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Lic Walter Luyten 

lEWEEK 
De ex-audileurs 

Deze week hebben de A n t w e r p s e rechters drie dagen na 
m e k a a r vonnissen aan de lopende b a n d geveld tegen 
H . Geest- en St Jozef demons t r an ten . H e t is een triomf 
geworden voor het Belgische kaste-gerecht . Z e s van de 
negen a a n g e h o u d e n e n werden veroordeeld tot 2 1 dagen 
gevangenisstraf , een zevende kreeg 1 5 dagen : voor alle 
zeven een aan ta l dagen gelijk aan de termijn die zij in de 
gevangenis doorbrachten . De twee overigen kregen drie 
m a a n d e n gevangenisstraf ! 

Dr iehonderd één en twint ig dagen gevangenisstraf voor 
feiten die nog geen dag aanhoud ing wet t igden. Drie 
m a a n d e n wegens « weers t and » aan de politie, weers t and 
die er op neer k w a m dat de be t rokkenen zich niet weer
loos wens t en over te leveren aan de beruchte judokas van 
het A n t w e r p s pol i t iekorps. 

HET KASTEGERECHT 
Er werd daarenboven ge

smeten met maanden «voor
waardelijk», met effektieve 
geldboeten tot een totaal be
drag van 66.000 F, hetzij ge
middeld 1.700 P per gedag
vaarde. Men vraagt zich, ge
let op de te laste gelegde fei
ten, af of wij in volle waan
zin leven. Hoe het in werke-

middeling van hun politieke 
vrienden — meestal C.V.P.-
ers — uit de auditeursetoel in 
de rechterszetel konden over
stappen en die met dankbare 
vreugde het klimaat van de 
jaren '44 zullen hebben weer
gevonden. Triomf voor ex-
krijgsauditeur Verstraete die 
van de incidenten aan St Jo-

ir Voor 66.000 F boeten 

^ Samen 480 dagen gevang 

lijkheid toeging op het Ant
werps gerechtshof vertelt 
verder in ons blad onze re-
dakteur Staf de Lie, die zelf 
gedagvaard en veroordeeld 
werd. 

Het is een triomfantelijke 
week geworden voor eerste-
minister Lefèvre die bij het 
gerecht had aangedrongen op 
een strenger beteugeling van 
taalincidenten en « baldadig-
heden », Lefèvre hoeft zich 
thans niet meer te schamen 
in gezelschap van zijn be
ruchte partijgenoot Struye; 
met de beperkte middelen die 
hem ter beschikking stonden 
heeft hij thans ook zijn eigen 
repressietje gehad. 

Het is een triomfantelijke 
week geworden voor de « ne
gerkoningen », de ex-audi
teurs uit de repressietijd die 
dank zij de welwillende be-

zef van op veilige afstand de 
politieoperaties leidde. Triomf 
voor ex-auditeur Mare De 
Smedt die de aanhoudings
mandaten tekende. Triomf 
voor ex-auditeur Van Eeck-
hout die aandrong op verlen
ging van de vasthoudingen. 

Het is een triomfantelijke 
week geworden voor de Ant
werpse franskiljons die de 
« tas de cochons » hebben zien 
behandelen gelijk zij het 
wensen. Het moet hun deugd 
gedaan hebben te zien dat ze 
— nu hun rijk ten einde 
loopt — nog steeds kunnen 
rekenen op de rechtvaardige 
rechters. Hoe moeten zij aich 
verkneukelen nu zij de zeker
heid hebben dat een flamin-
gantische demonstrant die 'n 
voetzoekertje gooit of een 
godsdienstig lied zingt, ge
boeid voor de rechters ge
sleurd wordt en tot weken

lange gevangenisstraf wordt 
veroordeeld. 

Dat de heren zich niet ver
gissen ! 

De boeten zullen betaald 
worden, solidair door gans 
Vlaanderen. De gevangenis
straf zal gemilderd worden 
door het meevoelen van tien
duizenden en de materiele 
gevolgen zullen weer eens so
lidair worden gedragen. En 
tienduizenden in Vlaanderen, 
die in het begin wellicht zich 
van de hele zaak niets aan
trokken, zijn diep geschokt 
geworden in hun rechtvaar
digheidsgevoel. 

De gevangenen en veroor
deelden mogen gerust zijn : 
zij staan niet alleen. En het 
zal niet vergeefs geweest zijn ! 

Verder in dit nummer- : 

Bladzijde 3 : 
Daa rom nu Volksunie . 

Bladzijden 8 en 9 : 
Kastegerecht 
aan het werk. 

Bladzijde 10 : 

Inschrijvingen voor 
Brussel. 

Bladzijde 13 : 

Amnest ie -kongres te 
Brugge. 

Bladzijde 15 : 

Boerenops tand. 

HOFD 

I 

Ongeveer op het voorziene schema is thans het « Hof De 
1 'oer » klaar gekomen. Vandaag zaterdag wordt er de laatste 
hand aan gelegd. Morgen zondag opent « llof De Voer » reeds. 
Het is de vooropening voor de eigen streel:. 

Gezien de mars op Brussel op H oktober zal « lloj De 
Voer H echter « ojjicieel >i pas geopend worden op zaterdag 
20 oktober te 16 uur Zaleidag en zondag tvorden groepen 
uit gans Vlaanderen verwacht. Vlaanderen laat immers de 
Voer niet los. Nooit meer ! 

Op dit ogenblik zijn 273 aandelen geplaatst Er blijven 
er nog 38 over. Daarmee hopen we i'lug klaar te komen Wie 
helpt nog ? Aandelen van duizend frank en steun voor de 
aktie in Overmaas kunnen gestort worden op giro 16.S2.S7 
van Stichting Overmaas • 's Craven'Voeren. 

Eens al de SOO aandelen geplaatst ivorden ze aangetekend 
verstuurd. De eigenaars houden ondertussen hun voorlopige 
bewijzen. 
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2 
DE VOLKSUNIE 

B E C O 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 

32 04 77 
Tel. 03/32 27 12 (privaat) 

VOORBEELDEN 
Geachte Redaktie, 

Ziehier enkele vooi beelden die 
rn tot navolging roepen 

vlijn zoon, leerling aan een ka-
toi'eke school, vei kocht loteiij-
buefjes ten voordele van deze 
schoo' Toen hi] te Borge.hout 
eigens aanbelde weid hem open
gedaan door een vriendelijke heer 
die dadeli]k in zijn zak tastte 
maar die — toen hij bemeikte 
dat het gmg om steun vooi een 
katolieke instelling — beslist wei
gerde met de woorden « zeg aan 
uw bestuurder dat hij geen cent 
k'ijgt van ons, zolang er nog m 
het Pians gepreekt wordt m een 
parochiekei k » 

Een gelijkaai dige gebeui tenis 
deed zich voor tijdens de plpchtig. 
heid rond een huwelijksinzege
ning m een keik te Antwsipen 
Daar weigeide een jongeman een 
geldstuk voor de schaal terwijl hij 
klaar en duidelijk tot de koster 
zegde <ï Beste man, tot dat er 
geen enkele Pianse pisek m=er is 
zult ge van mij en mijn vii°nden 
geen centiem meer krijgen 
OK -J » 

Dat de7e mensen volgelingen 
kiijgen onder uw leden die dit le
zen 1 

D C - Bol gei hout 

HOEVEEL 

Het loon van een losse ai beider 
bedraagt om de 14 dagen onge
veer 2200 P soms wat minder 
6oms een ietsje meer 

Dat maakt per maand 4400 P 
loon 

Wanneer het gezin een kind 
heen komt daar 447 F bij Dus 
eamen geen volle 5000 F 

1ste uitgaven : 1000 P huishuur, 
Ti 150 F (butaan) gas ± 150 P 
electriek 

Kolen 2000 kg per jaar = + 
BOOO P per jaar, dat maakt per 
maand + 420 P 

De volledige som van deze uit
gaven IS 1800 P 

Rest dus slechts 3000 P per 
maand, hetzij 750 F per week 

Daaivan wordt 250 F per week 
weggelegd voor doktersonkosren, 
kleedgeld en alle klemeie uitga
ven Rest dus 500 P per week voor 
het eten 

Dan zijn niet ge.ekend • werk-
Bbonnement, ladiotax, onkosten 
ean fietsen (+ taxplaat), sport 
noch ontspanning geen ensele 
dag u i t ' 

Geen vlees op tafel rioch echte 
boter ! Geen fruit : zo noodzake
lijk voor het kind 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnlerlaan 
Tel. 11 00.33 
Brussel 
• 

Volledige sekretarlaat-
kursus 
m twee Jaar 

• 
Steno- en 
daktylograf le 

In vier t a len 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondent ie 
• 

De bcbool waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

Koffie van het aMe.iaagste al
looi 

Enkel het alleiiioodzikelijiste 
hetzij melk biood aai dapi>plen, 
margarine, een beetje gio nten 

Zij moeten ook kasten, tafels en 
stoelen hebben een bed, teljoien, 
potten en pannen Er moet ge
schilderd en behangen worden De 
balatum moet woiden vernieuwd 

Dan IS het een hele toer voor 
moeder de viouw om dit van die 
weggelegae 250 F per weck te 
doen Waar toch al het kleed- en 
schoengeld af is En wordt vader 
ziek aan een kauge ziekteveigoe-
dmg Hoge dokteis en apoth'^^eis-
rekenmgen 

Beschouw dl n e t als een 
« Klacht » Het is de doodgpwone 
nuchteie werke^jkheid ' 

P T - Bi usael 

B E C O Mazout 

SCHAARBEEK fN 

FRANKRIJK ? 
Enigszins veioaasd zag ik in de 

buurt van d'̂  Daillykazerne gedu-
leiide enkele dagen een ezel ge-
schildeid op de i uiten van wink=ls, 
met daarnaast dat zinnetje m 
slecht Frans « Je fais avec » 

Nu schijnt dat die handelaais 
deelnamen aan een wedstrijd voor 
het beste tiitstali aam, mgeucht 
door een wijkkomitee 

Alle propaganda we'ke vooi die 
wedstrijd weid gevoeld was m 
liet Flans 

El wonen m de buurt van de 
DaiUykazerne heel veel Vlaamse 
m.litauen die met die Fianse nm-
ram met gediend zijn 

En PI zullen m de buurt van 
die kazeipe nog honderden Vlaam
se m'litauen bijkomen wint de 
Pranstaligen die daar te veel 7ijn 
zui'en nuttigei woik gaan ^er-
richten m Duitsland waar ei te 
weinig zijn, ze moeten door 
Vlaamse beroepsmilitairen vSiVan-
gfen worden 

Als de handelaars uit de buurt 
van deze kazerne wiUen dat de 
gezinnen van Vlaamse militaiien 
bij hen klant zijn, dan moeten ze 
volgend jaar eisen dat hun wijk
komitee de twee talen gebruikt 

M V - Schaarbeek 

VANDALISME ? 
Waarde Redakt e. 

Verleden week wei den te Aalst 
drie Vlamingen doo de politie 
opgeleid ZIJ werden betiapt bij 
het schildeien van oproepen voor 
de mars op Biussel 

Het mei kwaal dige bij hun on-
derviagmg was dat zij veidacht 
werden van het besmem en van 
het gedenkteken van Koningin 
Astnd 

Alles wordt maar op de Vlamin
gen geladen i 

Zou hier niet beter m een ande
re richting gezocht worden ' 

Zo snugger is de politie toch 
wel, dat ZIJ zich de viaag stelt : 
wie heeft hier belang bij '' 

Dat de politie in Aa st tot het 
besef kome dat deze Vlaamse 
mensen ook \oor nen m de bies 
springen 

De dag dat Vlaanderen volwaai-
dig woidt op alle gebied, zal dit 
ook de leden van de politie ten 
goede komen 

BB - Aalst 

TWEE MATEN 

Zateidag las ik m mijn kiant 
dat er m Itahe een enoim schan
daal van voedse'vergiltigmg aan 
de gang 's 

Kaltsbloed m de wijn foimol in 
de kaas, botei met vette bestand
delen van ezelshoeven Het Ita
liaans paiket gaat er met de gio-
ve borstel door Ook Duitsland 
kende vroeger reeds zijn worsten-
schandaal 

BIJ ons woiden meer dan 120 
scheikundige produkten m het 
voedsel gebiuikt Van deze 120 
stoffen zijn er minstens 90 giftig 
en schadelijk voor de gezondheid 
Hespen die vioeger m zes weken 
geiookt weiden zijn het nu n 36 
uur 

Boter die tussen 85 en 90 F per 
kilo kost is niet eens vrij vai wa^ 
ter scheikundige kleur en bewaar-
stoffen Piuitsappen bevatten 
meei vreemde stoffen dan sap van 
VI uchten enz 

Enkele jongcien die tegen een 
mbieuk op hun nationale gevoe
lens en fieiheid manifesteien 
wolden geslagen gestampt en we
ken lang opgesloten 

Maar b'^t beste gei echt van de 
we eld neeft geen tijd om voe-
dmgsverva'sers op te sporen en te 
stiaifen 

HVM - Antweipen. 

FRANSE SERMOENEN 
Geachte Redaktie 

Ik wil er op wijzen dat paiochie-
keiken gebouwd woidcn met toe
lagen van Staat, Piovincie en Ge
meente Het z jn gemeenschapsge. 
bouwen ten geiieve van de kato-
lieken Ze mogen niet geb.uikt 
wolden vooi oveitredirg van de 
Wet van 1932 waaadoor de een ta
ligheid van de V aamse volksge-

B E C O Stookolie 

meenschap v,erü eikend 
Andeizijds wil ik ei op lijzen 

dit de paiochiegeestelijken sala
ris kiijgen van de Staat De gesa-
laileerde geestelijken zijn 'n ze-
keie zm staatsambtenaien 

Dat de gf'este ijkheid ook heeft 
te zorgen voor 6.^ zielezorg van 
fiansspiekendr^n' Go '̂d Miar niet 

S^HLOSS 
WACHENHEIM 
W a c h e n h e i m aan de 

Weinst^-asse 

Deze edele wijn wordt 
U geleverd door : 

FIJNKOST p v b a 
Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
Tel. : (03) 35.38 54 

in de paiochiekeiken wel m bi-
zondere kloostei kapellen 

Er is al vakcr gewezen op de 
drijfveren van franskiljons, die 
zich buiten en boven hun eigen 
volk houden in plaats van zich m 
te schakelen zoals Polen en Ita
lianen m de Limburgse mijn
streek doen, nun asociale houding 
spruit voort uit hun heerszucht en 
hoogmoed Zij waien in deze Staat 
steeds de bevooz rechten en zijn 
hun voori echten gaan beschouwen 
als natuurrecht 

Ziedaar de mening van een op-
lecht katoliek Vlaming 

F E J - MOitsel 

LANDEN 
Mijnheer de Hoofdiedakteur, 

In « Het Belang van Limbjrg » 
van zaterdag, 15 dezer, las ik een 
artikel van Tenax over « Wat met 
het Landense '' » Tenax behandelt 
In dit artikel de taailkwestie met 
betrekking tot het Kanton Lan
den HIJ VOOI ziet wemig verande
ring m het we*^sontwerp zoals het 
m de Senaat besoioken werd Om 
de zaak « Landen » terug te berde 
te biengen, zo schiijft hij zou er 
een nieuw feit moeten ontstaan 
hetwelk een heropening van de 
debatten over het Kanton Landen 
zou wett'gen Tenax spreekt zich 
uit vooi een volksxaadplegmg 

Vo gens mijn mening zou dit ze
ker een nieuw feit zijn, en de 
plaatselijke bevolking zou de gele
genheid krijgen zich int te spre
ken voor Biabant of voor Limburg 
Ik behooi tot geen enkele groep of 
vereniging en ben noch voor- noch 
tegenstander van Brabant noch 
Limbuig maar toch denk ik dat 
het lechtvaardig zou zijn mdien 
de Landenaien de kans ki-egen 
zich vrijelijk uit te spreken Im-
meis de Vereniging ter Veispiei-
dmg van de Tweetaligheid dringt 
reeus "̂ inds lang aan op een volks-
raadplegng en ook het Vlaams 
Aktiekomitee « Landen bij Lim
burg » IS vooibtandni hieivan Dat 
een volksraadpleging door de 
pldai^elijk betiokkenen m samen-
wei kmg met de velschillende ge
meentebesturen moet geschieden 
spreekt vanzelf 

In de hoop dat u dit artikel 
zoudt willen in uw blad opnemen, 
bid ik u Mnnheer de Hoofdredak-
teur de uitdiukking mijner gevoe
lens van hoogachting te aanvaar
den 

P J - Landen 

BECO - OHe •' 

GEZINSBELEID 

De Raad van Beheer van de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen op 22 dezer vergaderd 

Heiinnert aan het urgentiepro-
giamma van de Bond van de 
Grote Gezinnen van België, 

Wenst de Regering dimgend te 
heiinneren aan haar nieuwsjaars-
belofte een eerste reeks verwzen-
lijkingen ten vooi dele van de ge
zinnen van loontrekkenden m het 
Kadei van een biede sociale pio-
grammatie tegen 10 oktober te be-
weikstelligen, 

Verzoekt de Regering het ak 
tucel piobleem van het statuut 
van de zelfstandigen onmiddellijk 
ter hand te nemen, 

Dringt aan opdat aan het ge-
zins- en jeugdbeleid dat aan een 
algemeen nationaal belang beant
woordt een bijzondere aandacht op 
Regenngsvlak zou worden besteed 
door de opiichtmg van een vol-
waai dig - uitgebouwd autonoom 
Mmisteiie vooi Gezms- en ^eugd-
aangelegenheden 

; Vergeet met, wanneer U te Antweipen komt 
• het enig mooie Vlaams-Hms te bezoeken, 
• 

I Vlaams Huis Peter Bsnoit 
m 

l Frankrijklei 8, tegenover de Vlaamse Opeiqi 
: Zetel der voornaamste Antwerpse verenigingen 
: Directie : Bern. Stappaerts - Tel 32 05 28 
• Pnma spijzen en dranken - Vooidelige prijzen 
: Op zaterdag en zondag Gilbert de Pillecijn aan het klavier 

J. VERROKEN 
Op dondoidag 27 sept 11 spiak 

de heer J Vei'oken te Wommel-
gem over de Vlaams Waalse vei-
houdmgen 

Na het einde van zijn sr^^iek-
beurt heb ik hem de volgende vra
gen gesteld 

Is het waar dat u lid was van 
het Hannel-Centium en dat dooi 
uw toedoen Edmgen al» V» ms 
gebied wei d erkend ? 

Het vei wonderde mij ten zeerste 
dat bij de vastlegging van de 

taalgiens in de kamers, het 
amendement van uw partijgenoot 
Kiebooms, die de aanliechtmg van 
Edmgen bij het Vlaamse land 
eiste, door uw toedoen werd ver
worpen 

U sprak over faciliteiten en de
ze zijn volgens u van geen be
lang 

Nochtans schijnt dit niet de op
vatting te zijn van uw partijge
noot Van den Daele, die In zijn 
amendement alleen de faciUteiten 
tijdelijk als overgangsmaatregel 
wilde behouden 

Ook daar stemde ti tegen 
Ziehier wat de Vlaamse CVP/-

vertegenwoordiger antwoordde : 
Ja ik was m het Harmei Gen

tium en heb er Edmgen als 
Vlaams gebied doen eikennen 

Maar door de tegenwerking van 
de kultuuroiganisatie's werd het 
ten slotte onmogelijk deze grens-
afbakening te behouden 

Wij waren m de kamerkommis-
sie dis Vlamingen m de mmder-
heid en hadden mets te zeggen 

Er IS zoveel veranderd In het 
gebied Edihgen dat het verkeerd 
was dit bij Vlaandeien te voegen 

Wat het amendement Kiebooms 
betrof, deze had dit amendement 
van een ander overgenomen zon-
dat hij er de inhoud en draag
wijdte van kende 

Dat is een diploma m onbe
kwaamheid en onwetenheid voor 
Kiebooms ! 

Wat het amendement Van den 
Daele betiof : deze had van het 
faciliteitenstelsel niets begrepen 

Ook voor deze oud-minister een 
brevet van onbekwaamheid, afge
leverd door Jan 

PV - Mortsel 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

v\ STAK' 
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 dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele. 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

1,96 
Lichte stookolie zone O 

1,48 
Benzine super zone O 

(hoge kwa l i t e i t ) . 
6,98 

Met minimum van 1000 L 
voor gans het l a n d . 
Direktie : 

B van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 



DE VOLKSUNIE 

mtsui/iE 
BlAD V A N DE VLAAAAS N A T I O N A L E PARTIJ 

Daarom nu Volksunie ! 
N i e m a n d onder ons kan nog o n t k e n n e n dat het land 
word t verscheurd door een d iepgaande krizis. 
H e t v raags tuk der V laams-Waa l se verhoudingen , dat 
vóór de verkiezingen van 26 maar t 1961 nog werd van 
de h a n d gedaan als « un faux prob lème », als een vals 
probleem, beheerst thans gans het polit ieke leven in Bel
gië. 

