, weten er 
alles van. Toen de Nederlan
den verenigd werden in 1814 
was he t een last voor het 
noorden en, door Antwer
pen, een aanslag op de 
vleespotten van AmsterdaJtn. 

Toen de scheiding kwam 
in 1830 juichte men nog 
meer in het noorden dan in 
het zuiden en hoe elk gevoel 
van nationaal bewustzijn 
ophoudt bezuiden het grens
station van Roosendaal we
ten wij Vlamingen maar al 
te best. Voor de geschied
schrijver die zich wil bezig 
houden met het vraagstuk 
vajti het nationaal bewust
zijn in het verleden, is het 
opvallend dat hierover bijna 
geen literatuur te vinden is 
in het noorden. Het is daar-

• • 
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Grete l»m. { 
GLAZEN «1 MONTUREN. 5 
Gratis voor vertakerden. S 
Herttelimgen m «igen werLhuis J 

Walter ROLAND E 
— 6cdtp1omeerd Optiel(«r . * • 
KerViUaai, 58 — Antwerpen S 
(L<t I uJ> op li«« huiinummw '1 • 

TeMooni 35 8 M I S 
10% lorling op «ttoon cl«»r J 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » ' 

om een verdienstelijk onder
nemen dit thema in de ge
schiedenis van het politieke 
leven van het noorden te 
hebben aangedurfd. Na een 
inleiding over de begripsbe
paling van wat de auteur 
verstaat onder de benamin
gen van volk, natie en na 
tionalisme, groepeert hij 
zijn onderwerp rond drie 
thema's : a) de opvattingen 
van de huidige partijen die 
in het parlement vertegen
woordigd zijn; b) de ver
dwenen nationaal - socialis
tische of fascistische groe
peringen; c) zekere politieke 
of kulturele groepen. De 
hoofdaandacht gaat natuur
lijk naar het eerste thema 
en de conclusie is ook vlug 
te trekken : hier is zeer 
weinig van het nationale te 
bespeuren en het geheel ein
digt met een proces-verbaal 
van niet bevinding. Voor de 
twee andere thema's is wel 
wat na te lezen op het afge
schoren politieke stoppel-
veld, maar zeer veel is dit 
ook niet. Wij zouden bijna 
ironisch kunnen zeggen dat 
de heer Waltmans erin ge
slaagd is een boek te schrij
ven over het niet bestaande. 
Dit is geen verwijt, maar het 

De Nederlandse 
partijen en de 
gedachte. 
Door Dr. H.J.G. 

politieke 
nationale 

Waltpians 
Prijs : 200 F 

Storten op giro 
W. Jorissen -

54.45.46 
Brussel. 

is wellicht het gevolg van 
een s echte keuze van het 
onderwerp. Noord - Neder
land is arm aan literatuur 
over nationalisme en natio
nale gedachte, maar dit 
neemt met weg dat er toch 
voor bepaa'de Noord-Neder
landers, vanaf Palck en Van 
Lennep in 1814 een probleem 
van nationaliteit heeft be
staan o.a en bizonder tegen
over het zuiden, zoals er 
ook een bestaan heeft tegen
over het oosten Daar ligt 
volgens ons een thema van 
opzoekingen dat dankbaar
der IS dan de geschiedenis 
en het programma der poli
tieke partijen. 

In verband met de noord
zuid verhouding signaleren 
WIJ met genoegen de Ve van 
de bijkomende stellingen 
van de doctorandus « In het 
Belgische parlement verte
genwoordigt de Volksunie de 
Vlaams - nationale constan
te » Niettegenstaande de 
armoede van dit werk in na
tionaal opzicht — een om
standigheid waarvoor de au
teur alleen verantwoordelijk 
is door zijn keuze — bevelen 
wij deze studie aan tot goed 
begrip van het partijwezen 
in Nederland. Bij vele Vla
mingen, die Nederlands voe
len, IS dit terrein zo onbe
kend dat wij hen ten stellig
ste aanraden met deze dis
sertatie kennis te maken. 

V.U. 

TEGEN 
GEBIEDSROOF, 
FACILITEITEN, 
KASTESCHOLEN, 
VERKNECHTING, 

Verzet U metterdaad: 
Oraag persoonlijk bi j tof hef welsla« 
gen van de betoging. Bestel het 
l ieuw kenteken van de Tweede 
Vtors, In iwor t gepolijst edelhouf 
net gouden opdruk, hierboven afge
beeld. Zend 20 F in een gesloten 
briefomslag, met vermelding van uw 
naam en adres aan : 
VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL 
£N TAALGRENS 

\^an Ptaetstraat 28, Brussel 1« 
Stort in««r OP P.R. 9659.7<, 

Deze foto toont nog eens 
zeer duidelijk de geweldige 
massa die verleden zondag te 
Antwerpen opgekomen was 
om te betogen tegen de 
Franstalige kastepreken en 
voor de vrijlating van de ne
gen gevangen gehouden 
Vlaamse jongens. Wij maken 
van de gelegenheid gebruik 

om nogmaals een beroep te 
doen op de solidariteit van 
de Vlamingen. Stort uw bij
drage op P.R 23 562 van het 
solidariteitsfonds Krediet
bank - Gent (vermelden 
rek 61400). Uw bijdrage is 
het antwoord op de brood
roof praktij ken van het Bel
gisch kastegerecht ! 