Na een eeuw van brutale 
franskiljonse en Waalse 
voogdij en onderdrukking, 
na een kwarteeuw halfbak
ken taalwetgeving die de 
Vlamingen schoorvoetend en 
weerstrevend enkele sum
miere rechten heeft toege
staan, zijn We een nieuw 
tijdperk ingetreden. Het be
sef is in brede kring doorge
broken dat de twee nationale 
gemeenschappen zich als zo
danig volwaardig, onge
schonden en ongehinderd 
moeten kunnen ontplooien 
op eigen gebied. 

Sinds jaren heeft daarom 
de Vlaamse gemeenschap 
aangedrongen op de defini
tieve afbakening van de taal
grens en de afschaffmg van 
een talentelling d:e in het 
verleden al te vaak tot een 
vervalst referendum ont
aardde. 

De overwinning der Volks
unie bij de laatste verkiezin
gen heeft het de regering 
onmogelijk gemaakt, deze 
rechtvaardige eisen nog 
langer naast zich neer te 
leggen. Vandaar het vraag
stuk der taalgrensafbake
ning met de opneming van 
Vlaamse en Waa'.se gewesten 
en gemeenten in respektie-
velijk homogeen - Vlaamse 
en Waalse provincies en ar
rondissementen, zoals vroe
ger trouwens reeds voorge
steld door het Harmelcen-
trum. De regering zou voor 
het einde van 1961 op die 
grondslag een oplossing 
brengen; dat was a l thans 
wat ze ons oorspronkelijk 
beloofde. De gestelde termijn 
verstreek en opnieuw werd 
er een minister bereid ge
vonden zijn lot te verbinden 
aan een nieuwe termijn, met 
.een eerste verwezenlijking 
voor Pasen 1962 

Thans, zoveel maanden na 
datum, hebben de regeerders 
zich in een bijna uitzichtloze 
pozitie vastgewerkt, in de 
eerste plaats door een totaal 
gemis aan verantwoordelijk
heidszin waar zij er zich toe 
beperkten de partijen de 
vrije hand t« laten bij het 
nastreven der oplossingen. 
Zij had daarentegen, om te 
getuigen van enig formaat, 
haar lot moeten binden aan 
een effen taairegeling die al 
wat Vlaams is bij het Vlaam
se land zou voegen en al wat 
Waals is bij het Waalse land. 
Zij heeft echter de weg van 
de koehandel gekozen. 

Alle duivels worden thans 
aan de overzijde van de taal
grens ontbonden om de 
Vlaamse gemeenschap Je be

schuldigen van imperialisme 
en extremisme, daar waar de 
prijs die voor het eerste ont
werp Gilson in de Kamer 
werd betaald, volledig voor 
rekening kwam van de Vla
mingen. De -taalgrens, zoals 
Ze door het Harme'centrum 
werd vastgelegd en voorge
staan en die voor Vlaanderen 
reeds nadelig was. werd in 
de Kamer opnieuw op een 
10-tai plaatsen eenzijdig in 
ons nadeel aangevreten. 

Deze onaanvaardbare te-
korikommgen van de taal
grensregeling, samen met 
het behoud van zekere faci
liteiten, waren de redenen 
waarom de Volksunie zich 
heeft onthouden in de Ka
mer, na hardnekkige verde
diging van een hele reeks be
langrijke amendementen. 
Geen haar op ons hoofd 
heeft er ooit a a n . gedacht, 
Waalse of zelfs maar volle
dig verfranste gemeenten op 
te eisen. De imperialisten en 
de extremisten zitten niet 
aan deze kant van de taal
grens, zij zitten in Wallonië 
en in het centralistisch 
Brussel. 

Men weet dat de Senaat 
deze regeling heeft willen 
ongedaan maken door een 
zeer betwistbare fu dubbel

meenschappen staat thans 
op losse schroeven. De krizis 
is geopend, de regering aar
zelt en de zogenaamde na
tionale partijen zijn hope
loos verdeeld door de afval
ligheid van hun Waalse en 
Franstalige vleugel in de Se
naat. Vooraanstaande Waal
se parlementsleden, gewezen 
ministers en burgemeesters 
van grote Waalse steden leg
gen thans ophitsende verkla
ringen af en dreigen zelfs 
met een bloedbad. Sinds 
maanden getuigt de Frans
talige pers in haar voorlich
ting van een kwade trouw 
die alle verbeelding te boven 
gaat. Marxistische wallin-
ganten en aartskonservatie-
ven katholieken wedijveren 
hierbij in hevigheid voor het
zelfde doel. Men wil door die 
chantage het Vlaamse volk 
en zijn vaak al te lauwe ver
tegenwoordigers in de Se
naat doen zwichten na de 
vele toegevingen die reeds 
werden gedaan. 

Zij hebben alvast dan 
toch het averechts rezultaat 
bereikt dat de breuk tussen 
de Vlaamse en de Waalse 
openbare mening thans vol
ledig is. 
De Eerste Mars der 100.000, 
ingericht door het Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens, heeft door haar 
massaal en vreedzaam ver
loop veler ogen geopend vóór 
het Vlaams levensrecht in ei
gen huis. 

De vraag die zich stelt is 
deze : wenst Brussel zich te 
gedragen als de hoofdstad 

antwoord, al haar levens
draden te laten samenlopen 
te Brussel en brengt Brussel 
zodoende zijn Europese aan
spraken niet zelf in het ge
drang ? Kan Brussel nog on
ze hoofdstad zijn, ontmoe
tingscentrum van de twee 
gemeenschappen, stad die 

Wat echter reeds voor al-» 
len duidelijk is, is de samen-t 
hang van de Vlaamse ont
voogding op taalgebied mefl 
de stoffelijke en geestelijke 
welvaart der Vlaamse ge
meenschap. 

De onderworpenheid op 
taalgebied gaat gepaard mei 

Radiorede 
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een voorbeeld dient te stellen 
voor Europa als raakvlak 
van kuituren en toetssteen 
van de verstandhouding tus
sen volkeren ? Willen de 
verantwoordelijken in dit 
land paal en perk stellen aan 
de verfransing en de uitbrei
ding van de olievlek, het 
enige groteske overblijfsel 
van een ontaard « Belgique 
a papa » in de geest van 
1830 ? 

De Vlaamse beweging is de 
beweging voor ontvoogding 
en dekolonizatie. Het Vlaam
se land heeft in het verleden 
genoeg offers gebracht en 
leed en vernedering onder
gaan om nu eens en voor 
goed een lijn te trekken on
der de kolonisatieperiode. 
Sommigen hopen nog, de 
Vlaamse strijd in unitair 
verband te kunnen voltooi
en. We eerbiedigen die me
ning doch zijn er vast van 

WEES SOLIDAIR 
Op bovenstaande foto heeft de Antwerpse politie onze 
redakteur Staf de Lie onder handen. 
Deze week werdt hij, met meer dan dertig anderen, ver
oordeeld tot een zware geldboete. 
Het Solidariteitsfonds heeft uw steun dringend nodig. Stort 
vandaag nog op PCR 235.63 van Kredietbank-Gent (reke
ning 61.400). 

zinnige stemming die de 
Voerstreek eerst losmiek van 
Luik en ze vervolgens niet 
naar Limburg liet gaan. 

De gehele politiek van er
kenning der homogene ge-

van Vlamingen en Walen en 
als open forum voor de stro
mingen in dit land ? 

De verdere vraag is deze : 
Is het voor de Vlaamse ge
meenschap nog langer ver-

overtuigd dat alleen het fe
deralisme een afdoende uit
eindelijk oplossing kan bie
den. Deze overtuiging zien 
wij trouwens dag aan dag 
versterkt door de feiten. 

een ekonomlsche en sociale 
onderworpenheid : minder 
welvaart in Vlaanderen, 
minder industrie en lagere 
lonen in het Vlaamse land, 
minderwaardige betrekkin-
gen en levensvoorwaarden 
voor de Vlamingen te Brus
sel, mobiliteit der Vlaamse 
arbeiders over de taalgrens 
en naar het buitenland. Aan 
de bazis van dit alles Ugt een 
halfslachtige tendencieuze 
politiek die naar verhouding 
meer op Wallonië en Brus
sel als op Vlaanderen is af
gestemd. 

Het is goed dat we aan 
deze en gene kant van de 
taalgrens onze rechten afba
kenen en door meer meester
schap in eigen huis de hef
bomen van eigen welvaart in 
handen nemen om zodoende 
een waarachtige open Vlaam
se demokratie te beleven, be
vrijd van Waalse en frans
kiljonse druk, voldoende ge
wapend in een federaal Bel
gië om zonder vrees In een 
federaal Europa binnen te 
treden. 

De tijd dringt. Voor de na 
bije toekomst tekent zich 
reeds het probleem af der 
zetelaanpassing w a a r a a n 
een oplossing zal moeten 
worden gegeven. Reeds thana 
zegt men ons dat deze zetel
aanpassing zal gepaard gaan 
met een grondwetsherzie
ning en dat de numerieke 
meerderheid der Vlamingen 
in dit land zal ontkracht 
worden door een paritaire 
senaat of een 2/3 grendeL 
Het vraagstuk der eerlijke 
open demokratie is voor
goed gesteld in dit land. 

Zeer binnenkort zult gij 
allen voor de beslissende 
vraag staan : zijt gij, Vla
mingen, bereid u hi een 
unitair België voor altijd en 
eeuwig in een antidemokra-
tische minderheidspositie te 
laten drukken ? Of zult gij 
daarentegen de weg opgaan 
van ieder volwaardig volk : 
voldoende zelfstandigheid 
om, binnen federaal verband, 
de ramen open te gooien 
naar een nieuwe toekomst in 
een federaal Europa 

Voor deze toekoms* doet de 
Volksunie een beroep op u 
allen. 
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Solidair 

Op een paar plaatsen in dit blad 
staat weerom een oproep voor het So
lidariteitsfonds. Wanneer we aan dit 
Fonds nog een « Pepernoot » wijden, 
dan is het omdat we deze week veel, 
heel veel geld willen zien binnenko
men. Het zal nodig zijn. Alleen reeds 
op de zitting van verleden dinsdag 
veroordeelde rechter de Chaffoy de 
Courcelles (een naam van een Franse 
wijnsoort, maar dan een zure !) 21 
betogers tot 35.200 F boete. De dag 
ervoor en de dag erna werd nog een 
hele reeks vonnissen geveld. Daarbij 
komen de gerechtskosten en het ver
lies aan loon voor de aangehoudenen. 

Moeten zij alleen daarvoor opdraai
en ? Of is solidariteit voor de lezers 
van dit blad geen ijdel woord ? Al on
ze lezers — of zij al dan niet reeds ge
stort hebben — zullen nog eens in 
hun zak moeten tasten. Het PR-num-
mer staat op blz 3. En niet uitstellen 
tot morgen. Want van uitstel komt 
afstel ! 

Eenheid 
Mgr Daem heeft de laatste dagen 

bij verschillende gelegenheden een 
oproep gedaan tot eenheid. In de 
woorden van de bisschop lag een on
dertoon van eerlijke en ernstige be
zorgdheid om wat bij uitdrukkelijk 
zijn « zuiver Vlaams » bisdom noem
de. Steeds vroeg hij om wat tijd en om 
krediet. 

Men zal hem graag die tijd en dat 
krediet geven. Op één voorwaarde : 
dat er een ernstige, bevredigende re
geling komt en niet na St Juttennis ! 
En dat in afwachting niet meer in het 
Frans gepreekt wordt in de Antwerpse 
parochiekerken en open kloosterker
ken. 

Een rappe 
In de « Standaard » van verleden 

maandag keerde prof. Boon, advizeur 
van de Boerenbond, zich tegen de ver
hoging van de melkprijs die volgens 
hem niets oplost. Wat juist is ! De 
geleerde man besluit zijn artikel als 
volgt : « Meer dan wat ook is het de 
achteloosheid waarmee de regerin
gen in ons land de landbouwaangele-
genheden afhandelen, die de boeren 
op stang jaagt» . 

Professor Boon is een rappe. Drie 
weken geleden schreef hij in hetzelfde 
blad onder dezelfde rubriek dat heel 
de boerenherrie kunstmatig was en 
dat er niets, maar dan ook helemaal 
niets was dat de boeren op stang kon 
jagen. 

Wil de heer Boon ons zeggen wan
neer de heer Boon gelijk had ? 

Nadelig federalisme m 

Omer Vanaudenhove heeft zich de 
moeite gegeven om voor het frans-
sprekend publiek van de kring « Mars 
et Mercure » te gaan beweren dat fe
deralisme nadelig is voor de Walen. 

Hij is niet de eerste die dit unita-
ristisch stokpaardje berijdt. Vóór hem 
hebben Vermeylen en Lefèvre reeds 
hetzelfde onderwerp uitvoerig be
handeld. 

Waarom vliegen al deze Vlaamse 
heren de Waalse belangen steeds ter 
hulp ? Want het moge dan nog waar 
zijn — maar het is niet waar ! — dat 
federalisme nadelig is voor Wallonië, 

, een Vlaming heeft zich in de eerste 
plaats af te vragen of het nadelig is 
voor Vlaanderen. 

Maar deze Vlaamse P.V.V.-, C.V.P.-
en B.S.P.-ecxellenties spelen liever »d-
vokaat voor (vermeende) Waalse b*> 
langen. 

•liillllliilillliiiiiillliiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwi"^ 

Open brief 
aan André Genot 

Voorzitter van de 

M.P.W. 

Waarde mahker, 

Gij zijt verleden zaterdag onder een late septemberzon door 
Brussel getrokken om te betogen voor de rechten van het Waalse 
volk. Wij hebben daar niets tegen, wel integendeel. Want wanneer 
in dit gezegend unitair land de Walen en de Vlamingen eens oiidub-
belzinnig hun wederzijdse rechten en plichten zouden vastleggen, 
kan zulks slechts verhelderend werken. Maar een eerste vereiste is 
wel, dat de-vastlegging ondubbelzinnig gebeure. 

Met de vastlegging van de Waalse rechten in uw betoging, 
waarde makker, is "het echter aL even dubbelzinnig gesteld als met 
de vastlegging van de taalgrens tussen de gebieden met menapische 
en met gallische kulluur. Want li]k eens, die M.P.W. van u is 
toch geboren uit een revolutionaire stakingsgolf, als een Waalse 
reaktie op het «Belgique a papa », onder het gesternte van het 
federalisme. En wat zien we nu ? 

We zien, waarde makker, het een en het ander. We zien dal 
de M.P.W. die reeds onder wijlen André Renard de weg opgegaan 
was van de traditionele Waalse imperialistische politiek, onder uw 
leiding nog wat verder afdwaalt van haar -oorspronkelijke doelstel
lingen, liet is verleden zaterdag tijdens uw armzalige wandeling 
nog eens, en wel op zeer potsierlijke wijze, gebleken. Want hebben 
we het niet moeten beleven dat de grote revolutionair, de knalrode 
staler en de dinamileur van het unitarisme beleefd het Uakske 
van zijn proletarische kop trok om zich te buigen voor het stand
beeld van Koning Albert en van Kardinaal Merci er ? Va, poseur ! 

Gij wilt, waarde makker, uit twee ruiven eten. Uit de fede-^ 
ralislisehe om al wat ontevreden is in Wallonië achter uw vaandel 
te krijgen. Uit de belgieistische om de Brusselse Vlamingenvreters 
en de klaplopers van de Martelarenplaats op uw trein te krijgen. 
In die' dubbelzinnigheid moet uw beweging vroeg of laat slikken. 
En het aantal van uw betogers verleden zaterdag heeft ons er niet 
van overtuigd, dat het stikken al niet lang bezig is. Men evolueert 
niet straffeloos binnen het jaar van would-be-federalist naar schreeu
werige hoerapatriot anno achttien dertig. 

Would-be-federalist, inderdaad, waarde makker. Uw federa
listische geloofsbelijdenis is er steeds een van mijn voeten geweest. 
Men heeft haar in Vlaanderen nochtans het nodige krediet geschon
ken en wij herinneren ons bvb. nog levendig, hoe gezaghebbende 
stemmen als die van dr Van Haegendoren, voorzitter van de slich
ting Lodewijk de Raet, vlak na de stakingen reeds in de Vlaamse 
pers begrip vroegen voor uw streven. Het streven van de oprechte 
Waalse federalisten heeft trouwens altijd in Vlaanderen het nodige 
begrip gekregen en een vechthaantje als Massarl is - ondanks alles 
en tot op zekere hoogte - ook bij de Vlaamsgezinden simpatiek. 

Die simpatie, waarde makker, kunnen we voor u niet meer 
opbrengen. Omdat gij u verbonden hebt met de feoale reaktie in 
de Voerstreek om er het beginsel van het federalisme zelf de nek om 
te draaien. Omdat gij u verbonden hebt met uwe en onze gevaar
lijkste tegenstanders, de Brusselse centralisten, wijl een imperia
listisch eenheidsfront van alle Franssprekende Vlaminghaters u 
dierbaarder is dan de rechten van het Waalse volk. Omdat gij de 
bondgenoot geworden zijt van al wat de Waalse en franskiljonse 
voorrechten van 1830 in 1962 nog wil bestendigen. Omdat gij, zoge
zegd progressieve voorvechter, een anachronistisch achterhoedeg»' 
vecht voor het « Belgique d. papa » aan het leveren zijt. Of niet ? 

Wij zijn, waarde makker, niet al te zeer ontsteld door nw 
verbuigingen voor Rogier, Mercier en Albert. Men heeft ons bezuiden 
de taalgrens al uit indere vaatjes getapt en we verschieten niet meer 
zo gauw. In wezen trouwens is er weinig veranderd. Een ogenblik 
konden we menen dat bij u het licht was opgegaan en dat gij tot 
de vaststelling gekomen waart dat niet de Vlamingen, maar wel het 
unitaristisch centralisme uw vijand was. Vandaag ligt het front 
zoals het altijd gelegen heeft : tussen verdrukkers en onderdruhUn, 
tussen het Waals-Brussels-franskiljons bondgenoodschap en 'bet 
Vlaamse volk dat onder hel juk uitwil. 

Wees gerust, waarde makker, we spelen het wel zond^ u 
klaar. Zonder u, maar wellicht met ernstiger en eerlijker W«lkn. 
En desnoods ook tegen alle Walen in. Want wij staan - om hti ïn 
de taal van de door u zo graag gezongen Marseillaise ie zeggtm 7 
« au pied du mur ». Bij ons gaat het om ons naakte recht. En wUi 
om voorrechten waar, sinds 1830, altijd en vancfaag meer dan qtM 
de mot heeft ingezeten. 

wv) ( ^ Gene». 

Liberale ruzie 

Het bureau van de P.V.V. heeft ee i 
« oproep tot het land » gericht om e. i 
« nationale » oplossing van het pro
bleem der Waals-Vlaamse verhouding 
te bepleiten. 

Het pleidooi werd door de P.V.V.-ers 
zelf blijkbaar niet gehoord. Want in 
een eentalig-Franse motie verklaar
de de Brusselse federatie, dat «ge
wetenloze arrivisten » de taaivraag
stukken kunstmatig hebben gescha
pen. 

Tot deze « gewetenloze arrivisten » 
behoren blijkbaar ook de Vlaamse 
P.V.V.-ers uit Brussel, die in een af
zonderlijke motie van hun federatie 
afstand namen. 

Hoelang nog zullen de Vlaamse li
beralen zich voor de gek laten houden 
door de P.V.V. ? 

^ C.V.P.-jongeren 

marsjeren 
Na overleg met de C.V.P.-leiding 

hebben de Vlaamse C.V.P.-jongeren 
besloten, deel te nemen aan de Mars 
op Brussel. Zij deden een oproep tot 
alle Vlaamse jongeren. 

O, heilige konsekwentie in de partij 
van Van den Boeynants. De partij 
zelf kondigt met veel tamtam aan 
dat ze niet meedoet. Maar ze laat ne-
venorganizaties van de partij wél 
meedoen. 

Om de enkele snuUen in Vlaande
ren tevreden te stellen, die nog steeds 
menen dat het licht van de Tweeker-
kenstraat moet komen ? Of om al te 
grote elektorale schade te voorko
men ? 

M Cessna niet te Deurne 

De Amerikaanse Cessna-fabrieken, 
bouwers van het meest verkochte 
sport- en toerismevliegtuig, wensten 
een montage- en herstellingsbedrljf 
op te zetten aan de Antwerpse lucht
haven. Dit bedrijf zou heel wat ar 
beidskrachten aantrekken en een 
mooie toekomst hebben : alleen al in 
Westduitsland vliegen meer dan 300 
Cessnas. 

Te Brussel, op de diensten waar 
Cessna de grondkoncessie en de kre
dietverlening aanvroeg, stuurde men 
de Amerikanen met een kluitje in het 
riet. Gelijk men destijds SABCA te 
Zaventem met kluitjes in het riet 
stuurde. 