••••••••••••••••••••••••••••««••SOBBBfl••>••••••••••••>••••BBO••••••••••«•>•••' 

LE CHANOINE BECKERS... 
De diocesane hoofdinspektie van de provincie 

Brabant is op een echte 19e eeuwse wijze gecentrali
seerd bij « Ie chanoine Beckers ». 

Als volbloed Brusselaar spreekt deze hoog-eer-
waarde heer natuurlijk Frans. Wat hem niet belet 
terzelfdertijd als hoofdinspekteur dienst te doen voor 
alle Vlaamse K^tolieke scholen, zowel lagere als mid
delbare, voor gans de provincie. Als zodanig beleven 
we het reeds jaren dat deze hoog-eerwaarde heer ver
gaderingen leidt waar hij met 'n ontwapenende glim
lach en m een gebroken troeptaaltje kommentaar en 
kritiek geeft zowel bij lessen in het Nederlands als bij 
lessen in godsdienst, en de Vlaamse onderwijzers 
durft terechtwijzen. 

Nu gaat de zeereerwaarde kanunnik de scholen 
van zijn gebied indelen in beschermde en in niet be
schermde (=geboycotteerde) scholen. Tot de voor
waarden om kunnen beschermd te worden behoort 
o.m. de eis (en de overige voorwaarden zijn franje) 
dat al die scholen «ten minste » twee uur naschools 
Frans onderwijs zouden geven van af het derde 
leerjaar. « Le chanoine » heeft in die zin een omzend-
schrijven rondgestuurd. 

Als men weet dat de schoolwet, steunend op peda
gogische en wettelijk aanvaarde inzichten, slechts 
Frans onderwijs voorziet vanaf het vijfde leerjaar 
voor een eentalige streek, dan begrijpt men pas iets 
van de dolle eis van «Ie chanoine» die zijn scho
len op kommando de taalwetten zou willen zien door
boren om al onze Vlaamse kinderen in de provincie 
Brabant te verbeulemansen. 

Het voorschrift geldt voor de vrije lagere scholen 
en voor de konfessionele gemeentescholen. Zoals men 
weet verliezen deze laatste scholen veel leerlingen en 
vallen er onderwijzers zonder betrekking. De bescher
ming nu bestaat er in dat in de gemeenten waar de 
konfessionele gemeentescholen Frans zullen geven 
vanaf het 3de leerjaar, er geen Katolieke bus meer zal 
komen om de kinderen weg te halen naar kolleges. 
Waar de onderwijzers zullen weigeren hun kinderen 
te verbeulemansen, daar zal de Katolieke bus wel ko
men "n de onderwijzers broodroven. 

Broodroof in naam van de christelijke naasten
liefde ! 

Natuurlijk komt er bij die omzendbrief een stukje 
huichelarij te pas. De onderrichtingen gelden ook voor 
de naar verhouding weinige Katolieke scholen in het 
arrondissement Nijvel. Die trouwens al hebben laten 
horen dat ze er flink hun voeten zullen aan vegen. 

En de onderrichtingen zullen alleen voor Vlaams-
Brabant gelden. 

Het valt te hopen dat de Vlaamse lekenontvoeg-
ding vlug opschiet. 

••••••••••••••••••••••I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••I n w 
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HAMLET 

Zonder de ogen Ie sluiten voor 
de haasl pnrcrmijdelijhe gebreken 
van een gcleleviseerde zaalopvoe
ring, aarzelen we loch niet uUam-
lelo van William Shakespeare en 
van vorige week donderdag een 
gebeurtenis van belang te noe
men. Senne Rouffaer slaagt vol-
homen in zijn poging om de 
populairste schepping van Strat-
ford-on-Avons's beroemde auteur 
leiensechl en aanvaardbaar op de 
planken te brengen. Samen meL 
regisseur Jo Dua weel hij de plo-
tojisehe inslag van hel oorspron
kelijk werk tol een veranltvoord 
minimum terug te brengen, en 
de llamlet-jiguur beweeglijk ge
noeg te vertolken om ze voor de 
toeschouwers anno 1962 geniel-
haar te maken. Zo op het eerste 
gezicht lijkl dat misschien geen 
al te moeilijhe opdracht, vooral 
wanneer men weet dat er op 
heel wat plaatse/i in liet stuk 
duchtig met de schaar werd ge
werkt. Maar zelfs in het licht van 
die wetenschap schijnt Senne 
Roujjaer's lantaarn nog voldoende 
helder om de avond tot een schit
terende zaak te doen uitgroeien. 
Men moet er trouwens rekening 
mee houden dat zelfs mét de cou
pures de filosofische inslag van 
hel werk nog zeer groot blijft. 

Laat ons echter, tussen twee 
paragrafen in, de opmerking ma
ken dal sommige coupures nogal 
eigenaardige gevolgen hebben. 
(1 To be or not to be », de memo
rabele zin, waarop de helft van 
de toeschouwers zit te wachten 
en die in de gespeelde tekst dus 
MOET voorkomen, wordt in het 
oorspronkelijk werk gevolgd door 
een tamelijk lange monoloog van 
Hamlet, die deze « gedachte » van 
kommentaar voorziet. De regis. 
SLur, die zijn stiel kent, weet dat 
de toeschouwer met zichtbare vol
doening hoort hoe Hamlet zegt ; 
« Zijn of niet zijn, dat is de 
vraag !», en van de rest van de 
kommentaar toch niets meer op
merkt. Die monoloog valt dan 
ook weg en laat het « To be or 
nol to be » zonder de eigenlijk 
broodnodige uitleg. De toeschou
wer heeft gekregen wat hij bij 

Een beeld uit de film : « Haaien en Kleine ri^oc/i ». 
Het drama in een duikboot. 

hel hcinlen van zijn ingangs-
kaailje heeft gewenst en waarin 
het sukses van Shakespeare voor 
een overwegend deel is te vinden : 
fiazen, die des te meer worden 
geciteerd naarmate ze tuinder in-
hond hebben ! 