Want vliegtuigen moeten per defi
nitie in Gosselies gebouwd worden, 
Gosselies ligt immers in Wallonië. 

m De betweter 

In de Volksgazet van verleden don
derdag komt Huysmans nog eens te
rug op de IJzerbedevaartrede en het 
Vrij Nederland-artikel van GeyL 

Het is onmogelijk en overigens to
taal overbodig hier de nonsens te her
halen die in enixele tientallen lijnen 
werd samengeperst. Tenslotte gaat 
het er om, de genaamde Camllle 
Huysmans nog eens in het zonnetje te 
zetten. Eén vondst echter willen we 
onze lezers niet onthouden : niet de 
Duitsers, maar de Nederlanders zijn 
de bloedhonden van 14-18 geweest. 

En Mercier heeft natuurlijk wél de 
IJzerbedevaarten la het levea g«roe< 
pen. 

ftiikkcll 
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Pronostiek 

Deze week werd door prof. Van Die
voet, voorzitter van de kommissie be
last met de voorbereiding van de Ne
derlandse tekst der grondwet, aan mi
nister Vermeylen een ontwerp van 
Nederlandse tekst van het strafwet
boek aangeboden. 

De minister van Justitie verheugde 
zich over « deze historische stap » en 
noemde hem een mijlpaal in het op
halen van de Vlaamse ach
terstand. 

Fraaie woord«n ! Maar zij kunnen 
niet verbergen dat 132 jaar lang de 
Vlaamse inboorlingen in dit land ge
vonnist werden in de taal van de ko
lonisatoren of in een zogenaamd Ne
derlands afgietsel ervan. 

Vertel eens aan een vreemdeling 
dat vijf miljoen West-Europeanen 
veel langer dan een eeuw vrede heb
ben moeten nemen met een derge
lijke toestand. Wedden dat hij ach
terom valt ! 

Maar voor springprocessie-flamin-
ganten zoals Vermeylen is iedere ge
legenheid goed om te beweren dat we 
« hard vooruit gaan ». 

Toelating 

Kort nadat ons blad verleden week 
op de pers was gegaan, verleende 
burgemeester Cooremans dan toch de 
toelating voor de Tweede Mars op 
Brussel. 

Is de man van mening veranderd ? 
In -geen geval! Maar hij vreesde 

dat een verboden betoging nog meer 
koren op de Vlaamse molen zou zijn 
dan een toegelaten. En aangezien hij 
uitsluitend gedreven wordt door het 
verlangen, de Mars zo veel mogelijk 
te schaden, gaf hij dan maar zijn 
toestemming. 

Hij misrekent zich deerlijk. Zijn 
wekenlange komedie heeft het juiste 
klimaat geschapen om van de Mars 
een reuzesucces te maken. Groter suc
ces dan zonder zijn denk-kuur ! 

Danke, Cooremans. 

De onbeschofterik 

Wanneer de Vlamingen in Brussel 
willen betogen, is dat een drama in 
veel schuifkens waarbij heel het rege-
ringskraam van pas komt. Gilson zelf 
ging met Cooremans besprekingen 
voeren over een eventuele toelating of 
verbod. 
- Toen het Brussels salonministertje 
het kabinet van de burgemeester ver
liet, antwoordde hij aan de Vlaamse 
pers- en T.V.-mensen die hem onder
vroegen, dat hij « keen f erklarink » 
had af te leggen. Om het volgende 
ogenblik reeds met een overvloed aan 
détails en informatie zich te wenden 
tot de Franstalige pers. En aan der
gelijk geniepig Vlaamshatertje werd 
de regeling der Vlaams-Waalse ver
houdingen toevertrouwd ! 

Er zijn boeren die op het land wer
ken. Het zijn respektabele burgers. 
Er zijn boeren die in de stad wonen. 
Gilson is zo een boer. En een heel 
grote ! 

Bang ? 

Verleden week hebben er grote 
boerenbetogingen met trakteren 
plaats gevonden te St Niklaas en te 
St Kwintens-Lennik. Was het in St 
Kwintens heel wat rumoeriger dan te 
St Niklaas (de boeren hadden er de 
wegen geblokkewrd met hun trekkers) 
dan had men voor de hoofdstad van 
het Waasland een ordemacht voor
zien die grotesk aandeed. Blijkbaar 
was de politie bang voor blokkade van 
de grote wegen of van de Antwerpse 
tunnel. Inderdaad, zoals wij reeds ge
schreven hebben, spraken verschil
lende landbouwers de mening uit dat 
men tot de derde faze moest overgaan 
wat blokkade van de verkeerswegen 
betekent. In ieder geval wensen wij 
de landbouwers geluk met hun op
treden en verwijzen wij ook naar de 

schitterende toespraak gehouden door 
Dr de Paepe. De Waaslandse boeren 
weten wat zij aan onze mensen heb
ben. 

Raar Nederlands 

Het gebeurt niet dikwijls dat Le 
Soir Nederlandstalige advertenties te 
verwerken krijgt. Wanneer dit toch 
het geval is, worden de advertentie
teksten praktisch onleesbaar gemaakt 
en rijkelijk voorzien van de meest on
mogelijke taalfouten die blijkbaar ge
wild zijn. In het nummer van 28 sep
tember was er op bladzijde 16 onder 
meer te lezen onder de titel : «De-
monstratrices gevraagt» (sic.) : 
« Voor was en droog toestellen : 't 
geen bewaar niet van beroep te zijn, 
beginners worden opgeleid en zeer 
ruim betaad. Aarze niet en biedt U 
aan... enz... ». Wij aarzen niet en gaan 
ons aanbieden hoewel wij geen be
waar van beroep zijn ! 

In de Senaat 

Volgende week zal het taalgrens-
ontwerp door de Senaat worden be
handeld. Aan deze behandeling in 
openbare vergadering is andermaal 

een pittige voorgeschiedenis verbon
den. 

Verleden dinsdag weigerde de se
naatskommissie het dossier opnieuw 
te behandelen en verzond ze het hele 
bundel naar de openbare vergadering 
die thans zonder enige voorbereiding, 
een beslissing moet treffen daar waar 
de kommissie vóór het parlementair 
verlof zich onsterfelijk belachelijk 
maakte door zich inzake de Voer
streek binnen het kwartuur tweemaal 
tegen te spreken. 

« Ping-pong » noemt de Gazet van 
Antwerpen dat zeer terecht. Ping
pong die gauw-gauw gespeeld wordt 
om de deelnemers aan de Mars op 
Brussel een rad voor de ogen te 
draaien. 

Maar de Vlaming anno 1962 is niet 
meer zo'n king-kong dat hij dat ping
pongballetje slikt. 

Invloedrijke krant 

Voor de wallingantische betoging te 
Brussel verleden zaterdag heeft « Le 
Soir » zich dagenlang uitgesloofd. Er 
verschenen vlammende oproepen on
der titels in koeien van letters over 
vijf kolom. 

Rezultaat van deze inspanning : 
amper 2.000 betogers. 

Het «neutrale» annoncen-blad 
heeft werkelijk een lange arm ! 

« La Relève », het blad van de jon* 
ge franssprekende C.V.P.-ers, waagt 
een pronostiekje aan de eerstkomend» 
verkiezingen. De C.V.P. zal, volgens 
de jonge parteigenossen, 10 zetels aan 
de Volksunie moeten afstaan. 

Dat wordt, nietwaar mijnheer Van 
den Boeynants, een zetelaanpassinff 
op ónze manier ! 

Straffe denkers 
Nadat Cooremans enkele weken 

over de Mars op Brussel heeft nage
dacht, nemen thans de Vlaamse 
C.V.P.-parlementsleden de nieuwe 
nationale denksport over voor eigen 
rekening. 

Ze hebben verklaard dat ze niet mee 
doen aan de Mars op Brussel. Maar 
indien de politieke toestand volgende 
week zou gewijzigd worden, zullen ze 
zich nog eens bedenken. 

Bedenkelijk verschijnsel in onze na
tionale politiek. Nadat onder Van 
Acker destijds het beginsel gehuldigd 
werd dat er moest gehandeld worden 
zonder denken — zazi daboor ee pul 
reefleezi —, blijken thans meer en 
meer Belgische staatslieden te willen 
denken zonder handelen. 

• KLEINE KRANT • KLEINEKLEINE KRANT • KLEINE KRAN 
« Het Vrije Waasland », 

een te Sint-Niklaas ver
schijnend weekblad on
derscheidt zich onder de 
gewestelijke weekbladen 
gunstig door zijn degelijk
heid. Het is ook een vrij 
blad. Dit werd vorige week 
nog eens bewezen door de 
onbevooroordeelde en zeer 
pertinente stellingneming 
inzake de zetelaanpassing. 
Wij willen het vandaag 
uitgebreid citeren voor 
onze lezers omdat het in 
een korte tekst de voor
naamste onweerlegbare 
argumenten van de Vla
mingen voor de zetelaan
passing weergeeft. Ziehier 
dan de tekst. 

« Het is niet van giste
ren dat er wordt gespro
ken over zetelaanpassing. 
De jongste zetelaanpa^s-
sing gebeurde in 1949 — 
op grond van de bevol
kingscijfers van einde 1947 
— waarbij het aantal Ka
merleden werd verhoogd 
van 202 tot 212. Sedert
dien echter is onze bevol
king met 716.000 eenhe
den toegenomen waarvan 
meer dan 3/4 Vlamingen. 

De grondwet schrijft 
voor dat het getal volks
vertegenwoordigers één 
per 40.000 inwoners niet 
mag overschrijden. Op ba
sis van 1 volksvertegen
woordiger per 40 000 inwo
ners zou het aantal Ka
merleden thans van 212 op 
230 dienen gebracht. Re
kening houdend met de 
voorziene overgang van 
Komen-Moeskroen naar 
Henegouwen, Landen naar 
Brabant en de Voer naar 
Limburg, zouden aldus de 
vier Vlaamse provincies 10 
zetels bij krijgen, de vier 
Waalse provincies 2 en de 
provincie Brabant 6 (waar
van minstens 1 het 
Vlaamse arrondissement 
Leuven zou toekomen). 

Zoals de situatie thans 
is, zijn ruim een half mil
joen Vlamingen niet in 
het parlement vertegen

woordigd. Men staat voor 
de onrechtvaardige en on
democratische toestand 
dat 40.000 Walen een af
gevaardigde naar de Ka
mer sturen waar er voor 
een Vlaamse Kamerzetel 
45.000 Vlamingen vandoen 
zijn, of anders gezegd : 8 
Walen zijn op dit ogenblik 
evenveel waard als 9 Vla
mingen. 

leden aangegaan, de zetel
aanpassing door te voeren 
tegen einde 1961, werd 
door de regering Lefèvre-
Spaak nog geen enkel ini
tiatief in die richting ge
nomen. Wij kunnen enkel 
een wetsvoorstel citeren 
van de vijf Volksunie-Ka
merleden ingediend op 28 
maar t jL, waarvan de be
spreking natuurlijk op de 

Politiek gezien ligt meer dan een half miljoen Vla
mingen op het kerkhof : zij zijn met vertegenwooi-

digd in het parlement. 

In de laatste jaren wer
den diverse wetsvoorstel
len en ontwerpen inge
diend o m. door Van den 
Daele in 1956 en 1957, 
door Struye-Leynen even
eens in 1957, door de toen
malige minister van Bin
nenlandse Zaken Heger in 
1958, door de regering Eys-
kens-Lilar in 1959. Al de
ze voorstellen en ontwer
pen — ook dat ingediend 
tijdens de homogene 
C.V.P.-regering Eyskens 
(Héger) ! — werden ver
worpen of bleven halver
wege in een van beide Ka
mers steken. 

Sedert de plechtige ver
bintenis door de regering 
nu ruim 16 maanden ge-

lange baan werd gescho
ven. 

Er is echter meer. Het is 
een publiek geheim dat de 
regering de zetelaanpas
sing wenst t« laten « rus
ten » tot het einde van de 
huidige legislatuur — 
d.wz. tot begin 1965 — om 
ze dan te koppelen aan 
de grondwetsherziening. 
Over die koehandel — 
waarbij de zetelaanpas
sing enkel voor de Kamer 
zou worden doorgevoerd 
terwijl voor de Senaat een 
paritaire samenstelling 
(evenveel Senatoren voor 
elke provincie) zou voor
zien worden — behoudt 
onze nationale pers een 
verdacht stilzwijgen. Wat 

men aan het voorbereiden 
is om de Walen te paaien 
voor het stilaan teloor
gaan van hun bevoorrech
te positie in dit land, is 
een aanfluiting en een 
verkrachting van de meest 
elementaire principes van 
onze parlementaire demo
cratie 

De paritaire of geogra
fische Senaat zou hierop 
neerkomen dat b.v. de 
provincie Antwerpen met 
1.443.000 inwoners slechts 
evenveel Senatoren zou 
tellen als de provincie 
Luxemburg met 219.000 
inwoners ! Nu ons aantal 
— zowat onze enige wer
kelijke macht in deze 
staat — langzamerhand 
de Vlaams - Waalse weeg
schaal in ons voordeel 
doet overhellen, werpen 
onze Waalse landgenoten 
plots het principe van de 
evenredige vertegenwoor
diging over boord. In onze 
parlementaire democratie 
en onze huidige staats
structuur kan er echter 
geen sprake zijn een geo
grafische of paritaire Se
naat in te voeren, omdat 
dit slechts een poging zou 
zijn om de rechten van de 
meerderheid aan te tas
ten. Slechts mit^ een voor
afgaande omvorming van 
de unitaire Belgische 
staat tot een tweeledige 
Vlaams - Waalse federatie 
en mits een duidelijke af
bakening van de bevoegd
heid van deze kamer kan 
er sprake zijn van een 
partitair samengestelde 
federale kamer (Senaat). 

Vlaanderen heeft nu 130 

jaar lang offers mogen 
brengen op het altaar van 
de Belgische eenheids
staat; er IS aan alles een 
grens. Het is mede om dat 
aan de machthebbers in 
dit land duidelijk te ma
ken dat wij op 14 October 
door Brusse'l zullen mar
cheren ! 
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DE NEUTRALE WEEGSCHAAL 
De neutraliteitspolitiek, zoals ze te Belgrado wordt be
dreven, zou men best de « politiek der weegschaal » kun
nen noemen. Ti to beschouwt zichzelf als de wijzer van de 
weegschaal — in Vlaanderen zou men zeggen : hij zit 
op de wip — en hij waak t er zorgvuldig over dat de wij
zer netjes in het midden blijft. Daarom is het nodig dat in 
de beide schalen steeds hetzelfde gewicht blijft liggen. 
Wannee r de wijzer even naar het Oosten overhelt , zorgt 
het Wes ten gauw dat de Joego-Slavische maarschalk weer 
zijn konfortabele vertikale pozitie kan innemen door en
kele geschenken in de westelijke schaal te deponeren. En 
omgekeerd. 
De weegschaal-neutrali tei t heeft Ti to — nadat de grote 
dooi de Kremlin-veto 's opru imde — nog niets dan voor
deel gebracht. 

TITO EN DE E.E.G-
Westelijke waarnemers heb

ben de laatste weken ge
meend dat het Joego-Slavi
sche staatshoofd zinnens was, 
definitief de weegschaal-poli
tiek te verlaten door toe te 
treden tot de E.E.G. Inder
daad heeft Tito sinds enkele 
tijd bij herhaling blijk gege
ven van grote belangstelling 
voor een eventueel lidmaat
schap van de Gemeenschap. 
Maar tijdens het bezoek dat 
Sovjet-prezident Leonid Bre-
schnew onlangs aan Belgrado 
bracht, ging de wijzer van de 
weegschaal terug braaf in het 
midden staan. 

De Joego-Slavische flirt met 
de E.E.G. begon midden sep
tember, toen Tito op de jaar
beurs van Zagreb meedeelde 
aan Luigi Petri, Italiaans mi
nister van Buitenlandse Han
del, dat hij zinnens was waar
nemers te sturen naar de 
E.E.G.-konferentie te Brussel. 
De socialist Petri zegde on- " 
middellijk zijn steun toe aan 
Tito's plannen. Italië, zo ver
klaarde hij, had zich steeds 
tot woordvoerder gemaakt 
van de associatieverlangens 
der Europese neutralen — 
Oostenrijk, Zweden en Zwit
serland — en zou dat ook 
doen voor de overige blok-
vrije landen. Deze koerswijzi
ging te Belgrado werd opge
merkt door Westerse waarne

mers en perslui die aandron
gen op konkrete gegevens. De 
woordvoerder der regering, 
Drago Kunc, deelde hen mee 
dat zijn land zich er om be
moeide, normale betrekkin
gen te onderhouden met alle 
organizaties en landen — ook 
landen- die tot een Gemeen
schap behoorden — met het 
uitsluitend doel de Joego-Sla-
vi33he belangen veilig te 
stellen. En hij beloofde : 
« Als konkrete stappen onder
nomen worden, zullen wij u 
op de hoogte houden ». 

Daarop onstonden in West-
Europa hooggespannen ver
wachtingen. Voor het eerst 
had een kommunistische re
gering, die kort tevoren nog 
de E.E.G. voor een kapitalis
tisch monster had geschol
den, kontakt gezocht met de 
Gemeenschap. De ommezwaai 
scheen totaal te zijn. Nog in 
april van dit jaar had Tito 
aangekondigd dat afweer-
maatregelen moesten getrof
fen worden tegen de «zorg
wekkende dreiging» van de 
E.E.G. Deze maatregelen be
stonden daarin, dat een Joe
go-Slavische delegatie in de 
lente naar Moskou vertrok 
met als doel, het ruilverkeer 
tussen Joego-Slavië en Rus
land met 30% te verhogen. 
De stappen te Moskou werden 
gevolgd door een openlijk of

fensief tegen de E.E.G. Samen 
met Nasser belegde Tito te 
Kaïro een grote ekonomische 
konferentie der neutralen, 
waarop men zou trachten een 
gemeenschappelijk front t e 
gen de Zes te vormen. De po
ging mislukte jammerlijk. 
Slechts de helft van de 50 
uitgenodigden kwamen naar 
de konferentie. De Europese 
neutralen en de blanke Com-
monwealthlanden onthielden 
zich volkomen. De deelne
mers waren allesbehalve 
eensgezind: de Westafrikaan-
se republiek Mali — die zin
nens wao, zich met de E.E.G. 
te associëren — en de Liba
non — die reeds vertegen
woordigd was op de E.E.G.-
konferentie te Brussel — wei
gerden, de hen toebedachte 
rol te spelen, ook nadat Tito's 
minister van Buitenlandse 
Zaken Popovic de konferen
tie had bezworen, dat een ï>e-
slissende strijd met de E.E.G. 
onvermijdelijk was. 

De Afro-Aziaten bleken hap-
piger op Westers geld dan op 
Titoistische dialektiek. Joego
slavië (dat zelf reeds 40 mil
jard aan het Westen schul
dig is) en Egypte konden 
niets bieden om de Afro-Azia-
tische appetijt te stillen. 

Vlak daarop veranderde de 

houding was Tito. Deze om
zwaai was gedeeltelijk het ge
volg van de ongunstige Joego-
Slavische pozitie tengevolge 
van de isolering t.o.v. de Zes. 
Inderdaad, 26% van de uit
voer en 36% van de invoer 
van Joego-Slavié geschiedt 
met E.E.G.-l.anden. Het Oos
ten kan Tito niet de zo nood
zakelijke Westerse valuta ver
schaffen en het gat in de 
Joego-Slavische betalingsba
lans moet worden gedicht 
met de gelden van toeriste/i 
uit de E.E.G.-landen. De om
zwaai werd mede bewerkstel
ligd door Kardelj; een «Wes
terse» en geheime vriend van 
de E.E.G. Kardelj, Leninprijs-
drager, plaatsvervanger van 
Tito en volgens de nieuwe 
grondwet toekomstige prezi-
dent, verklaarde voor het 
Parlement te Belgrado dat er 
geen enkele reden was om 
kopschuw te worden voor de 
ekonomische integratiepro
cessen. Tegelijkertijd meende 
Tito, een kentering in de Rus-
s'lsche houding t.o.v. de E.E.G. 
vast te mogen stellen. In het 
regermg.sblad « Politika » 
werd kommentaar uitge--
bracht op een ekonomische 
konferentie te Moskou die 
zich pozitief over de E.E.G. 
zou hebben uitgelaten. Eén en 

ander overtuigde de diktator 
ervan, dat de tijden rijp wa
ren om vice-prezident Ran-
kovic naar Italië te sturen ter 
voorbereiding van de associa
tie. 

Tegelijkertijd echter — ge
woontegetrouw — zorgde Tito 
ervoor, zich naar het Oosten 
te dekken. Tijdens het bezoek 
v. Sovjetprezident Breschnew 
verleden week mocht hij 
uit de mond van zijn gast 
vernemen dat de E.E.G. nog 
steeda de boeman van het 
Kremlin is en hij haast te zich 
te verklaren, dat zijn land en 
de Sovjetunie er in alle be
langrijke vraagstukken een 
gemeenschappelijk standpunt 
op nahouden. Om de wijzer 
van de weegschaal weer hele
maal naar het middeu te 
brengen, stel.de hij maar di-
rekt zijn kandidatuur voor de 
Comecon, de Oost-Europese 
tegenhanger van de E.E.G. 