Y D V D V 
Om echter terug te komen tot 

de opvoering in kwestie en dan 
vooral tot de technische zijde van 
de produktie, we kunnen moei
lijk geloven dat alle mogelijkhe
den van het 'zeer goede dekor van 
Cuido Cobbaert en Paul Degeul-
dre werden aangewend om het 
statisch karakter van de zaalop
voering .wat weg te werken. Naar 
onze, vanzelfsprekende beschei
den, mening zou men er met een 
meer zijdelingse kamera-opstel
ling af en toe beter in geslaagd 
zijn beweging en afwisseling in 
de beelden te brengen. Nu heeft 
men de TV-kijker al te veel ge
dwongen als, toeschouwer in de 
zaal te voelen, en dit ondanks 
het gebruik van heel wat ge
slaagde close-up's. 

Een en ander was echter niet 
van aard om van een minder 
goc 'e toneelavond te kunnen 
spreken Het bleef een «Hamlet», 
die wtl een tijdje in hel geheugen 
van de kijker zal blijven hangenI 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• Z O N D A G 

11.00 tot 11 40 : Uitzending van een 
H. Mis — 14 30 : Voor boer en tuin
der — 15 00 : Reportage van de 
wedstrijd Belgié-Nederland kunst-
rolschaatsen te Leuven — 16.00 : 
Eurovisie : Reportage avn de atle
tiek wedstrijden Frankrijk West>-
Dultsland te Parijs (2e dag) — 
Tijdens de onderbreking, omstreeks 
17 00 : Klein, klem, kleuterke — 
17.50 : Panorama : de week in beeld 
— 18 25 : Paw (film voor de jeugd) 
— 20 00 : TV.nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Der Bettelstu-
dent (De bedelstudent) : operette 
in drie bedrijven — 23 00 : Sport
weekend — 23 25 : Tweede nieuws
uitzending. 

• MAANDAG 
19 00 ; Tienerklanken — 19 30 : 
Oog om oog (Joegoslavische folklo
ristische filmschets) — 19 45 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-' 
teit — 20 00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Speelfilm : Viva Zapata (histo
rische film van Elia Kazan) 
22 15 : Medium : Toneel : Inleidlr^ 
tot het nieuwe toneelselzoen — 
22 45 : Tweede nieuwsuitzendinc 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 30 : Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Mijn vriend 
Plicka (25e afl ) — 19 30 : Tele. 
taalles : Beter Nederlands voor 
iedere kijker I — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : NTS : De dertiende kwam 
een dag te laat (het dertiende Ped-
der-mysterie, geschreven door Jan 
de Koek) — 22.15 : Mensen en 
beelden . Theo van Rijsselberghe— 
23 00 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 10.30 : 
Penelope — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : Va-
ticanum II : Een historische ge
beurtenis (reportage) — 21.00 : 
Speelfilm : Les cousins (drama) — 
22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• D INSDAG 
19 00 : Gastprogramma : De lil 
rale gedachte en actie — 19 30 
Jantje-altijd-kou (tekenfilm) '— 
19.40 : Ons kunstbezit (Eig{ 
kunst zien en begrijpen) : «He 
mystieke huwelijk van de H. Cathf 
n n a » van P.P. Rubens — 20.00 
TV-nieuws — 20 25 . Het mannek ̂  
— 20.30 : Marionettentheater Obr, 
zov : «Buitengewoon concert», 
hekelparodie In twee delen — 
21.15 : Het diamanten halsnoer 
(dedectievespel naar gegevens van 
Marcel Slcot, algemeen secretaris 
van Interpol) — 21.45 :Vergeet met 
te lezen — 22.15 : Tweede nieuws
uitzending. 

"9 00 : Gastprogramma t Het vrije 
voord — 19 30 : Vedetten ui t de 
lierenwereld : De honigbij — 20.00: 
rV-nieuws — 20 30 : Wat vertellen 
-ve Caroline ? (spel door John Mor
timer) — 22 00 : Première (film-
nieuws en nieuwe films) — 22 45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

^ ZATERDAG 
7 00 tot 18 30 : Kom toch eens 
Ijken, wederuitzending van het 
ugdprogramma van 3 oktober — 

•3 00 : Religieus programma — 
!9 30 : Echo — 20.00 : TV-nieuws 
- 20.25 : Het manneke — 20 30 : 
Het Is altijd Dennis (4e afl ) — 
2100 : NTS : Caterina Valente-
show (een programma met oude en 
nieuwe liedjes) — 22.(30 : Dlck, 
Powell stelt voor : Iemand wacht 
(Somebody's waiting) van Arthur 
Miller — 22.46 ; Tweede nieuws-
uitzendlns. 