Het manoeuver bezorgde 
hem de belofte dat de Sovjet-
hulp, die na de Hongaarse 
opstand totaal geschors't 
werd, terug zou worden ver
sterkt. Deze belofte doet de 
wijzer weer even naar het 
Oosten overhellen, zodat kor
telings nieuwe Westerse ge
schenken en toezeggingen te 
verwachten zijn. 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLJTSEN - FLITSEN 
ANALFABETEN 

Volksvertegenwoordigers 
in de Afrikaanse republiek 
Nigeria bekloegen er sgich 
vaak over, dat kollegas re
devoeringen van het pa
pier aflazen, terwijl zij
zelf daartoe niet in staat 
waren. Om iedereen recht 
te doen en geen minder-

waardigheidskompleksen 
te laten ontstaan werd be
sloten, dat in het parle-
nient voortaan nog alleen 
voor de vuist weg mag 
worden gesproken. 

''•fSMüeffJ 

Ü8 Thant of troika ? 

U.N.O. 

De Sovjets wensen thans 
dat Oe Thant niet de
finitief en voor een ter
mijn van vijf jaar wordt 
benoemd. Zij behouden 
zich steeds het recht voor, 
op ieder ogenblik de on
middellijke verwezenlij
king van hun troika-plan-
nen te eisen. 

ZOONTJELIEF 

Prezident Kasavoeboe, 
vader van een kinderrijk 
gezin, liet zijn elfjarige 
zoon inschrijven als intern 
aan de Zwitsere school Le 
Rosey aan het Meer van 
Geneve. Le Rosey is een 
exclusieve instelling, 
slechts toegankelijk voor 
de afstammelingen van de 
internationale geld- en 
bloedaristokratie. De jon
ge Kasavoeboe is de eerste 
kleurling in het instituut. 

VRIJHEID GEKOZEN 

In haar ijver om West-
Duitsland in het buiten
land de loef af te steken, 

besteedt de D.D.R. heel wat 
ijver en geld aan hulp 
voor de ontwikkelingslan
den. Zo bouwen en finan
cieren Oost-Duitsers het 
krachtstation Damanhur, 
een miljarden-projekt in 
de Nijldelta. 

Het werk geraakte ach
terop t.o.v. van de timing, 
de kosten stegen tot ver 
boven de raming en ten
slotte vluchtte de Oost-
Duitse hoofdingenieur 
naar het Westen. 

Een West-Duitse groep 
onderhandelt thans oma 
het projekt af te werken. 

KIJKSATELLIETEN 

De Marine der V.S. heeft 
sinds een paar weken een 
oud projekt terug uit de 
mappen gehaald. • Kleine 
satellieten zullen vanop 
schepen worden gelan
ceerd en na enkele om
wentelingen terug landen. 
Opdracht : spioneren bo
ven Kuba, vooral boven 
de door de Sovjets geplan
de vissershaven. 

Satellieten kontra vissers 

De premiers der blanke Commonwealthlandeu : niet naar Kaïro. 

http://stel.de
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EN WALEN 
LE SOIR 
^iet (Wallonië bedreigd door een 

Vlaamse vijfde kolonne, die Luik 
zal ondermijnen. 

« In vier Waalse gemeenten van 
de provincie Luik, namelijk in 
Warsage, Bereau, Montroux en 
Bombaye — buurgemeenten van 
de Voer — werden Vlaamse aktie-
komitees opgericht. « Nog voor de 
zes Voergemeenten bij Limburg 
worden gehecht spannen de fla
minganten zich in om ds olievlek 
Uit te breiden in de r ichting van 
Luik. Deze onstuimige aktiviteit 
van de flaminganten in de grens
streek van de Voer heeft een ze
kere beroering verwekt. Zaterdag
voormiddag werd besloten « Comi
tés de defense » op te richten in 
de vier Waalse gemeenten. » 

Ook de melk van het achtbaar 
kamerlid Destenay kookt over. I n 
een open brief schrijft hij aan Le-
fèvre : 

« Indien het ongeluk wil dat het 
Parlement de aanhecht ing van de 
Voerstreek bij Limburg beslist, dan 
zal zulks in deze streek het seir 
voor de opstand zijn. Deze vrij< 
mensen zijn vastbesloten te strij 
den tot het einde en zij zuUer. 
niet alleen staan. 

In de Voerstreek wordt uw bie-
zondere kommissaris reeds Gau
leiter genoemd en hij zou niet 
kunnen regeren dan door de 
macht . Weerstandskemen worden 
gevormd en er zou bloed kunnen 
vloeien. » 

En dit alles omdat de Vlaamse 
Voerstreek administratief bij Lim
burg komt. 

Psychiaters gevraagd. 

JPiiaUD 
Veroordeelt scherp de mentali

teit van de Antwerpse Herren-
kaste die zelfs akademische 
Vlaamse woordvoerders te boers 
vindt voor de dialoog. 

« De franskiljonse burgers die te 
Antwerpen door de bisschop ver
zocht werden overleg te plegen 
met enkele vooraanstaande 
Vlaamse burgers over de kwestie 
der Franse sermoenen, hebben 
steeds geweigerd een gesprek te 
beginnen. 

Toen hun stugge weigering in 
de pers aangeklaagd werd, vielen 
zij daarop, om onmiddellijk te 
kunnen zeggen dat daardoor een 
gesprek « in de gewenste onbevan
genheid » onmogelijk werd ge
maakt . 

Het zijn hypokrieten, deze he
ren van de Franstalige bourgeoi
sie, die zich achter een persbericht 
verschuilen om hun onwil te ver
antwoorden. Niemand zal zich 
vergissen : de verdedigers van de 
kaste-sermoenen weigeren zelfs de 
dialoog ! » 

ï 

I Pallieierk e 
Pallieterke ziet in de grote be

toging te Antwerpen een uiting 
van een vernieuwd, breed-uit-
slaand Vlaams zelfbewustzijn. 

« Een detail slechts, maa r welk 
detail ? Met name dat het Vlaams 
bewustzijn niet langer een koorts
toestand is van een handjevol 
« extremisten », maar wel de nor
male, gezonde, natuurüjke kondi-

tie waarin een massa van mensen 
uit alle s tanden .verkeert. 

De flamingant is geen rari teit 
meer, geen apar t mensenexem
plaar voorzien van abnormale klie
ren, en dito spijsvertering. 

In het jaar 1962 is de flamin
gant een Elckerlyc, een every-man, 
een Normalverbraucher, kortom 
een doodgewone m a n of een dood
gewone vi'ouw, zoals gij en ik die 
ge met honderden en duizenden 
kunt ontmoeten, niet alleen 's zon
dags en niet alleen In Antwerpen, 
maa r op alle dagen van de week 
en in aUe steden en dorpen van 
het land. » 

de rode vaan 

Le Drapeau Eouge erkent het 
grote belang van deze Mars. 

« De Mars op Brussel heeft een 
uitzonderlijke plaats ingenomen 
in het politieke leven van het 
land. Het Vlaams Aktiekomitee 
moet er zich zeker over verheu
gen, en zal zich de handen wrij
ven bij het nazien van de ochtend-
pers, als het de plaats en beschou
wingen ziet gewijd aan dit gebeu
ren. Maar als men er zoveel over 
spreekt over deze Mars op Brus-

ve tendens vertoonde, wiUen ver
vangen door een federalistische 
ideologie waaraan een strikt posi
tieve gedachteninhoud kan wor
den gegeven. En verder is het ook 
tot de jongere elementen in de 
Volksunie doorgedrongen dat de 
Vlaamse strijd eerder als een so
ciaal-economische emancipatie 
dan als de bescherming van taal
wetten moet worden opgevat. De
ze « sociale » strekking vertoont 
jammer genoeg nog al te dikwijls 
een betreurenswaardige neiging 
om de grotie arbeidcrsorgianisa-
ties te wantrouwen, zonder dewel
ke elke « Volksunie » iUusoir 
blijft. 

Voerbewoner : « Verstaat gij dat? Ik ook n i e t ! » 

BURGER 

WELZIJN 
Geeft beschouwing van deze stij

gende atmosfeer in Vlaanderen 
i.v.m. de Mars op Brussel. 

« Wanneer er 200.000 mensen uit 
Vlaanderen ordevol op 14 oktober 
te Brussel zouden betogen, dan 
zal niemand nog kimnen spreken 

van ekstremisten, want er zijn in 
ons land geen 200.000 ekstremis
ten en zeker geen 600.000, want 
200.000 betogers op s t raa t beteke
nen minimum 400.000 gedijkgezin-
den thuis. Do Tweede Mars zou 
de franstalige landgenoten moe
ten duidelijk maken, dat hij niet 
de manifestatie van ekstremisten 
is doch de weerspiegeling van de 
meerderheidsopvatting van het 
Vlaamse volk. De partij-standpun
ten ter zake stemmen nl. volstrekt 
niet overeen met de opvatting van 
de doorsnee-Vlaming, tot welke 
parti j deze ook laehore. De kloof 
tussen de partijleidingen en de ba-
zis is thans zeer groot en we moe
ten spijtig genoeg vaststellen : 
nergens zien we mensen vart for
maat, die de toestand beheersen 
en met voldoende gezag een ein
de stellen aan de snel gToeiende 
verwarring. » 

seü, dan is het meer omwille van 
de politieke fouten begaan door de 
regering dan omwille van de 
kracht van het Vlaams Aktie
komitee. 

Het is vooreerst omdat men ge
durende jaren deze problemen 
heeft laten rotten. » 

Inderdaad een weelde die men 
zich sinds de Volksunie doorbraak 
niet meer durft veroorloven. 

De Linie 
Aan de groei van de Volksunie 

uiterlijke en innerlijke, wijdt De 
Linie positieve beschouwinven. 

« Op de eerste plaats zou men 
het vroegere nationalisme, dat 
vaak uit wrokgevoelens was ont
s taan en een emotioneel-regressie-

Op organisatorisch plan hoopt 
men de Volksunie uit te bouwen 
tot een normale parti j : zij mag 
geen « splmtergroep » meer zijn. 
De ideologische en organisatori
sche problem.en kunnen evenwel 
niet van elkaar gescheiden wor
den. Want mede omdat de Volks
unie een partij wil zijn, behoort 
zij over een sociaal-economisch 
programma te beschikken, en dit 
programma wordt des te noodza
kelijker indien zij niet enkel de 
C.V.P. wil bestrijden (splinter
groep), maar ook en niet minder 
de B,S,P. en de P.V,V, '» 

VOORUIT 
Terwijl de geobsedeerden van 

Vooruit natuurli jk de fascistische 

aap uit onze mouw ziet komen at 
liever uit ons « troebel vat ». 

« De verklaringen van minister 
Gilson lijken ons bedenkelijk. De 
orde zou moeilijker te handhaven 
zijn bij verbod dan bij toelating 
van de mars. 

Dit schijnt ons juist, aangezien 
de katholieke pers op de meest 
lichtzinnige wijze de gemoederen 
van de jonge Vlamingen aan het 
ophitsen is. 

Zij doet aldus het werk van de 
Volksunie die volgens het week
blad van de Jezuïeten nu klare 
wijn zal moeten tappen : « Wat 
de toekomst van de partij betreft, 
is het echter essentieel dat klare 
wijn wordt geschonken en dat 
men weet of de Volksunie in 1962 
of in 1932 leeft, of zij reactionair 
of progressistisch zal zijn, Naar 
deze maatstaven zal zij worden 
beoordeeld. » 

Naar onze bescheiden mening 
zal het nog al moeilijk zijn Idare 
wijn te tappen uit zo'n troebel 
vat. 

De vakbonden mogen niet dul
den dat wij in België terug het 
klimaat van VNV en Rex kennen. 
Men moet zich nergens Illusies 
maken : de arbeidersklasse zal 
zich niet meer voor het voldongen 
feit laten plaatsen. » 

DE GAZ^ET 
Een beschouwing vol galgenhu

mor geeft de Gazet van Antwer
pen. 

Over de E-3 en haar nachtelijke 
verdedigers die de laatste dagen 
de oproepen van de regering tot 
steun aan de Wegenfondsleninj 
wat « bijwerkten ». 

« Overigens is een zeker natio
naal belang van de Waalse auto
snelweg niet te loochenen Hel 
feit alleen, dat acht ministers on
der wie drie Vlamingen bij de aan
vang der werken aanwezig waren, 
verleent aan het hele geval een 
nationaal cachet. 

Hetzelfde nationaal karakter 
heeft de E-3 met de Antwerpse 
Scheldeoververbinding niet kun
nen verwerven. Hadden acht mi
nisters en daaronder ook enkele 
Walen zich over deze aangelegen
heid druk gemaakt, wij zouden 
met minder administratieve omwe
gen in een kortere tijdsspanne 
verder geraakt zijn. 

Het stelsel, dat voor het Bel
gisch onderdeel Turnhout - Ant
werpen - Gent - Kortrijk van de 
E-3-weg Skandinavié - Spanje werd 
opgedrongen is niet alleen finan-
rieel ongunstig maar brengt ook 
administratief een rompslomp 
mee. waarvan het einde achter 
onze horizon ligt. 

W I ^ 

Grote keus : 
GLAZEN en MONTUREN 
Gratis voor veneterden. 
Herstellingen in eigen werthuti. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 

Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
(Let « u.b. op het huisnummer !) 

Telefoon : 35.86.62 

10 % korting op vertoon deier 

MET PLEZIER DOOR 'T LEVEN 
Ja, met plezier door 't leven 
dank zij het echte Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens te Koekelare 

hop en mout 
zuiver hop en mout 

Verkoper voor Aalst en omgeving : 
Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 

Tel : 053/21667 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van 

Landhuizen 

Grote steenweg, 159 
Berchetn (Antwerpen)] 
Telefoon : 39.69.57 
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• J i l A A N D A G M O R G E N 9 uur . In de grote zaal van Keï 
gerechthef te A n t w e r p e n s taan groepjes mensen te 

wacn ten . Zodadeli jk zullen zes van de negen gevangen
gehouden jongens voor de zevende kamer h u n vonnis ho 
ren vellen. Onder de aanwezigen, de familieleden van 
deze jongens. Voor de zoveelste maal zijn zij opgekomen. 
Gedurende de afgelopen weken hebben zij zovele bijeen
komsten , zitt ingen of feestelijkheden ten voordele van de 
aangehoudenen , bi jgewoond. Meer dan gelijk wie hebben 
zij een voorbeeld van moed en niet versagend opt imisme 
gegeven, een moed die zij ondanks alles niet verloren 
hebben. 

Zes van de « negen » werden na 
21 dagen gevangenisstraf vri j
gelaten. Voor tv/ee families die
nen betrekkingen gevonden : 
Mevr. DUPON 

Betrekking gezocht tn verband 
met werk aan telex, telefoon, als 
daktylo en hulpboekhoudster. 

BETTENS 
Betrekking gezocht als bediende, 
magazijnier of hulpboekhouder. 
Antwoorden zenden naar de re-
daktie van de « Volksunie ». 

Klisjee « Gazet van Antwerpen ; 

Fran 
raf t kleine 

e reeht 
aams VIIMII 

Er was inderdaad moed voor 
nodig om het niet uit te 
schreeuwen toen op bewuste 
maandagmorgen de zes ge
vangenen voorgeleid werden. 
Zwaargeboeid tussen rijks
wachters, werden zij als in 
een goedkoop dorp&toneel, op 
het podium vóór de rechtszaal 
geleid En dan kon de kaste-
recxitspraak beginnen... 

B Kaste-rechter. 

' t Was rechter de Chaffoy de 
Courcelles die in de zevende 
kamer van het Antwerpse ge
rechthof, de zitting voorzat. 
De naam zegt genoeg. Er 
wordt V. d. Chaffoy de Cour
celles — die van oude adel is 
— verteld dat hij een beza
digd man is, maar tevens 
tweehonderd percent Frans
kiljon. Het bleek dan ook dat 
de hele uitspraak — en trou
wens die van dinsdag en 
woensdag daaropvolgend — 
een ineengestoken zaak was, 
dat de straffen bij voorbaat 
vaststonden en dat de noch
tans goede pleidooien van de 
advokaten, rijkelijk voorzien 
van argumenten ten voorde
le, hier niets meer aan kon
den veranderen. 

Chaffoy de Courcellea, aan
hangsel van de Franskiljonse 
Antwerpse « elite » is de kas
te-rechter geweest die mis-
drijf-veroordelingen heeft 
uitgesproken tegenover kleine 
Vlaamse mensen, veroorde

lingen die totaal in wanver
houding waren met de ten 
laste gelegde feiten. 

Inderdaad, wanneer men 
voor het zingen van gods
dienstige liederen als «O 
Kruise den Vlaming» en h/,t 
«Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen» veroordeeld 
wordt tot 21 dagen gevange
nisstraf en tot het betalen 
van hoge geldboeten, dan is 
dit in de eerste plaats een 
straf waarbij geen vergelij
kingen mogelijk zijn en dan 
is dat een dwanggreep van de 
machtigen naar de kleine lie
den die de machtspozitie van 
de groten — in dit geval de 
Franskiljonse kaste — trach
ten te beknotten. 

H Storing van eredienst . 

Sommige kranten hebben de 
vergelijking gemaakt tussen 
de houding van het gerecht 
in de zaak van betogers-
tegen-de-Eenheidswet en in 
deze zaak van de sermoen
betogers. Waar de eersten 
zich plichtig maakten aan 
vernielen van autobussen, 
omkantelen van auto's en uit
breken van kasseien, en daar
bij praktisch niet vervolgd 
werden, worden de tweeden 
gestraft als misdadigers (en 
ook als dusdanig behandeld) 
waar zij zelfs geen eigenlijke 
overtreding begaan hadden. 
Want het is een zeer betwist
baar iets te verkondigen dat 

het zingen van godsdienstige 
liederen onder een sermoen 
— dat niet tot de eigenlijke 
eredienst, maar wel tot de 
leerdienst behoort — kan be
schouwd worden als storing. 

Wat er ook van zij, de ser
moenmanifestanten moesten 
gestraft worden, reden of 
geen! Alles Is trouwens in 
een versneld tempo gegaan. 

Vrijdagvoormiddag waren 
de zes voor de Raadkamer 
verschenen en reeds maan
dagvoormiddag stonden zij 
voor de korrekticnele recht-' 
bank. 

Het schijnt dat de minis
ter van Justitie, de heer Ver-
meylen, op deze spoed heeft 
aangedrongen. Insiders zeg
den ons dat dit geval, samen 

schoenmaker, een water
klerk, een herberguitbater... 

• Idealisten. 

De oudste van de negen 
gevangenen is Frans van 
Elsacker (51). Wij kennen 
Frans reeds langer. Hij was 
er bij. toen wij de grote r e 
portage « Tussen schip en 
kaai » over de Antwerpse ha 
ven maakten. 

Hij kent die haven en hij 
kent de mensen die er wer
ken. Hij sleepte ons mee 
naar natiebazen, naar 
kraanmannen, naar sociale 
werkers aan de haven, zelfs 
naar reders... 

Het « Pallieterke » heeft 
over Frans in schone termen 

Veel van de tijd werd 
doorgebracht m.et poetsen, 
lezen of schrijven. 

Bezoek werd er alle dagen 
toegelaten. De familieleden 
hebben dan ook praktisch 
zonder uitzondering iedere 
dag het reisje, of de reis, 
naar de gevangenis onderno
men. Zij konden hierbij een 
beroep doen op vrijwilligers 
die hun wagens ter beschik
king stelden voor kosteloos 
vervoer. 

Opgetogen waren de fami
lieleden over de finantiele 
bijstand die hen verstrekt 
werd door het solidariteits
fonds. Inderdaad voor de 
meesten zat de «kostwinner» 
in het gevang en bleef het 
loon uiteraard onuitbetaald. 

Gevangenis en geldboeten 
voor het zingen van godsdienstige liederen 

Nog een beeld van de Antwerpse politie, aan hsi t wgrk » 
.tijdens betogingen 

met de zitting op een maan
dag en de zware straffen, 
een uitzonderingsgeval is in 
de geschiedenis van de 
rechtspraak. Zelfs Frans ta
lige journalisten waren het 
er volmondig mee eens dat 
dit kaste-rechtspraak was. 

• Famil ieleden. 

Wij spraken in de aanvang 
over de moed en de opge
ruimdheid van de familie
leden, die dikwijls in moei
lijke omstandigheden heb
ben gezeten gedurende de 
drie - wekenlange gevangen
schap van echtgenoot of va
der. Het hoeft niet meer on
derstreept dat het hier 
meestal mensen uit de volks
klasse betreft. Dit maakt het 
geval zelfs nog schrijnender 
vermits het hier nu werke
lijk ging tussen machtigen 
en onmachtigen, tussen 
mensen die er materieel 
schitterend voorstaan en 
mensen die dagelijks voor 
hun bestaan moeten zwoe
gen, die bedreigd worden 
met broodroof, werkverlies 
en loonverlies. Gelukkig ver
namen wij dat tot nog toe 
slechts een enkele van de 
negen gebroodroofd werd. 
Wie even het beroepenlijstje 
overloopt moet tot de vast^ 
steUing komen dat wl] 
geenszins overdrijven : som
migen zIJn « maneuver >, er 
is een schrijnwerker bij, e&a. 

geschreven, in idealistische 
termen. Dat was niet naast 
de waarheid. 