GAST
PROGRAMMA 

Ter vergelijking met hel pro
gramma « D e liberale gedachte 
en aktie », waaraan we voor een 
paar weken reeds enkele paragra
fen hebben gewijd, zijn we deze 
week voor het scherm gaan zitten 
voor het programma, dat de 
socialisten onder een soortgelijJie 
naam de aeter insturen. 

Laat ons maar alvast zeggen dat 
onze P,SP-ers weinig redenen heb
ben otn over deze uitzending een 
hoge borst op te zetten. Niet al
leen ivas het ixele geval stuntelig 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

im.sizpii 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper. Star Zele. 

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

Vriendenkring Sneyssens. 
(Advertentie). 

voor de kamera gebracht en liep 
het amateurisme van de mede
werkers zo van het scherm,' maar 
daarenboven zijn de opvattingen 
van onze roden inzake politieke 
TV-publiciteit totaal verkeerd. 
Voor ons niet gelaten natuurlijk, 
maar zoals we objektief zijn ge
weest voor de Vlaamse PVV-ers 
gaan we het voor de Vlaamse BSP-
ers niet minder zijn. 

Het hele programma, dat ge
wijd was aan socialistische orga-
nizaties en instituten, was één 
lange opsomming van afdelingen, 
funkties, werkterreinen, enz., enz. 
Met andere woorden :zaken, die 
de militant voldoende weet, en 
die de rest van de wereld niet in 
het minst interesseren. Boven
dien sprak uit de hele uitzending 
een geest van gevestigde en ge
arriveerde machten, en was de 
geest van sliijdbaarheid en dienst
betoon zelfs met geen kijker te 
bespeuren. Medevoelen met de 
menselijke noden, dienstbetoon, 
aktie, het waren zoveel begrippen 
die kenmerkend waren, voor de 
P\ V-uitzending, maar in het 
BSP-programma niet aan bod 
kwamen. 

Voeg daarbij nog het feit, dat 
men een Brusselaar op de kijkers 
had losgelaten die, om het zacht 
vit te drukken, het Nederlands 
slechts als tweede taal sprak. In 
de huidige Vlaamse konjunlduur 
kan dat er als blunder nogal door. 
En noteren xve ook nog dat een 

v p v O v 
programma als « D e socialistische 
gedachte en aktie » geen einde 
heeft, maar een UITEINDE ! In
dien we de prezentator mogen 
geloven althans... 

Het hele programma heeft de 
aandachtige kijker niets anders 
geleerd dan hetgeen hij waar
schijnlijk reeds lang wist : dat de 
I'SP in Vlaanderen een partij van 
gearriveerde burgermanneijes ge
worden is, waar men iedere ui
ting van strijdbaarheid vergeefs 
zal zoeken, en die uit de tijd van 
vader Anseele niet eens de naam 
heeft overgehouden 1 

DE PROEF 
OP DE SOM 

Met de medewerking van het 
Kamerorkest kregen we deze week 
« De proef op de som », een ko-
misclie opera van de Luil:se kom-
ponist André Grétry. Deze laatste 
is nooit een heel groot meester 
geweest en het hier besproken 
werk behoort niet tot zijn besle 
prestaties, zodat onze verwach
tingen op dit g''bied niet al te 
zeer gespannen stonden. 

Hel is een genietbaar werk ge
worden, laat de harmonisatie dan 
ook een beetje onhandig en de or-
chestratie dan wat al te simpel 
zijn. De charme van het stuk ligt 
vooral in de gevoelige en zeer ver
zorgde zinsbouw, de zuivere, haast 
naieve melodie-vorming. Dat zijn 
zaken die zelfs vandaag nog te 
waarderen zijn. 

Francine Bruyianis (realisatie) 
en Herman Verdin (produktie) 
hebben het geheel zeer aanvaard
baar, en met veel begrip voctr de 
oorspronkelijke geest van hel 
stuk, op ons scherm gebracht. 
Van de zangers bracht Paul 
Schotsnuins (als lord Nelson) de 
beste vertolking van de avond, 
van de zangeressen was het on
betwistbaar Henriette Mandel (als 
diens zuster lady Juliette). We 
willen de verdiensten van de 
overigen niet ontkennen, maar 
naar onze smaak slaagden ze er 
niet altijd in de sfeer van Grétry 
en van diens tijd voldoende onge
rept weer te geven. Het minst 
aangepast aan de stijl van de 
LuUise komponist vonden we Mia 
I inck (als Coralie), omdat haar 
stem teveel nadruk legt op het 
dramatische, en te weinig op het 
komische. 

De kijker heeft dinsdagavond in 
elk geval zijn tijd niet verloren. 
En indien men hel ons vraagt, 
het gezelschap van « De proef oj) 
de som » mag nog andere soort
gelijke weiken voor zijn rekening 
nemen I 

Jcb. 

vnS/Eiv 
Storingen : 

S if We kregen deze week Zijne Onvolprezen Eksellentie, de minis ter 
: van Binnenlandse . Zaken op he t scherm van ons TV-toestel. De 
! h. Gilson verliet juist de h . Gooremans, n a h u n wederzijds overleg 
• in verband me t de 2e Mars op Brussel. Op één kort vraagje n a werd 
• de minis ter echter ui ts lui tend in he t Frans door de aanwezige 
• joernalisten ondervraagd. Wie gedacht had dat de Vlaamse joerna-
! listen deze Belgische minis te r n u eens in he t Nederlands onder vuur 
ï gingen nemen , was er aan voor zijn moeite. Het slapende heir der 
! Vlaamse penner idders miste hier een unieke kans om, via het TV-
S scherm, eens te onderzoeken hoe welbespraakt de h . Gilson zich 
; in het Nederlands u i t de. slag kan t rekken. 