Frans is altijd een werker 
geweest, heel zijn leven lang. 
En met de daad. Een van de 
schoonste momenten die wij 
maandagmiddag beleefd 
hebben was het ogenblik 
waarop Frans werd vrijgela
ten en zijn aangenomen 
dochter hem om de hals viel, 
om hem een bloemtuil te 
overhandigen. Samen met 
zijn vrouw moeten dat op 
dat ogenblik de drie geluk
kigste mensen van de wereld 
geweest zijn. 

• G e e n s inekuur . 

Ook de andere gevangenen 
delen de lof die wij aan de 
familie van Elsacker kunnen 
toezwaaien. Het moet inder
daad geen sinekuurtje ge
weest zijn in de gevangenis. 
Vooral niet tijdens de eerste 
dagen toen men met een 
ware ïiongerkuur begon. Ti j 
dens het feestmaal dat na de 
vrijlating van de zes werd 
aangeboden, vertelden zij 
ons een en ander van hun 
belevenissen. Over het ge-
vangenisleven te Vorst wa
ren zij minder opgetogen dan 
over de Antwerpse « Begij
nenstraat ». 

In deze laatste gevangenis 
moet het eten menselijk zijn 
en de bewakers lang niet 
^echt . 

Op dit ogenblik zijn er trou
wens ook moeilijkheden met 
de sociale wetten voor de be
trokkenen. 

De vrouw van een der ge
vangenen, die een schoen-
handel heeft in de buurt van 
de Seefhoek, was bevreesd 
voor klantenverlies. Dupon, 
die hulpwaterklerk is, zal 
zijn betrekking behouden, 
maar zijn vrouw werd be
dreigd met ontslag. Zij werk
te bij Franbetty, een ver
voerbedrijf waarvan de grote 
baas een super-franskiljon 
is. Uit eigen beweging heeft 
zij dan echter haar ontslag 
ingediend, zodat zij de direk-
tie schaakmat zette. Hoogst 
eigenaardig is het feit dat na 
dit ontslag zoete broodjes 
werden gebakken door de 
betrokken direktie. « Ik ben 
echter niet meer bereid om 
daar nog te gaan werken » 
verklaarde mevrouw Dupon 
vastberaden. Inderdaad wlJ 
zijn ervan overtuigd dat de 
oproep die wij elders in dit 
blad plaatsen voldoende zal 
beantwoord woorden om een 
keuze voor mevrouw Dupon 
niet moeilijk te maken. 

Iemand die wel gebrood
roofd wordt Is de 22-jarige 
Marcel Bettens uit Malde-
ren, werkzaam bij een e t ^ -
nite-l>edrijf te KappeIen-<9-
den-Bos. Ook voor liem Aent 
een andere beireidilnf fe -
vonden. 
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T I E A n t w e r p s e dr iedagen, zoals men de dr ie-dagen-lange 
zittijd betreffende de veroordel ingen van de sermoen-

minisfestanten ook heeft genoemd, werden gekenmerk t 
door een overtalri jke aanwezigheid van belangstel lenden. 
D e publ ieke t r ibune in de zevende kamer van de korrek-
tionele rechtbank is drie dagen lang zeer d ruk bevolkt 
geweest . 
Opva l l end v/as ook de doodse stilte waar in de ui tspra
ken werden aanhoord . Slechts nu en dan w^as een afkeu
rend gemompel hoorbaar . Voor de rest heeft het publiek 
de zi t t ingen met zeer veel aandach t gevolgd. Men voelde 
he t zo aan : iedereen was ervan over tuigd dat de veroor
del ingen o p voo rhand vas t lagen. Het kastegerecht kreeg 
werkeli jk de gelegenheid niet het publiek bui ten te ze t ten . 

leuwe ressie 

0p rische 
• Vri j lat ing, 

Er was ook veel volk in de 
Begijnenstraat toen niaan-
dagnajniddag de « zes » vrij
gelaten werden. Onder de 
aanwezigen bemerkten wij 
Wim Jorissen, Rudi van der 
Paal, Dr Goemans, volksver
tegenwoordiger Mattheys-
sens, provincieraadslid W. 
Rolus, Wim Maes en andere 
vooraanstaanden. Dr Goe
mans hield namens het soli
dariteitsfonds een korte toe
spraak en wenste de vrijge
latenen en hun familieleden 
geluk met hun kranige hou
ding. Talrijke bloemtuilen 
werden overhandigd. Vele 

ntwerpse Driedagen 
tot de jongens buitenkwa
men, om hen daarna mede 
te verwelkomen. Andere 
volksvrouwen zegden « Dat 
is toch nogal want anders » 
hierbij doelende op het gro
te verschil dat er bestaat 
tussen deze gevangenen en 
de echte boeven die gewoon
lijk uit de «Begijnenstraat» 
vrijgelaten worden. Een 
Franstalige vrouw zegde 
zelfs, toen zij vernam dat 

Onze redakteur veroordeeld 
ondanks schitterende getuigenis 

k o l l e g a M o n h e i m v a n 

van deze bloemen kwamen 
uit verschillende delen van 
Vlaanderen en men kon het 
zo aanzien dat deze har te
lijke verwelkoming de vrij
gelatenen zeer veel deugd 
deed. 

• Volksu i t spraken . 

De Begijnenstraat ligt in 
de volkswijken en bijaldien 
waren ook vele volksmensen 
naar de gevangenispoort ge
komen. Opvallend waren de 
uitspraken van deze mensen. 
Een oud vrouwke vroeg aan 
een der aanwezigen : « Wat 
gebeurt er ? >. De aangespro
kene antwoordde dat de 
« zes » vrijkwamen. « Ha ja > 
zei het vrouwke « ik wordt 
er gelijk koud van ». Ze is 
een vol uur bl'jven wachten 

het om de « zes » ging : « Li-
bérés ? ha, c'est bon ! » hier
mee haar voldoening uit
sprekende over het vrijlaten 
van de Vlaamse gevangenen. 
Ze zijn dan toch niet alle
maal hetzelfde, die Fransta-
ligen. 

S Straffen voor alles. 

Da tweede dag van de 
rechtzitting werd geken
merkt door het groot aantal 
« gevallen ». Niet minder dan 
twintig manifestanten moes
ten voor de rechtbank ver
schijnen. Opnieuw dezelfde 
atmosfeer, opnieuw kaste-
rechtspraak door de Cour
celles. Er werden daar dins
dag mensen veroordeeld voor 
allerlei feiten, gefantaseerde 
of niet, die men in de gewo-

Kiisjee « Gazet van Antwerpen > 

.Wi« zijn Ü6 barbaren, de betogers of sc»nmige ongure e lemen-
ten Tfui d« Axytwerps« poU$lj|f 

ne omgang van elke dag niet 
eens zou opmerken, moesten 
Ze voorvallen. 

De hand voor de mond 
brengen in de kerk, was vol
doende om een geldboete te 
krijgen. Niet onmiddellijk 
opzij springen als een van 
die Antwerpse super-agen
ten het bevel daartoe gaf, 
zelfs aan gewone voorbijgan
gers, was een reden om ver
oordeeld te worden. 

m Zelfs 
vogelmarktbezoekers . 

Onder de beschuldigden 
waren er zelfs mensen die 
van buiten Antwerpen kwa
men en de Vogelmarkt be
zocht hadden, waarna zij 
toevallig in de opstootjes te
recht kwamen. Ook zij liepen 
geldboeten op. 

Het woord « Gestapo » 
moet blijkbaar op het gevoel 
van de agenten werken als 
de gekende rode lap op de 
gekende stier, want een van 
hen kwam met een overtui
ging een betere zaak waard, 
verklaren dat een der be
schuldigden dit woord ge
bruikt had, daar waar deze 
enkel tegen zijn vrouw, die 
samen met hem uit nieuws
gierigheid was komen kijken, 
gezegd had « Ze roepen Ges
tapo ! ». Ook hier weer geld
boeten. Niets kon blijkbaar 
de kastrechtex tot andere in
zichten brengen, ook niet 
wanneer er werkelijk betwis
ting bestond zoals in de ge
tuigenis van O.D.-er Cle
ment, die niet eens meer met 
zekerheid kon zeggen wie 
van de twee beschuldigden 

— die er op dit ogenblik op 
het beklaagdenbankje zaten 
— nu werkelijk de betichte 
was. 

Zelfs een bewijs, geschre
ven door de pastoor van de 
St. Jozefskerk en waarbij 
verklaard werd dat de be
tichten geen stoornis hadden 
verwekt, werd eenvoudig ter
zijde geschoven. De Frans
kiljons, vertegenwoordigd 
door de Courcelles, moesten 
huh slachtoffer hebben. 

B D e heer Monhe im 
getuigt . 

Het meest verveeld zat De-
chaffoy echter met de zaak 
van onze redakteur Staf de 
Lie, die samen met Renaat 
van den Brande op het mat
je geroepen werd. Zoals men 
weet werd onze redakteur op 
zeer erge wijze geslagen 
door vijf politie-agenten die 
hem in het wilde weg uit een 
menigte gesleurd hadden. 
Het algemeen protest van 
zijn kollega's kon hier niet 
baten hoewel zelfs fransta-
Uge kranten als La Métro-

pole geprotesteerd hadden 
tegen zijn aanhouding. De 
verdediging, waargenomen 
door Mr Lens, begon met de 
voorlezing van bedoeld stuk
je uit La Métropole, wat zeer 
op de zenuwen van de voor
zitter bleek te werken. Hij 
onderbrak de advokaat ver

en een geldboete van 2.200 
F 

Van politie gesproken, t i j 
dens de pleidooien overhan-» 
digde de advokaat Werner 
Lens, verschillende foto's die 
wij reeds in ons blad hebben 
afgedrukt en waarbij op 
duidelijke wijze de brutali-

Een der bewijsstuk
ken die door de 
verdediging werden 
voorgelegd... 

schillende malen maar kon 
niet beletten dat deze zijn 
verdediging tot in de uiter
ste puntjes doordreef. Nog 
meer verwonderd bleek de 
Courcelles toen als getuige 
ten gunste de heer Francis 
Monheim, redakteur van La 
Métropole, zelf aan het 
woord kwam. Dit zeer mooie 
gebaar van kollegialiteit en 
objektiviteit vanwege ie
mand dié ten slotte uit an
dere kringen komt, werd zeer 
op prijs gesteld door alle 
aanwezigen zowel persmen
sen, advokaten als publiek. 
Gedurende heel de tijd van 
zijn ondervraging heeft de 
heer Monheim steeds ge
tuigd dat de beschuldigin
gen, geuit tegenover onze 
redakteur, vals waren en dat 
het integendeel de politie 
was die hier volledig aan de 
slechte kant stond. Het 
mocht niet baten, Staf de 
U« ve rd veroordeeld tot 
acht da«en gevaogeiüsstraf 

teit van sommige Antwerpse 
politie-agenten aangetoond 
werd. Vooral de foto die wlJ 
vroeger onder de titel « Bal-
dadigheden » afdrukten en 
waarbij een slachtoffer op 
een wijze die alles behalve 
zedig is, aangepakt wordt 
door politie-agent Lam;-
brechts, verwekte veel op
zien. Het Antwerpse politie
korps dat deze week eens te 
meer een grote blaam heeft 
geworpen op het Antwerpse, 
stadsbestuur, door het on
gelooflijke optreden tegen 
perslui zowel uit eigen land 
als uit het buitenland ter ge
legenheid van de aankomst 
van de Celerina, komt alles 
behalve proper uit de hele 
zaak. 

Door het optreden van 
steeds dezelfde rekels wordt 
het hele Antwerpse politie-
aparaat, dat nochtans qua 
uitrastlng Toor het modern
ste Tan Europa kan door
gaan, fn opspraak gebracht. 
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mars op brussel - 14 oktober 

Antwerpen 
Alle bussen worden samenge

bracht, ten laatste te half tiem 
op de Plantin • Moretuslei, be
gin Pelikaanstraat tot aan het 
Ooststation. 

Er wordt verzameld vanaf 9 
uur. Vertrek stipt 9 uur 30. 

Er zijn reeds meer dan 100 
bussen waar er verleden jaar 
45 waren ! 

Voor nadere in'.ichtingen : 
tel. 39.92.06. 

K.' Eykens, Weversfabriekstraat 
40. 

Antwerpen-stad 

Tiketten voor de Mars op Brus
sel, verkrijgbaar op de volgende 
adressen : 

Vlaams Huis « Peter Benoit », 
Prankrijklei 8, tel. 32.05.28. 

Cafe « De Helder », Suikerrui 
21 

Boekhandel Van Boghout, Joi-
daenskaai 3, tel. 32 21.53 

Dhr Lauwerijns, Rijnpoortvest 
26 

C.afe Tyrol, Nationalestraat 22, 
Ie 32 62.46. 

Boekhandel M Coddé Hoogstr. 
75 tel. 33.3116. 

Dhr. K Lombaert Handelsstr. 
6, tel. 35.11.87. 

Dhr. K. De Maeyer, Provincie-
s traat 57. 

Dhr. T. Bachot, Montignystraat 
56 

Dhr R. Dhaen, lokaal Falcon, 
Verbondstraat 57. 

Dhr. J. Dierick, Lange Lozanna-
straat 77. 

Mw. Van den Bergh, Karel 
Oomstraat 51. 

Dhr R. Walscharts, Hazelaren
straat 15, tel. 38 41.70. 

Dhr. J. Perir, Waarlooshofstr 
44. Kiel. 

Dhr. F. Van Elsacker, Van 
Aerdtstraat 50. 

Cafe Judas, Adriaan Brouwer-
straat 27. 

Assenede 
Men kan Inschrijven voor 30 

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

Berchem 

De autobussen uit Berchem ver
trekken op -het Van Hombeeck-
plein te 9 uur stipt; btipenkomst 
vanaf 8 uur 30. 

Wij verzoeken ook degenen die 
per auto reizen zich bij ons aan 
te sluiten op het Van Hombeeck-
plem. 

Let echter op het uur, wij ver
trekken te 9 uur stipt. 

Be veren-Waas 
Inschrljvmgen worden aan

vaard bij Braem André. Bisschop 
Triesllaan 44. Beveren-W. 

Borgerhout 
Voorlichtingsvergadering. 

Op zondag 7 oktober te 10 uur 
30 in zaal Century, Drink 24, Bor
gerhout. 

Spreker ; advokaat Wilfried 
Martens. 

Püm « Eerste Mars ». 
Inschrljvmgen voor de Mars : 
J. Dillen, Buurtgpoorweglei 87. 
Pr. Dirks, K.v.m. Oeverstraat 50. 

Fr . Janssens, Weerstandlaan 36. 
W. Janssens, René Bosiersstr. 

20 
Fr Pelckmans, Delvastraat 2 
St. Swiers, Serg. de Bruynestr. 

18. 
J. Van Brabant , K. de Preterlei 

190. 
B. Verbeelen. J . Posenaersstr. 

37 
J. Verbergt, Plorastr 81. 
Vertrekuren : 8 uur 45 H. Van 

den Reeckstraat, 9 uur Moorkens-
plein. 

Broechem 

Inschrijvingen voor de mars op 
Brussel worden opgenomen door : 

Duys W . Abeelebaan 9, Broe
chem. 

Vlemmckx G., Molenweg 34, 
Broechem. 

Thijsbaert R . Llerse stwg 19. 
Broechem 

Van Looken Bruno, G Peeters-
straat 42 Broechem 

Van Noten Vikt., Broechemstwg 
19 Oelegem 

En bij de bestuursleden van de 
plaatselijke kulturele organisa
ties 

Brugge 

Vooi- alle inlichtingen betreffen
de reisticketten, uur en plaats van 
afreis, waarschuwingsdag van zon
dag 7 okt., enz. wende men zich : 

Voor gewest Brugge : Mare Van 
de Moortel, Delaplacestr. 121, St. 
Kruis. 

Voor gewest Blankenberge : Ce
sar De Coninck, Groenestr. 45, 
Blankenberge. 

Voor gewest Knokke : R a t De-
clercq. Lippenslaan 1.59. Knc^ke. 

Voor gewest Torhout : Jef Du-
flou, Hoge s t raa t 19, Torhout. 

Op zondag 7 okt. vertrekt van 
het « Zand ». Brugge, te 9 uur een 
propaganda-karavaan door het arr. 
Brugge. Laat U niet om deelname 
smeken ! 

Deurne 
Tiketten voor de bussen die 

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

Tiketten zijn ook op volgende 
adressen te verkrijgen : 

C De Ridder Botervlaailaan 331, 
Deurne-Zuid 

R Myin J Steursstraat 46, 
Deurne-Centrum 

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

Destelbergen-
Bus.sen worden ingelegd, met vol

gende haltes : 
Destelbergen depot buurtspoor

wegen : 8 uur 40, Destelbergen : 
kerk : 8 uur 50, Heusden t ram
statie : 9 uur, Laarne Gildenhuis: 
9 uur 10 

Inschrijvingen te Destelbergen 
bij Olierick André, Dendermondse 
steenweg 127; mej. Anita Van Im-
pe, Dendermondse steenweg 617; 
Hugo Van Hecke, Kouterstraat 
204. 

Te Heusden by André Spi'uyt, 
Meerstraat 10; meJ. Marlette De 
Lathouwer, Wellingstraat 120; Em. 

Pack, Zandakkerlaan 72; Arthur 
Dupre, Kleempendorp 3; Mager-
man Noel, Tramst raa t 4c. Te Laar
ne in het Gildenhuis, Molenstraat. 

Prijs : 50 P. 

Dworp 
De afdeling Dworp rijdt mee 

met de kantonale bus Halle. In
schrijvingen in het lokaal. Prijs 
40 P. 

Erenbodegem-centrum 
Vertrek met speciale t ram te 9 

uur. Hoge Weg. 
Pi-ijs : 30 F heen en terug (te

rugreis naa r believen). 
Vertrek per t rem : trein van 10 

uur 24. 
Korting 35 % op vertoon van 

deelnemingskaart. 
Tiketten en deelnemingskaarten 

zijn tot en met 10 okt. te verkrij
gen bij : 

R. De Kegel, Heuvel 73. 
J . De Dier, Vrijheidstraat. 
L. D'Hondt, steenweg op Nino-

ve 145. 

Gent 
Inlichtingen en inschrijvingen 

bij : 
Gent : Vlaams Huis Roeland, 

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

bethlaan. 
Gent : Rigo Karel. Eedverbond-

kaai 46. 
Gent : Haesaerts, Brabantdam 

108. 
Gent : Sleurs CTlem. 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 terugreis be

zoek aan Vlaamse Huizen te Le
de en Weiteren. 

Koekelare 
Wij gaan weer mee naar Brussel 

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

Kortrijk 
Wie medewil met de bus van de 

V.U. naa r Brussel, haaste zich in 
te schrijven bij de arr . voorzitter 
(tel. 109.37). Aantal plaatsen be
perkt ! 

Propagandisten van de V.U. 
stellen zich ter beschikking van 
het Actie-Komite van Kortrijk, 
voor wat de propaganda betreft. 
De werftochten werden om deze 
reden, voorlopig geschorst en zul
len hervat ten op 21-10-62, met een 
grootse tocht te Waregem. 

Kontich 
In te schrijven daarvoor wende 

men zich : 
Cafe « Alcazar », Mechelsesteen-

weg 22, Kontich. 
Dhr J. Steurs, Edegemsesteen-

weg 87, Kontich, tel. 53.10.27. 

LEDE 
Vanuit Lede werden twee bus-

isen voor Brussea ingelegd; prijs 
30 F. Inschrijvingen bij' Roger 
puintin. Nieuwstraat in hpt lokaal 
« Reinaert », en op het sekreta
riaat , BeUaert 93. 

TE KOOP 
Te koop zeer goed en wel

gelegen handelshuis met mri j , 
boomgaard en hof, oppervlakte 
11 aren, voorgevel 12,50 m. ge
legen stwg op Ninove 55, Leer
beek. Alsook schrijnwerkerij -
machines; bandzaag, vlak en 
vandikte schaaf, pennemachi-
ne, slijpmachine en pers voor 
deuren. Voor lnlic*itingen zich 
wenden, De Smet Jan , Halle-
baan 2a, Ellngen, tel. 52.41.95. J 

Leuven 
Inschrijven in lokaal CJristal, 

Pari jsstraat 12. 
Deelname : 40 F. De bussen 

vertrekken op de Oude Markt te 
9 uur 30 stipt ! 

ARR. MECHELEN 

DUFFEL 
In samenwerking met oud-stu-

denten. 
Ir. Stevens, Molenstraat 16. 
Jos Buizamckx, Wouwendoren-

s t raat . 
LIER 
. 5 bussen voorzien. Prijs 35 F. 

Adressen : Mam'its Alaers, Kes-
selse steenweg 19. 

Edgard Bouwens, Eeuwfeestlaan. 
MECHELEN 

5 bussen plus trein. 
Adressen : cafe Op Sinjoorke, 

Nieuwenlaan. 
Oscar Renard, Hovenierstraat 

24. 
Herman Keldermans, Stand

beeldstraat 23. 
KATELIJN-WAVER 

Iwein Van de Voorde Netestr. 
3. 

Juu l Wildiers, Mulskade 15. 
BERLAER 

Walter Luyten, Legrelllestraat 
32. 
NIJLEN 

3 bus.sen voorzien. 
Lode Van Dessel, 
Herman Ctools, J.E. Claeslaan 

45. 

KLEIN BRABANT 
3 bussen. 
Huwels, Kat tes t raa t 46, Oppuurs. 
Van de Moortel Frans, L. Ver-

haerenstr . 14, St. Amands. 
HEIST OP DEN BERG -
BEERSEL 

Jos Hermans, Bedorfstraat, 
Heist. 

F rans Van Dessel, Veldensti-aat 
1, Beersel. 

Ranst 
Zo spoedig mogelijk Inschi-ij-

ven, ten einde de nodige bussen 
vast te leggen bij : 

Buseyne, Karel - Rozenlaan 4 -
Ranst. 

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

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

Roeselare 
Inschrijven voor onze bussen bij 

Antoon Desimpelaere, ' Kalken-
straat , Roeselare. Tel. 209.64; 
schrijf onmiddellijk in. 

Schoten 
Er werden (voorlopig) 400 tic

ketten verspreid. Deze kunnen be
komen worden bij : 

Michel (3aals, UUenslei 76. 
Hugo De Man, Alice-Nahonlei 

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

141. 
Miei Drumont, van Havrelaan 

369 ( te l 52 56 02). 
Renaat Mertens, Reinemimdlei 

16 (tel. 52 52 70). 
Marcel Moens, Ste-Kordulaplein 
Hubert Smet, V. Adriaenssens-

s t raat 81. 
Pol Venken, Grote Singel 105 

(tel. 52.41.45). 
Herwig Verreyken, Viktor Nelis-

s t raat 33. 
Neemt nu reeds uw ticket (48 

P) om een volmaakte koördinatie 
mogelijk te maken. 

Bussen vertrekken rond 8 uur 30 
van tut : 

Torhout 
Prijs : 60 F. 
Koekelare : Anseeuw, onderwij

zer. Sterrestraat . 
Veldegem : Deneef, volksverte

genwoordiger, Provmciebaan 8. 
Zedelgem : Rommel, Hogevoute-

s t raat 25. 
Aartrijke : Degroote, hoofdon

derwijzer, Hugo Verrlestraat 43. 
Kca1«mark : Wouters, Markt 8. 

. Bemegem : Oools, Aartrljkestr. 
20 

letstegem : Sabbe, Moerdijkstr. 
22. 

letstegem : Van Roose, Markt 
17 

Torhout : Benschmek, advokaat, 
R. de Ghelderelaan 5. 

Oosterzele 
De autobussen In 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 uiur 15. 
Melle standbeeld gesneuvelden 

te 9 uiur. 
De deelname-prijs Is 50 F en 

men kan inschrijven bi] : 
De CJlercq Anna, Hutsepotstraat 

78, Zwijnaarde. 
Vercammen Lea, Oudstrijder»-

laan 1, Merelbeke. 
Mutualiteit F^andria, Gaverestr. 

92 Merelbeke. 
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. Jflelle. 
Coenraats Amaat, Wolvenstraat 

1, Melle. 
De Kerpel George, gemeeate-

sekretaris, Lemberge. 
Van Brabant Wilfried, ICn As-

tr idlaan 1. Battelare. 
De Rycke Willy, Scheldestraat 

9, Gavere. * 
De Wilde Guido Kerkstraat , 

Gavere. 
De Moor Wilfried, onderwijzer, 

Moortzele. 
De c:!arne Paul, Gootje 55, Ba

legem. 
Hael terman Hugo, St. Lievens-

s t raat 12, Gijzenzele. 

Oostende 
Brussel. Inschrijvingen (60 P) 
worden aanvaard op de volgende 
adressen : 

Leo Van de Weghe, Plantenstr . 
75, Oostende. 

Kunsthandel A. De Busschere, 
Chi'istinaslraat 103, Oostende. 

Kunsthandel Artes, Alfons Pl«-
terslaan 28, Oostende. 

R. Delbol, Pranscis Verestraat 
85, Oostende-Opex. 

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

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

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

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

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. Woutersp 
s t raat 102, V.V.B. 

Mertens Frans, steenweg op 
Dendermonde 112, Vlaamse Kring. 

Beek Jozef. Verbindingsstraat 
29, David-sfonds. 

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

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

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 

hauegekraai! 

Wilrijk-Morstel 
Inschrijvingen en tnliohtingen 

bij : 
Vlaams Huis (f Tijl », Antwerp

se straat , Mortsel. 
Karel üyt terhaeghe, Oosterveld-

laan 165, Wilrijk. Tel. 49.55.89. 
Rudl Van Boven, Deumest raa t 

70, MortseL Tel. 49.75.24. 
Gomaar Oells, JuuI Moretuslei 

346, WilrtitlE. Tel. 38.42.81. 
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ZATERDAG 6 OKTOBER A.S. : 

VOLKSUNIE - KADËRDAG in het ARR. BRUGGE 
I n de namiddag van zat. 6 okt. a.s. belegt d« V.U.>^rr. 

Brugge een rufin-opvatte vormingsdag, waarvan het program
ma is samengesteld als volgt : 

Van 14 uur 30 tot 16 uur ; ,sektie>-vergad«ringen : 
Sektie I : (voorbehouden a a n de leden van de arr. raad 

en de afdelingsbesturen) : de V.U. s ta tuta i r gezien. 
Lokaal : « Vlissinghe », spreker : Pol Martens. 
Sektie H : (voorbehouden aan propagandisten en jongeren 

V.U. programma en propaganda. 
Lokaal : K Vlissinghe », spreker : Toon van Overstraeten. 
Sektie I I I : he t federalisme : een sociaal-ehonomische 

noodzaak. 
Lokaal : hotel « Rubens », spreker : Daniel De Coninck. 
Te 16 uur 30 : Mr, F . van der Eist overhandigt op het 

Burgplein vaandAl en propaganda^wagen voor he t arr . Brugge. 
Van 17 tot 19 uur : in he t hotel <( Rubens », IPhilipstock-

s t raa t 9, Brugge, openbare slotvergadering op he t thema : 
V.U. Nu : wezen en opdracht van een Vlaamse oppositiepartij. 

Spreker : partijvoorzitter F. van der Eist. 

BAAL 
Op woensdag 26 dezer was een 

vergadering belegd in ons lokaal. 
Voorzitter dh r Pelgrims deed 

een oproep voor de 2de Mars op 
Brussel en spontaan werd mede
werking aangeboden, ook uit om
liggende gemeenten. 

BILZEN 
Onder leiding van Louis Vrijens 

werd in minder dan een m a a n d 
een afdeling opgebouwd die reeds 
het hoogste aan ta l leden in de 
piovincie heeft bereikt. Dit is 
werk van jonge mannen ! 
KRUGGE 

De reeks van propaganda-toch-
ten werd op zat. 29 sep. 11. te 
Brugge gesloten. I n de volkswij
ken van Brugge werden 180 nrs 
aan de m a n gebracht. 

De koJportage-tochten zuilen n a 
de mars op Brussel worden herno
men. 

Op maandag 1 okt. 11. vond voor 
de afd. Brugge de sÉatütall*" le-
den-vergadenng plaats. 

DEURNE 
De werftocht, in deze gemeente 

kende een gunstige uitslag. 

DIKSMUIDE 
Voor november werden werf-

tochten vastgelegd : 
4 nov. : zondagvoormiddag, Oos

tende. 
17 nov. : zaterdagnamiddag Kor

temark. 
1 dec. : Westende en Lombard-

zljdé. 
Voor de werfiocht te Oostende 

doen We 'n beroep op de medewer
king van de airr. Roeselare, Brug
ge, leper en Kortrijk. 

De afdelingsvergadering die 
plaatsvond op 29 sept. kende goede 
bijval. Het bestuur werd verkozen, 
terwijl verschillende nieuwe leden 
werden ingeschreven. 

DILSEN 
Een actie werd gevoerd voor de 

mars op Brussel door onze plaat
selijke medewerker Cyriel Boutsen. 
Deelnemers voor de mars kunnen 
alhier de nodige inlichtingen be
komen alsmede zich inschrijven 
voor de reis. 

DWORP 
De mossel- en friteskermis ken

de «en groot sukses. Hartelijk 
dank aan allen die bijdroegen tot 
di t welslagen. 

Zitdag ziekenkas en sociaal 
dienstbetoon : zaterdag 6 oktober 
van 18 to t 19 uur, door notaris 
Talloen en een afgevaardigde van 
de ziekenkas. 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEDEZIJOE . LEDE 

Allaanvardalar 

Engel & e 
EIgan produktl* 

Uitgebreid gamma 

ep verzoek 

Aan huil geleverd 

Prospaktui 

TEL (053) 225.«0 

ESSENE-HEKELGEM 
Op zondag 7 oktober komen de 

propagandisten te 8 uur 45 samen 
achter de KVS, Lakenstraat of te 
9 uur 30 aan de kerk van Hekel-
gem om in Essene en Hekelgem 
he t blad te verkopen. 

De plaatselijke propagandisten 
worden vei-wacht. 

fTENK 

Door Renaa t Vanheusden en P. 
Degraeve werden een reeks nieu
we leden gemaakt waardoor de af
deling Genk volwaardig is gewor
den. Eerstdaags zal een bestuurs-
verkiezing plaats hebben Tijdens 
de laatste week brach ir Colemont 
bezoeken in deze streek voor de 
financieele mobilisatie. 

: GENT : 
• Volksunie weerbaarheidsbal • 
: 6 October 1962, Vlaams huls • 
• Roeland. : 
• Orkest « Novelty » Arseen • 
: Sabo. • 
• Aanvang 20 uur 30. Prijs \ 
: 30 F. ï 

GERAARD SBERGEN 
Twee dansfeesten op 6 oktober! 

Op zaterdag 6 oktober, houdt de 
« 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 F ; plaatsbespreking door over
schrijving van 60 F, op P.C. num
mer 5255.63 van Marcel de Boe, 
Heldenlaan 24, Zottegem; referen
tie : het tuin- en dansfeest van 
vorig jaar te Voorde, met honden
den " aanwezigen. 

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

KNOKKE-HElSr 
Dhr Raf Declercq, voorziiter van 

afd. Knokke-Heist, was in «Volk» 
he t voorwerp van een laaghartige 
aanval . Er zal daarop te gepasten 
tijde worden geantwoord 

IZEGEM 
Ziekenbond en dienstbetoon. 

1ste zaterdag van de maand van 
14 tot 16 uur in cafe Royal, Nieuw
straat , Izeg'Pm. 

LEDE 
Deze avond te 20 uur verwelko

men wij te Lede, in de « Rei-
naer t », Willem De Meyer, die zal 
instaan voor een daverende volks
zangavond. De Vlaamse Klub no
digt al haa r leden en simpatisan-
ten uit om de troebadoer van het 
Vlaamse lied te komen toejuichen. 
De toegang is gratis. 

Wij trekken nogmaals de aan
dacht van de Volksunie-leden op 
de aan gang zijnde aktie ter ver
dubbeling van ons leden-aantal. 
Ter gelegenheid van onze film
avond, vorige maandag, werden 16 
nieuwe leden binnengebracht. Wie 
nog niet afrekende wordt verzocht 
zich in verbinding te stellen met 
het afdelmgs-sekretariaat. 

LEUVEN 
Dinsdag 25-9 spiak dhr Gouver

neur over de Voerstreek. Onze zaal 
in de Cristal wordt werkelijk te 
klein. 

Vrijdag 28 dezer werd een nieuw 
bestuur verkozen. Alles verliep in 
de beste stemming. We wensen 
afd. Leuven een goede werking. 

LIER 
Alle leden worden drin

gend opgeroepen voor de leden
vergadering af deling. Lier, 29 sept. 
te 20 uur 30 In cafe Den Hoorn, 
Kon. Albertstraat. 

Belangrijkste agendapunt : Be-
stuursverkiezingen. 

Alleen leden toegelaten. 

LIMBURG 
De oproep voor steunbijdragen 

kent een zeer gunstig onthaal. De 
personen die reeds bezocht werden 
door onze provinciale secretaris, 
hebben haas t allen Ingeschreven 
voor een ruime jaarlijkse bijdrage. 
Ze hebben onmiddellijk een eerste 
schijf afgedragen. 

Indien de volgende bezoeken 
evengoed verlopen, dan halen we 
nog dit j aa r onze bestelwagen. 

De uitbouw van een afdeling 
V.M.O. is t hans in goede banen 
geleid. Zowel arr . Hasselt - St. 
Truiden als Tongeren - Maaseik 
hebben een leider gelo'egen : Ur
baan De Bruyn uit Kuringen en 
Louis Vrijens uit Bilzen. 

LINKEBEEK 
Deze erg bedreigde gemeente 

(de « faciliteiten » worden er 
reeds met milde hand verleend; 
werd op 19 september door de pro-
pagandaplosg van de Volksunie-
Vorst-ükkel, waarbij Linkebeek 
organizatorisch behoort, bewerkt. 
Er werden van huis tot huls 1150 
vlugschriften verspreid en 150 
proefnummers van De Volksunie. 

POPERINGE 
De plakkersploeg (nog genoemd: 

*de Vlaamse Klub) hield op 29-9-62 
een schitterend gelukte bieravond 
onder leiding van Dri:s Gerber. 

Het Lied van de Bezem werd er 
aangeleerd. 

De opbrengst van deze avond 
werd gestort in de kas van de 
plakkersploeg. 

ROESELARE 
Zitdag. 

Volksvertegenwoordiger : Dr L. 
Wouters : 1ste maandag der 
maand van 16 tot 18 uur in cafe 
« Engelsch Hof », l e p e r s W a t 81, 
Roeselare. 
Ziekenbond en dienstbetoon. 

Zaterdags voormiddag van 9-12 
uur bij de plaatselijke zieken-
bondsekretaris. 

SCHILDE - ZANDHOVEN 
Kolportagetochfen propaganda-

ploeg : 
Zondag 7-10 : Zandhoven; verza

melen aan de kerk 9 uur 15. 
Zondag 14-10 : Mars : de auto

bussen vertrekken aan het sekre-
tar iaa t van Schilde 

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

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

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

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

ST. ANDRIES-JABBEKt 
Op vrijdag 28 sep. 11. vond een 

algemene ledenvergadering plaats. 
Het aftredend bestuur werd her
kozen en dhr Et. Maes werd als 
bestuurslid gekoöpteerd. Na een 

: ü WENST PELS, 
• EEN BONTJASJE, 
: of een pracht 
: van een bontmantel? 
: Wendt U 
• vol vertrouwen 
• tot het huis 
1 W.CLAYKENS-NEVEN 
• Oudergemselaan 328 
• Etterbeek - Brussel 
E Tel. : 48.37.01 
: Alle inlichtingen op verzoek 

gedachtenwisseling over propagan
da werd besloten het kernwerkmg 
uit te bouwen in de gemeenten 
Jabbeke, Varsenare en Stalhil'.e. 
Voorzitter Maurits Goethals deed 
een oproep tot bijwonen van de 
arr. kaderdag. Er werd bekendge
maakt dat het dienstbetoon zal 
worden waargenomen ten huize 
van dhr E Maes, Lange Molenstr. 
64, St. Andries, tel. 379.74 elke za
terdag-voormiddag van 9 tot 12 
uur. 

ST. KRUIS-MOEBKERKE 
De voorlichtingsvergadering 

leidde tot een bevredigend sukses. 
Na het welkomwoord van dd. voor
zitter Mare Vandemoortel spraken 
volksvertegenwoordiger R Mat-
theyssens over de middenstands
problemen en Boerenfront-propa-
gandist E. Maes over de noden van 
onze landbouwers. Tot sloot hekel
de M. Vandemoortel de regerings-
politiek in verband met de loon-
trekkenden. 

Deze afdeling ontwikkelt zich 
tot een der be-ste van het arr. 
Brugge. 

ST. T K Ü I D E N 
Nadat Albert Lena«rs uit Ker-

kom een afdeling heeft uitge
bouwd in de omaiggende dwpen, 
mogen we ons thans verheugen in 
een nieuwe afdeling te St Truiden 
zelf, uitgebouwd door adv. Jef Li-
bens. 

TONGEREN 
De winteraclie werd ingezet met 

een geslaagde ledenslag. Nadat 
Nikel Merken ui t Herderen een 
eerste afdeling heeft gesticht, 
wordt thans door Herbert Fran
sen uit Tongeren een tweede af
deling opgericht. Zeer kortelings 
zal een bestuur gevormd worden. 

TURNHOUT 
Zelfs gedurende de zomermaan

den werd er m ons arrondissement 
nog regelmatig gekolporteerd; zo 
kwamen aan de beurt, Vlimmeren, 
Wechelderzande, LUle, St. Pieter, 
Kasterlee, Ramsel, Hulshout, Hout-
venne. Meerhout en Ravels. 

De verkoop schbmmelde tussen 
49 en 89 nummers. 

Op 27 oktober e.k. heeft een ar-
rondissementele kaderdag plaats 
te Wechelderzande, in het hart je 
van de Kempen, in cafe-restau-
r a n t De Keizer. 

Er is gelegenheid tot avondmaal 
(hesp met eieren zoveel U wilt !) 
aan de prijs van 35 P. Drank in
begrepen. 

Op deze kaderdag spreken onze 
eigen mensen : 

Dr. Jur . Jo Belmans, Dr. Sc. 
Bert Hermans en Hr. A. De 
Troyer. 

Jos Van Bruggen zit deze kader
dag voor. Ieder is welkom, ook van 
buiten het arrondissement. Voor 
de maalt i jd schrijve men tijdig in 
bij onze bestuursleden. 

De dames en juffrouwen wor
den, zoals gewild, ook 's avonds 
afgehaald om ons gezellig samen
zijn in De Keizer bij te wonen. 
Een aardig orkestje zorgt voor de 
stemming, en dans ! 

Op 21 oktober e.k massakolpor-
tage te Turnhout . Propaganda-
ploegen uit Antwerpen komen ons 
versterken. Om 12 uur spreekt 
Karel Dillen op de markt te Turn
hout, tijdens onze openluchtmee
ting ! 

Op 24 november e k. grote Volks
unie-meeting in het Lindenhof te 
Turnhout ! 

In de maand januari neeft het 
jaarlijks bal van de Vlaamse 
Krmg Kempen plaats te Turn
hout. Ieder houde d^zp datums 
vrij ! 

Eerstdaags verschijnt ons me-
dedelmgsblad « Kempenland ». 
Dit bi-engt U regelmatig om de 4 
weken alle mededelingen en 
nieuws uit ons arrondissement. 
Diegenen onder onze sympatisan-
ten die het niet mochten ontvan
gen, gelieven het sekre'ariaat te 
verwittigen. 

Alle inzendingen voor dit b'.acfje 
aan ons sekretariaat. Geldelijke 
bijdragen voor steun tot het be
kostigen van deze uitgaven op 
postrekening van Domien Nijs, 
Veldstraat 23, Tiunhout . nr 6955.47 
worden in dank aangenomen [ 
Vlaamse ziekenkas. 

Er werd overgegaan tot oprich
ting van een Vlaamse ziekenkas, 
gewest Turnhout, aangesloten bij 
de Vlaamse ziekenkas, Koningstr. 
10,.te Antwerpen. Alle inlichtingen 
en inschrijvingen op volgende 
adressen : 

Hr. Juul Meulenbergs, Statie-
s t raat 34, te Ramsel. 

Hr. Domien Nijs, Veldstraat 23. 
te Turnhout . 

Secretariaat Vlaamse ziekenkas. 
Graatakker 142 Turnhout, tel. 
421.05. 

GEBOORTEN 

In l iet gezin J- Veestraeten-Se-
gers te Houthalen werd een zoon
tje geboren dat Joske werd ge
doopt. Onze onre-hts gelukwen
sen. 

ZOEKERTJ 
BROODROOF 

Een maneuver-arbei.'l'^r die vo
rige week mee opstapte in de be
toging voor vrijlating van de ne
gen, werd hierom van zijn werk 
beroofd. 

Wij vragen dringend, andere 
werkaanbiedingen. 

Schrijven : bureel blad onder 
letters B.R. 

ï Onze lezers gelieven er voor- • 
• t aan rekening mee te houden S 
; dat zij zich voor inlassen van S 
ï en antwoorden op zoekertjes ! 
• dienen te wenden tot het \ 
i hoofdsekretariaat : M. Lemon- • 
; nierlaan 82, Brussel. ! 
1 ; 

Vlaams plaatslager gevraagd 
zeer dr ingend Voor Brussel, zich 
wenden hoofdsekretariaat 

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

Schrijven naar Volksunie, die 
doorzendt 

Voor onaerhoud ' burelen werk-
\'i'ouw gevraagd. 

Zich aanbieden Volksunie, M. 
Lemonnierlaan 82 Brussel 1. 
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BBOECHEM 
De V.U. dankt allen die hebben 

deelgenomen aan de autokaravaan 
die op 30-9 verschillende geineen-
ten, doortrok. 