S T*r We zijn vandaag misschien, in een naïeve bu i , dat is goed moge-
• lijk. Maar wanneer we overdenken hoevele en hoe dr ingende oproepen 
• tot verdraagzaamheid er de laatste tijd door Belgische personaliteiten 
S het even Belgisch luch t ru im werden inges tuurd , dan k u n n e n we 
ï niets anders geloven of bij de eerstvolgende ui tzending van « Ieder 
! zijn waarheid » zal de Volksunie eveneens van de part i j zijn. W e 
; menen zelfs te weten da t de h . Theo Lefèvre, i n een bu i van ver-
; draagzaamheid en nationale verzoening, bij de BRT in ons voordeel 

• is tussengekomen. W a n t wie durf t nog twijfelen aan de eerlijke 
• bedoelingen van onze Eerste-minister, wanneer hij he t voor de 
• zoveelste maal over verdraagzaamheid en demokrat ie heeft J 

: 

Alle kenners an fijnproevers van dults blsri 
liefhebbers van • stlmmungsorkestan > 
vinden elkaar terug tn hal 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U 
de 

drinkt er Dortmunder THIER, 
echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 
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•5*r Is het juist dat zowel op Ekonomische Zaken 
als op Openbare Werken ambtenaren zich gedu
rende de weken vóór de ramp hebben beziggehou-
met de onrustwekkende staat van het gebouw ? 
"Ar Wist minister Merlot acht dagen vóór de ramp 
dat in het gebouw de muren scheurden ? 
ik Is het juist dat minister Spinoy meer dan twee 
weken vóór de ramp minister Merlot gewezen 
heeft op. onrustwekkende verschijnselen in het ge
bouw ? 
"A" Waarom werd het gebouw niet geëvakueerd ? 
Waarom werd de aannemer onmiddellijk opge
sloten ? Waarom alleen maar de aannemer, en 
bijvoorbeeld niet de minister ? 

r 'l'»(M I I •f<Wt>tM""W'. '^'Vrffy-^r9' ^•^<""J,ijjJjJK 

De instorting op 17 september 
van het gebouw Wetstraat 70 te 
Brussel, heeft ontroering gewekt 
bij de bevolking. 

Wanneer men de gesprekken 
beluistert op straat, krijgt men de 
indruk dat veel mensen hun roe
ping hebben gemist en er beter 
hadden aan gedaan, bouwkundige 
ie worden. 

aangeduid zijn, indien, ten min
ste men ooit daartoe zal konien. 

Ik wil hier niet herhalen wat 
al elders gezegd is en geschreven, 
doch alleen wijzen op de abnor
male handelwijze van de geiech-
terlijke instanties. 

Wanneer een dodelijk arbeids
ongeval zich voordoet, gebeurt het 
zelden dat de aannemer, alhoewel 

door senator Diependaele 

Het zal echter niemand verwon
deren dat ook een architekt zich 
gaat interesseren, wanneer een in
storting als deze zich voordoet. 

Als mens werd ik in de eerste 
plaats aangegrepen door een spon
taan meevoelen met de families 
van de verongelukten en ik houd 
er aan, mijn innige deelneming 
te betuigen aan de beproefde ge
zinnen. 

Als gekozene van het volk voel 
tk de plicht, in de bre's te sprin
gen voor de naaslbestaanden van 
de slachtoffers en alles in het 
werk te stellen opdat ze de ver
goeding zouden genieten waarop 
te recht hebben. Vergoeding die 
$lechts zal uitbetaald worden wan
neer de verantwoordelijken zullen 

. verantwoordelijk, dadelijk aange
houden wordt. 

Op hel eerste gezicht zou men 
denken dat de aannemer l'Ecluse 
aansprakelijk is, omdat hij onvol
doende maatregelen getroffen 
heeft ter beveiliging van het ge-
houw. Ik ben helemaal niet over
tuigd van die aansprakelijkheid. 

Wanneer het gerecht overtuigd 
is van de totale verantwoordelijk
heid van de aannemer, waarom 
moeten dan strenge onderzoeken 
ingesteld worden in de diensten 
van Openbare Werken en Econo
mische zaken 7 

Wanneer men voor mogelijk 
acht dat er ook verantwoordelijk
heden zijn bij Economische Zaken 
en Openbare Werken, waarom 

dan de ministers niet aangehou
den ? 

Ik vraag niet dat nog meerdere 
aanhoudingen zouden gebeuren 1 
Doch wanneer verdachten langs 
de ene zijde op vrije voeten blij
ven, waarom dan verdachten langs 
de andere zijde langer vasthou
den ? Er is geen kennelijke of 
opzettelijke misdaad en l'Ecluse 
denkt er niet aan, zich aan zijn 
verantwoordelijkheid te onttrek
ken, evenmin als de Minisiers 
Merlot en Spiiioy. 

Men krijgt de indruk dat het 
adminislratief onderzoek, geleid 
door de mogelijke verantwoorde
lijken zelf, niet alle waarborgen 
kan bieden van objectiviteit. 