Het was een succes ! 
Het Gewestelijk IJzerbedevaart-

komitee Broechem verzoekt alle 
autovoerders die deel ui tmaakten 
van de karavaan en een kleine 
leeuwenvlag kregen om hun wagen 
t e versieren, deze terug te bezor
gen op het plaatselijk sekretariaat 
ofwel 25 F over te schrijven op 
P.C. 6909.33 p-a Abeelebaan 9, 
Broechem. 

BERINGEN 
Voorzitter Pi-ans Wyckmans is 

begonnen met de uitbouw van Kan
ton Beringen. Na een afdeling te 
Beringen zelf wordt thans, in sa
menwerking met Jan Cauüerghs 
uit Koersel, a^n een nieuwe afde
ling gewerkt. 

DKOGEJ^BOS 
"iier werden door de geestdrif

tige propagandisten van de afde
ling Vorst-Ukkel 1500 strooibrief-
jes gebust. 

Drogenbos behoort bij de Volks-
• unieafdeling Vorst-UkkeL Sympa-

tizanten wenden zich voor alle 
aard van medewerking tot onze 
voorzitter : Engelandstraat 420, 
Ukkel-Brussel 18. Hun Vlaams 
Huis heet Die Ossewa, Bondgeno-
tenstraat 307 Vorst ( trams 52 en 
58). 

GENT 
Na de bijval voor onze propagan-

datocht te Sint Denijs Westrem 
roepen wij de medewerkers van 
deze tocht reeds op voor de vol
gende op 21 oktober a.s. te Dron
gen en Baarle-Drongen. 

Nieuwe medewerkers geven 
naam en adres op aan sekretaris 
Edmond Dellaert. Holdaal 32, te 
Gent (tel. 22.24.27) 

De kolportage in de Veldstraat 
op zaterdag 29 sept. verliep in 
beste orde met een waarneembare 
stijging Van de verkoop t.o.v. de 
vorige weken 

HASSELT 
De propagandistenvergadering, 

voorgezeten door provincieraadslid 
drs Degraeve, kende een geestdrif
tige opkomst van ongeveer 50 pro
pagandisten. 

De Voorzitter mocht de vergade
r ing inzetten met een dankwoord 
voor de geleverde inspanningen 
tijdens de voorbije maand. De 
prov. secr. I r Olem Colemont gaf 
een overzicht van de belangrijke 
ledenaanwinsten en deed een op
roep om de actie in deze geest 
verder te zetten. Tegen Nieuwjaar 
moet Limburg minstens 20 afde
lingen gesticht hebben. 

Ef werd een omhaling gedaan 
voor de getroffenen in de actie te
gen de Franse sermoenen : 580 P 
werd opgehaald. 

Aangevoerd door aiT. propagan
daleider Urbaan De Bruyn heeft 
afdeling Hasselt niet minder dan 
1000 Volksunie-bladen gratis uitge
deeld aan de kerken van Kurin
gen, Spalbeek, Kermt en Terkoest 
te Alken 

KORTRIJK . 
Alle Vlamingen uit het ar

rondissement treffen zich heden 
6 oktober, in de zaal « Golden 
River » te Deerlijk, waar het 
tweede ba! der Volksunie, arr. 
Kortrijk plaats vindt. 

Van af negen uur speelt het 
orkest « Willy Hill's » ten dans, 
onder het motto : Wij maken 
samen plezier — U helpt ons 
aan een micro-wagen ! 

HEKELGEM-ESSENE 
Zal het cijfer van 173 bladen, 

verkocht in Meisbroek en Steen-
okkerzeel op 7 oktober, overtrof
fen worden in Hekel gem en Esse-
ne ? 

Zondag 7 oktober samenkomen 
te 8 uur 45 achter de KVS of te 
9 uur 30 aan de kerk van Hekel-
gem. De plaatselijke werkers wor
den verwacht. 

KONTICH 
Op 20 september 1.1, vond te Kon-

tich een kantonnale propaganda-
meeting plaats die in het teken 
stond van de a.s. mars op Brus-

lel. 

Deze meeting is schitterend ge
slaagd. 

LIER 

Vorige zaterdag werd te Lier 
overgegaan tot de bestuursverkie-
zingen der plaatselijke afdeling. 
Naast de talrijk opgekomen leden 
waren aanwezig : Algemeen sekre-
tar 's Wim Jorissen, arr. voorzitter 
Oscar Renard en arr. sekretaris 
Walter Luyteii. 

Volgende leden werden verkozen 
in het bestuur : 

Jef Langmans, Van Doedellaan 
38. Lier. 

Maurits Slaerts, Kesselse steen
weg 19, Lier. 

Edward Luyten, Guldensporen-
laan 36. 

Bernard Hellemans, Wavarss 
steenweg 127. 

Edgard Bouwens, Eeuwfeesclaan 
163 

Laatstgenoemde werd voorgedra
gen als voorzitter. 

Remi Maes werd opgenomen 
als bestuurslid. 

MECHELEN 

Het Breugelfeest in de stedelij
ke feestzaal te Mechelen overtrof 
alle verwachtingen wat betreft 

het aanta l aanwezigen en prach
tige atmosfeer. 
Mars op Brussel. 

Als voorbereiding op de Mars op 
Brussel werd een ledenvergadering 
belegd, wa'ar na een redevoering 
van arr. sekretaris Walter Luy
ten over de grote betekenis van 
de Mars, de leden aktief werden 
ingeschakeld in het organisatori
sche werk voor deze Vlaamse 
machtsmanifestatie. 

In ons arr. wordt door onze m.en-
sen fel gewerkt. 

Help hen door uw massale op-, 
komst. 

MERELBEKE 

Op woensdag- 10 October in St. 
Pieterskring filmavond door VMO-
Antwerpen. Programma : Mars op 
Brussel, relletjes H. Geest en St. 
Jozefkerk, betoging voor de 9 ge
vangenen. Toegang gratis. 

OOSTERZELE 

Na de mis van 8 uur op zondag 
30 sept. hielden we onze open
luchtspreekbeurt. Nadien werden 
in enkele straten nog een drietal 
toespraken gehouden, terwijl we 
ons blad te hoop aanboden. 

Een korte kolportage volgde nog 
in Scheldewindeke. 

Op zondag 7 October propagan-
datocht doorheen het kanton met 
het oog op de Mars op Brussel. 
Verzamelen aan cafe « Kantien-
tje », Merelbeek statie en vertrek 
om 10 uur naa r Bottelare, Moort-
zele, Scheldewindeke, Balegem, 
Oosterzele, Gentrode en Melle. 

WETTEREN 

Aan ons, de tweede mars 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. 

OVERLIJDEN 

Te Gent overleed op vrijdag 28 
sept. 1962 de heer Marcel Bogaert, 
schoonvader van V.M.O.-man Li
bert Robert. De V.M.O. Gent biedt 
aan Libert en de famil'e Bogaert, 
haa r blijken van kristelijke deel
neming aan. 

MECHELEN 

Zondag 7 okt. 11 uur Gulden 
Huis, Veermarkt. 

Solidariteitsmeeting voor on
ze Mechelse gevangenen van 
de betoging te Antwei-pen. 

Voorzitter : Oskar Renard. 
Korte toespraken door : 
Senator Roossens. 
Wim Jorissen. 
Paul Martens en Walter Luy

ten en de ex-gevangenen : 
Iwein Van de Voorde. 
F rans Gielis. 
Vertoning van de film over 

de betogingen. 
Grote kantonnale meeting 

voor Heist op den Berg en 
omstreken. 

Donderdag 11 oktober 20 uur 
Beerselhof. 

Voorzitter : Dr Rombouts, 
veearts, Putte. 

Sprekers : 
Volksvertegenwoordiger Van 

Leemputlen. 
Provincieraadslid Ludo Sels. 
Walter Luyten • arr. sekreta

ris. 

MARS OP BRUSSEL - MARS OP B RUSSEL - MARS OP BRUSSEL - M 

: N A DE MARS 
• • 

: gezellig samenzijn : 
• mef 2 orkesten : 

I GRAAF VAN EGMONT! 
: Van Praetstraaf 28 [ 
• Brussel ; 
I bij de Beurs • 
: Gratis toegang : 
• ALLE VLAMINGEN WELKOM ! ï 

AALST 
Reisbiljetten (Aalst - Brussel, 

heen en terug tegen 30 F) zijn ie 
bekomen op volgende adressen : 

Café « De Yzer », Vlaanderen-
straat 13. 

(3até « De Vriendschap- », Kerk
s t raat 9. Tel. 261.50. 

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

Edmond Cooman, Boudewijn-
laan 48. 

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

David-sfonds : Valerius de Sae-
deleerstraat 33. Tel. 28113. 

Vooruitzichtstraat 70. 
W. De Muvnck, Moorselbaan 

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

steenweg 129. Tel. 268.45. 
Paul Goffia, Rozenweg. 
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, Jan , Jel'.estraat 

53 
Van der Stock Fritz, Moutstr. 

5. Tel. 223.61. 
Pol Verleysen Heilige-Hartlaan 

103. 
V.O.S., Keizerlijke 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, Verbondstraal 

57 (hoek Tolstraat) . 
Dierick Jan, Lange Lozanastr 

77. 
Mevr. Van den Bergh, Karel 

Oomsstraat 51. 
Walschai-ts R.. Hazelarenstraat 

15 (TeL 38.41.70). 

BERINGEN 
Vertrek der autobussen ; 
Beverlo, Weg op Korpsel 8 uur 

35; Stal-Koersel 8 uur 45; Koersel 
8 uur 35; Heusden-Rondpunt 8 uur 
45; Heusden-Dorp 8 uur 40; Zol
der 8 urn- 35. 

Gezamenlijk vertrek Beringen-
Markt 9 uur. 

Inlichtingen bij het inrichtend-
organisme : Gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee Beringen, Hoog
straat 11. 

BRASSCHAAï 

Op zondag 7 oktober wordt een 
autokaravaan ingelegd 

We roepen a! onze leden op deel 
te nemen aan deze manifestatie. 

inschrijvingen voor de m.ars op 
Brussel worden opgenomen door : 

Claus Rsne, Dr Rooseplein 5, 
Brasschaat, tel. 51.85.99. 

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

Hermans Roger, Hbfstraat 35, 
tel. 51.70.58. 

Vandehoeck Fee, Middelkaar t 15, 
Bi-asschaat. 

DENDERLEEUW 

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

-Afs'.agkaarten voor de reis kan 
men afhalen bij de plaatselijke af
gevaardigde van het Aktiekomitee 
Wilfried De Metsenaere, Sport-
straat 2 

EDEGEM 

Inschrijvingen bij een van de 25 
kontaktadressen : 

Oude Godstraat 69. 
Muggenborglaan 24. 
Buizcgemvoctweg 59. 
Hagedoornlei 2. 
Pr. Boudewijnlaan 257. 
Ten Bogaerdeplein 11. 
Queteletlaan 22. 
Baron de CeLeslaan 34 en 36. 
Te Nijverdonklaan 9. 
Sterrenlaan 3. 
J. Moretuslei 758b. 
Ou^e Godstraat 38b. 
Boniverlei 7 en 14 
Keldermansstraat 19. 
Mechelse steen-weg 314 
A. Vesaliuslaan 39. 
Pacellilaan 8. 
Baekelandstraat 28 
Elsenborghlaan 1 en 56. 
Garden Citylaan 64. 
J. Moretuslei 742. 
Strijdersstraat 43 

GENT 

Er wordt vooral een bezoek ge
bracht aan het gi-af van Staf De 
Clercq. Prijs der reis 50 F. In
schrijven in lokaal Rubenshof; bij 
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. 

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

(Davidsfonds). 

Mej. Mariette De Lathouwer, 
Wellingstr. 120, tel. 52.12.89 (Da
vidsfonds). 

Emiei Pack. 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). 

HOVE 

Inschrijven bij : J . Volkaerts, 
Salvalei 13. 

J. op de Becq, Groenstraat 27. 

MEETJESLAND 
Nadere inlichtingen kunnen be

komen worden op het gewestelijk 
Volksunie - sekretariaat : Rutger 
Van den Berghe, Bekestraat 36, 
jWaarschoot (tel. 09-74.73.27). 

Hieronder de personen bij wie 
men zich kan laten inschrijven : 

Waarschoot : Daniël Pauwels, 
Weststraat 92. 

Zomergem ; Daniël Wallaert, 
Azaleastraal. 

Enk Van de Wr^ghe. Kleistraat 
33. 

Bellem ; Mark Vlaeminck, Kerk, 
s t raat 295 

Knesselare : Jona Cooreman, 
Kerkstraat 3. 

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

Hoekstraat 3. 
Zelzate : R. Rondonck, Kerk

straat 28 
Assenede : W De Groote. Hoog

straat . 
T.' Willems, Nieuwe straat . 
Ertvelde : Wieme, Lindenlaan. 
Janssens, Molenstraat. 
Klu'zen : Vandeputte, schepen, 

Nieuwe weg. 
Eeklo : Antoine Pieters, Rabaut-

s traat 18. 
Adegem : Etienne Pauwels, Sta

tionstraat. 
Sleidinge : Jons Verplaetse, 

Weststraat 
Notaris Wylleman, Dorp. 
Lovendegem : A. Lecompte, cafe 

Breughel, Dorp. 
Lembeke : Enk Inghels, Kerk

straat 25. 
Evergem : Andre De Schepper, 

Emdeken, 
Balsele : Daniël Van Hecke, 

Doornstraat 43 
Maldegem : Krist De Ruyter, 

Rotsaert de Hertainglaan 32. 
Remi Van der Beken, Nieuw

straat . 

Mariakerke : Raf Van Wassen-
hove, Speystraat 3. 

-Mfons Van Holderbeke, Losweg 
18 

Juliaan Braekeleirs, Claeys-Bou-
aert laan 7 

Beke : Van den Berghe, Beke-
straat 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, 

Sint-Laiu-eins, Waterland Oude-
man, Sint Jan-in-Eremo, Sinte-
Margriete en Warervliet 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 autocars. De prijs is 
48 F. Men kan alle avonden in
schrijven in het lokaal Tijl, Bre-
dabaan 298. 

MIDDELKERKE 
Inschrijvingen (70 F) en verde

re inlichtingen bij : 
Baekelandt Roger, Oostendse 

steenweg 12, Middelkerke. 
Lalleman Jozef, Uilenspiegel-

wijk 1, Wils.kerke, 
Moerman Roger, Joz Oas,selaan 

13, Middelkerke. 

OUDENA.ARDE-KONSE 
Inschrijvingen bij : 
Oudenaarde : Dr Vanden Haat

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

28. 
Ronse : « De Caiillon », Grote 

Markt. 
Volksbond, Zonnestraat. 
Nederbrakel ; Raf De Moor, Op-

brakelstraat 
Etikhove : Gilbert Stockman, 

Nt-derolbeekst raat . 
Kwaremont : Gies Ctosijns, Dorp. 
WOrtegom : Paul De Wilde, 

« Stokerijtje ». 

S ï . GILLIS-DENDERMONDE 
Inschrijvingen bij de voorzitter: 

De Koker Jan , Processiestraat T7, 
St. Gillis-Dendermonde. 

TURNHOUT 
De Volksunie arrondissement 

Turnhout legt ook ditmaal auto
bussen in vanuit Turnhout , Geel 
en Ramsel. Prijs schommelt tus
sen 60 en 35 P naargelang de af
stand. Ieder wordt in zijn gemeen
te afgehaald en thuisgebracht. 
Uur van vertrek wordt later mee. 
gedeeld. Inschi-ijven dadelijk op 
volgende adress-n : 

Hr. Juul Meulenbergh.3, Statie
s t raat 34, Ramsel, tel. 492.40. 

Dr. Jur . Jo Belmans, Waterstr . 
31, Geel, tel. 585 35. 

Hr. Jos Heylen, Markt 19, He
renthout. 

Hr. Domien Nijs, Veldstraat 23, 
Turnhout , tel. 421.05. 

Ook onze plaatselijke medewer
kers zullen grLag het nodige doen 
opdat Uw aanvraag zou terecht 
komen. 

Inschrijvingen open tot uiter
lijk 6 oktober : n a deze dattim 
niet meer bussen worden afge
huurd ! 

WETTEREN 
De Vlaaöise Kr ing « De Reu

zen » verzoekt Mis mee te delen 
da t men in het Vlaams Huls kan 
inschrijven voor Mars op Brussel. 
Prijs van de bus : 50 P. 
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IS 
Tijden* het voorbije weeke inde werd op he l 
kasteel v a n Male nabij Brugge een in ternat io
naa l amnes t ie -kongres gehouden , onder voor
zi t terschap van dhr Benenson . 
Voorz i t te r van de Belgische sektie der Interna-

INTERNATIONAAL AMNESTIEKONGRES - BRUGGE 
nat ionale Amnes t i ebeweging is volksver tegen
woordiger Kiebooms die op het kongres aan
wezig was . Staatsminis ter De Schrijver die des
tijds, als minister van het Londens kabinet , één 
der ont^verpers was van de a rechtspraak v a n 
negerkon ingen )), de ongenadige repressie der 
jaren ' 44 - ' 48 , r ichtte een boodschap tot het kon
gres om er op aan te dr ingen dat « ru ime gena-
demaat rege len zouden getroffen worden voor 
de polit ieke gevangenen die sedert vele jaren 
opgesloten zijn ». De heer De Schrijver gaf 
echter niet de minste verklar ing voor het feit 
da t hij behoor t tot een parti j die sinds de oorlog 
meesta l reger ingsverantwoordel i jkheid droeg en 
nooi t iets deed voor amnes t ie . 
O p het kongres verschenen ook volksver tegen-
w^oordiger D. Deconinck en dr H . Le Compte . 
Zi j overhandigden aan dhr Benenson , aan dhr 
Kiebooms en alle kongressis ten het h i e r b j afge
d ruk te schrijven en de erbi jhorende on twerp -
rezolutie. Opva l lend was , dat dhr Kiebooms 
heel wa t van zijn kongres-energie besteedde 
a a n deze tussenkomsten van de V.U. -ver tegen
woordigers . Na kennis genomen te hebben van 
de inhoud der ontwerp-rezolut ie , me t onmid
dellijke draagwijdte , verklaarde hij ze niet te 
k u n n e n s teunen , daar hijzelf voors tander is van 
(( volledige amnes t ie ». W e wach ten met onge
duld op de maat regelen die hi j , nu hij beschikt 

•over de onverwach te en macht ige hu lp van dhr 
D e Schrijver, b innen kor te tijd zal we ten af te 
dwingen . 

Heren Voorzitters, 
Ter gelegenheid van de 

Internationale conferentie 
van tiulp -aan vervoLgden, ge
organiseerd door de Belgi
sche afdeling hier te lande 
van « Amnesty », de interna
tionale beweging voor vri j
heid van opinie en gods
dienst, hebben ondergete
kenden de eer in ' t bijzon
der uw aandacht te vragen 
voor het probleem der poli
tieke veroordeelden in Bel
gië zelf. 

Wij menen dat het goed zou 
Eljn dat te dezer gelegen
heid een zeer bezadigde re
solutie zou aanvaard worden, 
gesteld in termen die tot een 
onmiddellijk resultaat kun
nen leiden. Achttien jaar na 
de oorlog worden er In ons 
land nog een vijftigtal per
sonen gevangen gehouden 
die, indien zij alleen zelfs de 
ergste gemeenrechtelijke 
misdrijven hadden gepleegd, 
volgens Belgische rechtsge-
woonten, reeds lang zouden 
aljn in vrijheid gesteld. 

Honderden gezinnen wor
den wegens politieke feiten 

als ballingen buiten het land 
gehouden omdat een lid in-
dertij d bij verstekvonnis 
werd veroordeel4 tot bui
tensporige straffen die als 
tegensprekelijk gelden. 

Vele anderen, die voor
waardelijk in vrijheid ge
steld werden, kunnen bij het 
kleinste nieuwe misdrijf op
nieuw ingerekend worden om 
hun politieke straffen op
nieuw uit te boeten. 

In ons land heeift de r e 
pressiewetgeving die nog 
steeds van kracht is, in haar 
geheel zulk een uitbreiding 
genomen ook op andere bur
gerlijke terreinen, dat juris
ten op louter juridische 
gronden, hebben gesproken 
van een aparte tak van recht 
en van een codex van de in-
civlek, die neerkomt op een 
bestendig ostrakisme van 
een hele categorie van bur
gers. 

Daar de regering zelf 
maatregelen heeft beloofd op 
dat gebied, beperken wij ons 
alleen tot het strikt straf
rechtelijk asijekti. 

Ons land komt al te zeer 
achteraan in het verlenen 
van clementie, amnestie of 
amnestiërende genade aan 
de politieke gestraften uit de 
oorlog, vergeleken bij ande
re landen als Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland of 
zelfs de Sovjet Unie die in 
1958 een algemene amnestie 
afkondigde. 

Nochtans zijn er in ons 
land bijzondere redenen 
voorhanden die meer voor 
clementie pleiten dan in bo
vengenoemde landen. 