Er is echter nog meer. Het kan 
zijn dat de aannemer verant
woordelijk zal gesteld worden, 
doch in geen geval gaan de be
trokken ambtenaren vrij uit. 

Een instorting als deze gebeurt 
niet in een paar minuten, noch 
in een paar uren of dagen. Er 

W A T IS DE OORZAAK I 
A) GRONDVERZAKKING 

Het hoeft niet gezegd dat , wan
neer de grond verzakt, ook de 
muren die er op rusten inzakken 
wat instorting voor gevolg kan 
hebben. 

Wanneer he t puin zal wegge
ruimd zijn zal men kunnen vast
stellen of de funderingen verzakt 
zijn of verschoven. De eventuele 
verzakking kan veroorzaakt zijn 
door de slechte ondergrond of 
door bronbemaling van de grond. 
Men bekomt dan krimping In de 
ondergrond. 

B) GRONDVERSCHUIVING 

Zelfde gevolgen. Kan veroor
zaakt worden door put ten te ma
ken, zelfs op meters afstand van 
de plaats der verschuiving. Het 
drijfzand glijdt af gezien de zij
delingse steun vermindert door 
he t wegnemen van de grond-
massa. 

O) ZIJDELINGSE GRONDDRUK 

Naast de muur, onder het inge
storte gebouw lag een zware mas
sa losse aangevulde grond. Die 
massa kon door trillingen in de 
buur t afglijden tegen de muur en 
hem doen overhellen, met instor
t ing als gevolg. Zoiets kan nie
m a n d voorzien. Indien de vloer 
onder he t ingestorte gebouw in 
gewapend beton geweest ware en 
verankerd in de buitenmiu-en zou 
de grondmassa de muur niet kun
nen buiten duwen. 

D) MUUR VAN INGESTORTE 
GEBOtrW NIET OP ONVOL
DOENDE VERANKERD 

Ik heb vastgesteld, voor zoveel 
als dit mogelijk ia, dat geen en
kel aakenjzer <i* mgestOTte muur 

verbindt met de 4 betonnen vloer
platen. Ook de zwaai-dere balken 
boven de vensteropeningen zijn 
niet verankerd. 

E) DOORBUIGEN DER VLOEH 
PLATEN 

De vloerplaten van het ingestor
te gebouw zijn te licht en te wei
nig bewapend, vandaar doorbui
ging bij belasting, wat meebrengt 
da t de draagmuren naar elkaar 
toe geti-okkeu worden en het be

ton op hoogte van de vloerplaten 
de muur zelfs kan oplichten, doen 
scheuren en naa r bulten overhel
len. Ik heb bemerkt dat de vloer
platen een te klein draagvlak 
hebben in de muren zodat de 
muur langs de binnenzijde veel 
meer te dragen heeft dan aan de 
buitenzijde, wat, weerom druk en 
trekspanning kam veroorzaken 
met instorting voor gevolg. 

De doorbuiging vergroot naa r 
gelang' he t te dragen gewicht, de 
plaats waar de last zich bevindt 
en de bewegingen op de vloer
plaat. 

P) ONGELIJKE DRUKKING 

De voor- en achtergevel van het 
ingestorte gebouw werden gedra
gen door zware betonbalken, op 
hun beurt gedragen door beton
nen kolommen. 

Deze draagbalken rusten met 
een uiteinde in de gemetselde 
(thans ingestorte) muur. Deze 
bouwwijze is foutief. Op de plaats 
waar de balk in de muur komt, 
Hadden eveneens betonnen ko
lommen moeten staan, om de 
(Irukking aldaar op te vangen. 
Daarenboven hebben de beton
balken geen bovenbewapening zo
dat bij de minste verzakking van 
de zijgevel deze balken doorbre
ken bovenop de dragende kolom 

O) ZIJDELINGSE DRUK 

Het is mogelijk, bij middel van 
zware stapels papier die rusten 
tegen niet verankerde muren, de
ze laatste naar buiten te duwen. 

H) ONVOLDOENDE EN ONGE
LIJKE MUURDIKTEN 

De dikte van de ingestorte zij
gevel bedi-aagt anderhalve ateen. 

Men kan dit vaststellen aan vast
geklemde brokstukken. 

Het duidehjk merkteken van 
de muur op de vloerplaten laat 
toe, vast te stellen dat de muur 
van de 4de verdieping 2 stenen 
dik was. Dit kan voor gevolg heb
ben dat de muur uit evenwicht 
geraakt en instort. 

Nog tientallen andere mogelij
ke oorzaken zou ik hier kunnen 
aanhalen doch hiervoor zouden 
schetsen ter verduidelijking nodig 
zijn en dit zou ons te ver leiden. 

De opgesomde oorzaken zijn 
praktisch alle van die aard, dat 
het onmogelijk is voor de aanne
mer zich duidelijk en op voorhand 
rekenschap te geven van het ge
vaar dat ze betekenen. 

Het ware wenselijk dat de des-
kimdigen het spoedig eens mogen 
geraken over de oorzaken van de 
instorting en over de veiuntwoor-
delijkheden. 

Wie omgang heeft met aanne
mers en architekten, zal weten 
welke enorme verantwoordelijk
heid op hen weegt. Een ramp als 
deze kan de finantiele en zede
lijke ondergang betekenen van de 
aannemer. 

Indien men dit wil, stel ik de 
vi-aag : hoe zijn de gemeenschap 
en de naastbestaanden van de 
slachtoffers daar mee geholpen? 

Aan U, heren van Justitie, Elco-
nomische Zaken en Opsnbare 
Werken, klaar te zien Laat U 
vooral leiden door de zorg aan de 
families van de slaihtoffers. Zij 
vragen niet dat koppen zouden 
vallen, ze eisen alleen dat recht
vaardigheid geschiede en dit zo 
snel mogelijk, 

R. Diep«oda^«, 

zullen zeker duidelijke vooi leke
nen geweest zijn die het oriheil 
lieten voorzien. (Het is mij be-
kend dat minstens één der slacht/-
offers thuis zijn bezorgdheid had 
uitgedrukt over barsten in de 
muren). 

Als aichitekt zal ik trachten 
aan te tonen dat de verantwoor
delijkheid van l'Ecluse en zijn 
ingenieur Maucquoi, niet totaal 
is en dat praktisch geen enkel 
bouwvakman méér voorzorgen 
zou genomen hebben dan deze ge
nomen door hen. 

De oorzaken die mogelijk een 
rol gespeeld hebben bij de instor
ting kunnen van uiteenlopende 
aard zijn. 

Ik ben twee maal ter plaatse 
geweest en er werd mij door de 
arbeiders aldaar bereidwillig ant
woord gegeven op al mijn vragen. 

Zo kwam ik te weten dat de 
muur onder het ingestorte ge
bouw reeds S a 4 maanden gemet
seld was, dat aan die muur niet 
meer gearbeid werd, dat ook naast 
de muur geen graafwerken aan 
gang waren, zodat er van onder
graven geen sprake kon zijn. 

Ik heb vastgesteld dat het aan
gebrachte metselwerk zeer sterk 
is en ik ben van mening dat de 
ondermetseling met de nodige 
zorg is geschied. De eiken wig
gen, die gewoonlijk tussen het 
nieuw metselwerk en de te dragen 
7nuur gedreven worden, zijn nog 
duidelijk merkbaar en van goede 
hoedanigheid. 

Geen enkel aannemer zou de 
muur nog verder stutten, daar 
het ging om een buitengevel van 
een gebouw, dat niet als bouw
vallig mocht aanzien worden, en 
waarvan men normaal mocht ver
wachten dat het verankerd zou 
zijn. Terloops weze gezegd dal 
^Uitten in de regel slechts aange-
hracht worden op de plaalK waar 
een gebouw werd gesloopt, om 
liet instorten der aanpalende hui
zen te verhinderen. Indien ik 
goed ingelicht ben, was dit hier 
niet het geval. liet ingestorte ge
bouw stond van bij zijn oprich
ting tijdens de oorlog iOjiO gans 
vrij langs de kant van de in-
tlorling. 
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I IfttitOiËlfl: O N T V O O G D I N G 
unitaristen wijzen steeds 

opnieuw op het gevaar van liet Vlaams en van 
het Waals ekstremisme. Want ekstremisten zijn 
voor hen én de Waalse en vooral de Vlaamse fe-
der-ilJsten. Omdat die een einde zouden stellen 
aan hun uitbuitingsspelletje. 

Door de aandacht te vestigen op het Waals 
en op het Vlaams offensief rekenen zij erop dat 
er zou gezwegen worden over het derde offen
sief, het grootste van de drie, het offensief van 
de unitaristen. Het gaat met minder lawaai ge
paard dan de andere twee. Het is geniepig en 
huichelachtig, maar het is efficient. 

i 
SN kent de machten achter 

de schermen. Öp~ zijn sterfbed zei Frans van 
Cauwelaert dat men zich niet kon voorstellen 
welke invloed ze hadden. En Jos van Eynde 
schreef enkele weken terug in de Volksgazet dat 
het niet het parlenvent was dat het meest te 
zeggen had in België. 

Men weet dat we hier spreken over Hof, Ka
pitaal, Kerk en Loge. 

Men kan er de hogere rechtsmacht en de ho
gere legerleiding aan toevoegen. 

; lot aET unilarlstisch offensief be-
t het uitzenden van het ko

ninklijk echtpaar en van prins Albert en zijn 
gemalin naar de vier uithoeken van het land. 
Want dit zou nog een tamelijk onschuldig be
drijf zijn. Wij geloven trouwens niet dat het ko
ninklijk echtpaar de Vlaamse ontvoogding aktief 
zou in de weg staan. Wat we niet durven zeggen 
van hun 13de eeuwse hofhouding. 

Men probeert echter het vorstenpaar in de 
anti-Vlaamse strijd te gebruiken. 

Zoals men altijd geprobeerd heeft de hogere 
kerkelijke overheid in die strijd in te schakelen. 

De kleine Vlaamse man staat immers nog vrij 
kritiekloos tegenover vorst en bisschoppen. Zij 
zijn nog geneigd alles te slikken wat via deze 
vooraanstaanden komt. Men probeert dan ook 
het kristelijk en koningsgezinde Vlaanderen 
langs deze prominenten om er onder te houden 

,, EN kent de geschiedenis van 
de hogere kerkelijke overheid tegenover de 
Vlaamse beweging. Ze is weinig stichtend. 

Van Rodenbach en de Blauwvoeterie naar 
priester Daens. 

V F N F ^ I A A N S C BL«W"^P"M 

Van de doodzonde tussen beide wereldoorlogen 
naar de zware zonde van Mgr. Desmedt in 1958. 

Zielige bladzijden voor wie probeert het ge
loof zuiver te beleven 

Ais n>en het werk van kanunnik A. Simon 
« Le parti catholique beige » leest — het boek is 
met kerkelijke goedkeuring uitgegeven — of het 
werk van Karel Van Isacker S J. « Het Daensis-
me », dan ziet men welke machten hen probe
ren te beïnvloeden. 

IjP Kerk in België door wedden 
en toelagen allerlei, is sterk met de heersende 
kliek verbonden. En men probeert ze vaak ook 
te binden. 

Omdat de gewone flamingant toch schrik 
heeft voor de hel, redeneren cynisch deze geld
hebbers, en een groot ontzag voor de hogere 
kerkelijke overheid, zullen we de Belgische Kerk 
gebruiken voor onze verdere verfransingsplan-
nen of om de Vlaamse ontvoogding af te rem
men. 

Die afremming hebben we gekend toen het 
kato'iek middelbaar onderwijs 26 jaar wachtte 

4oor Vu,7(füt^po%imtt 

— van 1884 tot 1910 — om evenals het s taats
onderwijs drie vakken in hét Nederl^inds te wil
len geven. 

Die bevordering van ue veriiansing beleven 
we o.m. door de Franse preken ver over de taal
grens heen m de late missen, wat het Frans 
aatizien moet verlenen bij de kleine Vlaamse 
man. 

E omzendbrief van kanunnik 
Beckers voor Brabant past in hetzelfde patroon. 

De Vlaamse scholen die niet minstens twee 
uur per week Frans zullen geven vanaf het der
de (ja het derde) studiejaar zullen geen be
scherming meer genieten, d.w.z. men za'. ze ge
leidelijk uitroeien en de onderwijzers broodro
ven. Dit is niet eens meer een zedelijke dwang 
maar een zuiver stoffelijke. 

Daarnaast heeft men de kardinaal het plan 
voor meer Frans onderwijs laten vooropzetten. 
Tegen hem ktmnen *» katolieke flaminganten 

toch niet te keer gegaan, lacht men cinisch. 
Zo gaat de Kerk voorop in de klaarliggende 

verfransingsplannen voor gans Vlaams Brabant. 

| N het licht hiervan krijgen 
twee gebeurtenissen een bizondere en een volle 
waarde. We bedoei'en de opstand van de Vlaam
se boeren en de opstand tegen de Franse preken 
te Antwerpen. 

De Vlaamse boeren lagen tot nog toe vast in 
de greep van C.V.P. en Boerenbond, die hen rus
tig aan hun zielig lot overlieten. Zij zijn einde
lijk in opstand gekomen onidat ze verder wilden 
leven en een menswaardig bestaan wilden lei
den. Zij hebben ingezien dat men kritisch moest 
staan tegenover christelijke organisaties, om
dat die organisaties vaak volgens weinig chris
telijke beginselen worden geleid. 

"<EN scherpere vorm nog van 
lekenontvoogding betekent het verzet tegen 
Franse preken omdat het hier niet dadelijk 
stoffelijke belangen geldt. 

Het was twintig jaar terug niet denkbaar dat 
er zo scherp zou geprotesteerd zijn tegen een 
bisschoppelijke beslissing. Men blijkt in Vlaan
deren niet meer bereid de franskiljonse neven-
produkten in een christelijk verpakking als ge
loofspunten te aanvaarden. 

De lekenontvoogding in andere landen ver 
doorgezet met de aktieve steun trouwens van de 
bisschoppen aldaar, zet zich ook in Vlaanderen 
vlug door. Men begint een duidelijk onderscheid 
te maken tussen geloof van de ene, politiek en 
ekonomie aan de andere zijde. 

^J IE de Vlaamse Beweging kent 
weet dat haar ontwikkeling zo traag verliep 
omdat de^'meerderheid van de Vlaamse katoUe-
ken, die de Vlaamse Beweging voor een flink 
stuk droegen, niet de passende houding vonden 
tegenover de hogere kerkelijke overheid, die 
door de Vlaamsvijandige machten misbruikt 
werd. 

In de zware strijd die ons wacht is het een 
verheugende vaststelling dat de ontvoogding van 
de Vlaamse katoliek, en bij de landbouwers en 
bij de flaminganten zich vlug doorzet. 

Hierdoor wordt een zware hypoteek op de 
Vlaamse strijd gelicht. 

Moge ik dit als ontvoogde Vlaamse katoliek 
rustig vaststellen. 
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«L lEURISSEN CLOOSTERMANS & Zonen 

Zonhoven . Tel. : (011)132.31 

Afrikaanse Loterij 
S P E C I A L E H E R F S T T R A N C H E 6 2 

GALA DER MILJOENEN 
EEN SUPER HOOG LOT VAN 

l O . O O O . O O O 
TWEE H O G E L O T E N V A N 

2.000 .000 
EEN HOOG LOT VAN 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 
en een overvloed van gemiddelde loten gaande van 

400 tol 500.000 F 
Hetzij : 60 miljoen in 58.030 loten. 

Het biljet : 200 F. Het tiende : 81 F. 
Trekking: : maandag 15 oktober te Eupen. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermodern* 
methode 

* 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 91 65 

filBERGERS 
SINT-JANSVUir M 
iKMiM r«aiMQ 
A N I W n K N 