Wij hebben dan ook de eer 
U te verzoeken de bijliggende 
zeer gematigde ontwerp-re-
solutie te willen ter stem
ming leggen, die aan talloze 
dringende gevallen een on
middellijke praktische op
lossing zou schenken en 
waarvoor de huidige politie
ke toestand in België rijp is. 
't Gaat er om 'n einde te stel
len aan alle verdere uitvoe
ring van straffen uitgespro-

'n Oud dokument: de verboden Amnestie-betoging te Lier in 59 

ken wegens oorlogsfeiten en 
de betrokkenen onmiddellijk 
toe te laten individuele am
nestie te bekomen door een 
verzoek tot eerherstel langs 
de gewone wegen bij het ge
recht ingediend zonder het 
verstrijken van de termijn 
van vijf jaar na de straf-
uitboeting te moeten af
wachten. 

Dergelijke maatregel zou 
voor veel families en indivi
duen eindelijk een nieuw le
vensperspectief openen. An

derzijds zou de staat in de 
mogelijkheid blijven perso
nen die een gevaar beteke
nen voor de binnenlandse 
rust buiten de grenzen te 
houden of buiten de sfeer 
van de politieke bedrijvig
heid. 

Aanvaard, Mijnheren Voor
zitters, de verzekering van 
onze gans bijzondere hoog
achting. 

Dr H. Le Compte. 

D. Deconink, 

Volksvertegenwoordiger. 

Boekbespreking 
De jonge Neder lands-Limburger , Dr H e n k Wal t -
m a n s is sinds jaren bekend in V l a a m s nat ionale 
kr ingen. Als s tudent reeds hield hij voordrachten
reeksen in Vlaanderen en sprak te Gent , Brussel^ 
A n t w e r p e n en Hassel t . Hij was ook spreker op de 
Paaskongressen voor V laamse jongeren en voor 
heelneder landse jongeren te A n t w e r p e n , Brussel 
en Maastr icht . Hij her inner t h ieraan t rouwens in 
het V o o r w o o r d van zijn doctoraatsthezis , en wel 
reeds in de eerste zin : « De belangstell ing voor de 
nat ionale v raags tukken dank ik aan mijn V laamse 
vr ienden, die mij vanaf mijn s tudentent i jd heb
ben be t rokken bij h u n activiteiten ». 

Zijn blijvende belangstel
ling weerspiegelt zich 
trouwens in een van de zes 
bijstellingen die hij verde
digde : « In het Belgisch 
parlement vertegenwoor
digt de Volksunie de 
Vlaams-nationale constan
te ». Over deze £*telllng 
werd hij trouwens onder
vraagd op de verdediging 
van zijn proefschrift en hij 
heeft ze schitterend ver
dedigd. 

Het werk begint met een 
diepgaande ontleding van 
de begrippen volk en natie 

waarna de nationale ge
dachte bestudeerd wordt in 
de programma's van de 
protestantse, de rooms-ka-
tolieke, de socialistische, 
kommunistische en de li
berale partijen. 

BIJ DE INHOUD 

Bij de klassieke partijen 
in Nederiand zijn er geen 
sporen te vinden van enig 
volksnationalisme In heel
nederlandse zin. Althans 
niet In hun programma's. 
Alleen in de rand van de 
Rooms Katoiieke partij be

wogen zich enkele figuren 
die het vraagstuk aanvoel
den en min of meer stelden 
maar d^n toch eerder min, 
dan meer. 

Aandacht wordt in dit 
verband besteed aan de in
vloed van het Diets Stu
dentenverbond in Katoiie
ke kringen. 

Onder het 7de hoofdstuk, 
de fascistische partijen, 
richt de schrijver het zoek
licht op het Zwart Front, 
het Nationaal Front en het 
Verdinaso, en een 8ste 
hoofdstuk wijdt hij aan de 
nationalistische groeperin
gen, de volks-, de staats-
en de rasnationale. Hierin 
heeft hij het o.m. over het 
A.N.V., de Dietse Bond, de 
Friese Beweging, het Ver
bond der Lage Landen, de 
Heelnederlandse Beweging 
e.a. Het werk wordt beslo
ten met een samenvatting 
In het Nederlands, Frans, 
Duits en Engels. 

Het boek «De Nederland
se Politieke Partijen en de 
Nationale Gedachte » is in 
Vlaanderen alleen verkrijg
baar op ons sekretariaat. 
Het kost 200 F. Dit bedrag 
kan gestort worden op giro 
5445.46 van W. Joriasen 
Brussel. 

oniwerp resolulie 
De Internationale confe

rentie voor hulp aan ver
volgden, bestaande uit afge
vaardigden van de meest di
verse naties, bijeengekomen 
op 28-29 en 30 september 62 
op het kasteel van Male te 
St. Kruis-Bxugge, acht het 
wenselijk dat België een in
spanning zou doen om bij de 
andere landen niet ten ach
ter te blijven inzake maa t 
regelen van clementie en 
amnestiërende genade voor 
de politieke misdrijven in 
oorlogsomstandigheden ge
pleegd. 

Spreekt de wens uit dat de 
Belgische parlementariërs 
die op dit kongres aanwezig 
zijn of er hun steun aan ver
lenen, ongeacht de wense
lijkheid van meer diepgaan
de vormen van werkelijke 
amnestie, onverwijld het Ini-
tietief zouden nemen om 
voor Kerstmis van dit jaar 
'n wet te doen stemmen ertoe 
strekkende alle straffen toe
gepast wegens feiten in oor
logstijd gepleegd op dit 
c^eotóltk al5 uitgeboet te be

schouwen zodat tot geen 
verdere uitvoering meer zou 
overgegaan worden. 

En tevens te bekomen dat 
de betrokkenen onmiddellijk 
met voorbijzien van de ter
mijn van vijf jaar na de 
strafuitboeting, zouden in de 
mogelijkheid gesteld worden 
individuele amnestie te ver
krijgen langs de gewone we
gen van het eerherstel in
dien de rechterlijke macht 
oordeelt dat zij Individueel 
In de gestelde voorwaarden 
verkeren. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
^vant... 

ik koop bij 

m^-
MATTH/eU'S SeODENBeDRIJf 
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ZANÏ^IBAR 
Omstandigheden hebben ons 

vcr)iinderd vroeger dan vorn/e 
week zaterdag de eerste ajleiering 
te zien van hei nieuwe jeugdjenil-
lelon We hebben intussen reeds 
heel wat slechte komentaar ge
hoord en gelezen, en tot ons groot 
spijl moeten we heldennen dat ive 
niet zelden volledig akfioord gaan 
niet wat er over « Zanzibar » ge
zegd en gedrukt wordt. H y zelf 
noemen, ergens anders op tleze 
bladzijde, de hele onderneming 
een wansmakelijke grap, omdat 
we nog altijd van mening zijn 
dat de jeugd wat meer zorg en 
dus enkele miljoenen meer waard 
is dan de BRT voor dit feuilleton 
ter beschikking heeft gesteld f 

Ook technisch en artistiek beke
ken, zien we voorlopig nog geen 
redenen om met het ivierookvat 
te zwaaien voor een film, die in 
dergelijke onmogelijke omstandig
heden is tot stand gekomen. Laten 
we hopen dat de volgende afleve
ringen heel wat beter zijn, maar 
ondertussen kunnen we nummer 
1 ervan niet veel anders betitelen 
dan een doodgewone mislukking, 
alle goede wil van Bert Struys en 
enkele gelukte fragmenten ten 
spijt I Men is niet geslaagd in de 
poging om de milieu-schets zo
veel mogelijk via het beeld te ma
ken, en men is blijkbaar'niet vol
doende geoefend en uitgerust om 
in en om het water knap werk te 
leveren. Wat de verfilmingen te 
water betreft willen we het feuil
leton echter nog wat krediet ge
ven, omdat we gehoord hebben 
dat de tiende aflevering van goede 
kwaliteit zou zijn. We komen 
echter op deze zaak vast en zeker 
nog terug. 

Ondertussen willen we het weik 
van Bert Struys en zijn mensen 
niet helemaal veroordelen. Hoe 
mislukt dat ook, de eerste afleve
ring bevatte enkele sekwenlies die 
er gerust mogen zijn en die zelfs 
het peil van menige gewone film 
overtreffen. We denken bv. aan 
hei gedeelte, waar Mark Vereist 
(Wies Andersen) van huis naar de 
zeilhaven gaat. 

Lcn opname uii 
<( De Bedelstudenl » 

echter en dus aannemelijker heb
bin gemaakt. 

Daarenboven zijn we niet hele
maal akkoord met zijn bewerking 
van het oorspronkelijke stuk, op 
tekst van Friedrich Zeil en Richard 
Cenée. Een beetje meer nadruk 
op de politieke facetten van dit in 
170i te Krakau spelend stuk, zou 
minder op de zenuwen zijn gaan 
werken dan het vertoon van schit
terende kostumes en overdreven 
paleis-luxe. De opstand van Sta
nislaus Lescincky tegen de bezet
ting van Polen door de Saksen is 
in de oorspronkelijke tekst een be
langrijker zaak dan we zondaga
vond konden vermoeden. Het blijft 
ons voorlopig een raadsel waarom 
Kart Wilhelm de aksenten in het 
werk heeft verlegd, terwijl we 
daarentegen enkele nieuw bijge
voegde insinuaties aan het adres 
van het Dritte Reich meenden ie 
herkennen... 

De gemaakte opmerkingen mo
gen echter niet de indruk wekken 
als zouden we zondagavond een 
ontgoocheling hebben opgelopen. 
Zoals we het in onze eerste para
graaf reeds hebben gezegd, een 
loflitanie voor deze opvoering zou 
hrlemaal niet miiplaatst zijn ! 

ONS KUNSTBEZIT 
Deze « kleine uitzending, ver

scholen tussen een tekenfilm en 

weiijk van de H. Katerina» van 
een meer dan geivona kwaVleit 
was. Niet alleen was alles deshiin-
dig volkomen in orde, maar het 
bleef voor de leek voldoende ver
staanbaar en zelfs zeer boeiend, 
liet begeleidend beeld liet soms 
wel <€ens enkele ogenblikken, op 
zicli wachten, maar we nemen 
aan dat een beetje ervaring ook 
dit kleine euvel uit de wereld zul 
helpen. 

De kommeniator maakte als slot 
van het programma een afspraak 
voor volgende uitzending. Hij kqn 
gerust zijn, we zullen niet ont
breken ' 

HET 
DIAMANTEN 
H A L S S N O E R 

Marcel Sicot is algemeen sekre-
taris van Interpol. Hij is dus 
wel de aangewezen man om de 
gegevens te leveren voor een boei
end en knap in elkaar gestoken 
deteclivespel. De vraag is echter 
of C.J. Staes de aangewezen man 
is om die gegevens tot een veranl-
tvoord geheel uit te werken. 

« Ilct diamanten halssnoer » von 
deze week dwingt er ons toe de 
Vlaag ontkennend te beantwoo 
den. We zijn van oordeel dat h 
een grote kans werd gemist < 
een thriller te schrijven, die nai 
waardig. De auteur heeft er zii 

DER 
BETTELSTUDENT 

De lezer is misschien van oor
deel dat het geen zin heeft hier 
nogmaals de roem te komen zin
gen van de Duiis-Oostenrijkse TV-
operettes. We hebben dat inder
daad reeds meer dan voldoende 
gedaan na de uitzendingen van 
«Der fidele Bauer » en eveneens 
na «Die Kaiserin ». Het is van
daag echter niet de bedoeling hier 
te herhalen wal we vroeger reeds 
tot vervelens toe hebben herhaald, 
al zouden alle lofUtanieën in ver
band met de « Bedelsludent » van 
vorige zondag slechts de zakelijke 
waarheid zijn... 

We willen de zaak echter niet 
klasseren zonder aan het adres van 
regisseur en bewerker Kurt Wil
helm twee opmerkingen te maken. 

die we toch met helemaal zonder 
belang achten. Vooreerst heeft die 
man, zoals altijd naar onze be-
sclieiden mening, te veel nadiuk 
laten leggen op de pracht en de 
praal van • de vroegere vorstelijke 
paleizeji, terwijl de spelers er wer
kelijk als marionetten gingen uil-
zien. Wat meer nadiult op de 
menselijke aspekten van de per-
sonnages zon het geheel lercns-

liet nieuws n, is een inilialief dal 
we met beide handen toejuichen. 
We zijn van mening dat derge
lijke kleine progiamma's heel wat 
kunnen bijdragen tot meer en be
ier begrijpen van de kunstschat
ten, waaraan Vlaanderen dan toch 
zo rijk is 

En we juichen hei inilialief des 
te meer toe, omdat de verstrekte 
uilleg bij Rubens' <t Mislick hu-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

VOOR KENNISMAKING, HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze b rochure , d o c u m e n t a t i e en lijhten n a a r 

DE GELUKKIGE TOE ST 
Postbus, 11, Deinze. - of naar : Postbus, 371, Antwerpen. -
of naar : Postbus, 149, Gent. - of naar : Postbus, 231, Brus.1 
Het groot, ernstig, oorspronkelijlc Vlaams Huwelijkswerk 

van vertrouwen en welslagen voor iedereen ! 
De enige Beroepsinstelling voor huwelijksbemiddeling van 
gans onze Ned. sprekende taaistreek. Stipte geheimhouding. 

Dagelijks verschillende verlovingen 

• ZONDAG 
15 00 : Reisroutes : Vier weekends 
met Japanners — 15.30 : Panorama: 
de week in beeld — 16 00 : Kostelijk 
vuilnis (documentaire film van de 
NTS» — 16 30 : Ridder Lancelot 
(12e afl.) — 16 55 tot 17 15 : Klein, 
klem, kleuterke — 19 00 : O.K. 12, 
stilg op I (avonturenfilm voor de 
jeugd) — 19 50 : Het alfabet (te
kenfilm) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • Het manneke — 20 30 : 
Speelfilm : De zwarte zwaan (avon
turenfilm met Tyrone Power en 
Mauren O'Hara) — 21 50 : Sport
weekend — 22 15 : Tussen licht en 
schaduw • Ze waren met drie — 
22 40 . Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Stalen zenuwen : De TV-operateurs 
Laureys en Nauwelaerta (eerste van 
een reeks gefilmde programma's) — 
19 45 ; Zoeklicht op de kulturele ac
tualiteit — 20 00 : TV.nieuws — 
20 30 : Speelfilm : Achtervolgd (po
litiefilm met Glenn Ford) — 21 55 : 
Medium • Plastische kunsten — 
22 25 : Tweede nieuwsuitzending. 

B DINSDAG 
14 Ü5 tot 14 30 Schooltelevisie (Uit-
zeading voor leerlingen van 12 tot 
15 laar) — 19 00 : Gastprogramma 
De katholieke gedachte en actie — 
19 30 : Franse les — 20 00 : TV-
nieuws — 20.25 : Het manneke — 
20 30 : Indonesië : 17 jaar onafhan-
keliik (reportage door Omer Gra. 
weti — 21 10 : Bonanza — 22.00 : 
Het klassieke GrlekenlandCultuur-
histonsche uitzendine; (The glory 
that was Greece ) — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending 

B WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken — 19 00 : Miin vriend Plicka — 
19 30 : Autorama — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 : Schipper naast 
Mathilde — 21 10 : Filmtribune : 
De grote Illusie (La grande illusion) 
film van Jean Renoir — 2310 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
Eurovisie : (vermoedelijk van 8.30 
tot 12 00) : Rechtstreekse reportage 
van de plechtige opening van het 
CEcumenisch Concilie — 19 00 : 
Tienerklanken — 19 30 : Penelope 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Tweemaal drie 
in de zes (liedjesprogramma) — 
20 55 • De schaduw van Mart (spel 
in drie bedrijven en zes taferelen) 
— 22 30 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 14 30 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 10 tot 12 jaar) 
— 19 00 : Internationaal jeugdma-
gazme — 19 25 : Arena (veertien
daags sportmagazine) — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : Carrousel, een re
vue met Nand Buvl en Charles Jans-
sens — 22 15 • Première (filmnieuws 
en nieuwe films) — 23 00 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens kij
ken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 10 oktober — 
19 00 : De toekomst is begonnen 
(documentair programma over de 
Zuiderkempen) — 19 30 : Echo — 
20.00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Het Is altiid 
Dennis (5e all.) — 21.00 : Canzo-
net ta — 21.45 : Buster galeiboef 
(filmklucht u i t de oude doos) — 
22 05 : Het is maar een woord (quiz
programma) — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

inderdaad ook mee vergenoegd ef 
gedetailleerde « exposé » te gev. 
van de aangewende list, terwi 
de ontknoping van hel hele zaahi 
op minder dan een pa(tr minute 
van de baan was. Dat sisteem w . -
niet alleen onevemvichlig, maa-
op de koop toe ontgoochelend vont 
de kijker, die in zijn krant te le-
z< n kreeg : « Het wordt een zware 
dobber voor inspekteur Dumont » 
De persdienst van ie BRT schiet 
soms kernels, maar deze was er 
ene met afmetingen... 

De prestatie van de akteurs wns 
genietbaar. Zelfs Yvonne Lex had 
dinsdag een goede dag 1 De twee 
door haar bedrogen vrijgezellen 
kweten zich voortieffelijk van hun 
niet al te gemakkelijke taak. Het 
had echter een uur langer moeten 
duren. Nu zijn we naar bed gegaan 
in de overtuiging dat hier een 
giote kans werd gemist een zeer 
goede thriller te schrijven. En om-

• aal we van thrillers houden, spijt 
ons dat meer dan we kunnen zeg
gen l 

Jvb. 

GIJ BEZOEKT 
DE BALEAREN? 

GIJ BEZOEKT 
SOLLER? 
Bezoek dan ook 
de enige Vlaamse Bar 

bij «Piet de W-Vlamingn 
• 

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

• 
Uitgelezen drank 
• 
Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 
• 
Stemmige 
Vlaamse muziek. 

Vlaanderen herdenkt zijn 
gesneuvelden aan het Oost
front te Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneyssens. 
(Advertentie), 

Storingen 
^r Het gebeurt niet zelden dat aan belangrijke filmen maanden en • 
maanden wordt gewerkt door een omvang^rijke ploeg technici en ! 
füm-akleurs, dat er 100, 200, zelfs500 miljoen voor neergeteld wordt , l 
Het gaat dan meestal om een film van 90 tot 120 m i n u t e n . Regisseur ! ' 

', Bert Struys heelt het, in opdracht van de BRT, klaargespeeld om E 
een film van 10 u u r te draaien op enkele maanden tijd en voor he t E 
bedrag van... 3 miljoen. Het resul taat van deze wansmakeli jke grap E 
krijgt de jeugd n u om de veertien dagen t« verteren tijdens h u n • 
« Kom toch eens kijken ». Wij zijn meer dan ooit van oordeel da t ; 
de wetten op de jeugdbescherming moeten ui tgebreid worden , o.m. • 
in het belang van de goede smaak ! ï 

m 
• 
• 

if « Wallonië 62 » is een maandelijkse u i tzending van de Waalse • 
I V , waar in allerlei vooraanstaanden de kans krijgen h u n al dan ' 
niet Waals-gekleurde m e n i n g te komen vertellen in verband m e t S 
de problemen van onze broeders bezuiden de taalgrens. De ontvoog- i 
ding gaat in het noorden van di t land altijd iets t rager dan elders, E 
We veroorloven ons nochtans de vrijheid aan de mensen van de BRT E 
te vragen of ze het niet d r ingend noodzakelijk vinden om do m a a n d E 
een soortgelijk p rogramma u i t te zenden over de Vlaamse proble- • 
matiek. W a n t slof is er genoeg voorhanden, en wel voor honderd • 
u i tzendingen l t 
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In de schaduw van 

Brugge en Torhout 

ligt het land van 

rover Baekelandt 

jLfET hout land heeft zijn n a a m niet gestolen. 
Gelegen tussen Brugge en Torhou t , biedt het 

inderdaad een weelde van allerlei gewas : laan-
rechte bomenri jen, dennebossen vol terpentijn-
geur, kas leeldomeinen m e t de meest ui teenlopen
de bladertuilen en vooral, de duizenden perce
len, die afgezoomd zijn me t bomenhagen . De au
tosnelweg naar Oos tende loopt er als door een 
park . Dit is het land van beruchte roversbenden, 
het land waar Baekelandt en zijn voetbranders , 
nog duidelijk in het geheugen leven van de men
sen, waar ouderen nog (( van horen vertellen », 
k u n n e n verhalen over de wandaden die deze 
schavui ten, in de toenmaals dichtbeboste streek, 
ui tgehaald hebben. 

VARKENS HAKEN WEL EN 
WEE I N HET HOUTLAND 

Iemand van de boeren die 
wij bezochten, vertelde ons 
zelfs dat zijn vader indertijd 
nog af te rekenen heeft ge
had met rovers, die een 
overval pleegden, toen hij 
van de markt terugkeerde. 

Wij hebben in het Hout-
land geen voetbranderskuur 
moeten ondergaan en wij 
hebben er ook geen Baeke-
landse rovers ontmoet, ver
mits onze tocht ging langs 
vredige hoerenhoven en on
ze gesprekken uitsluitend 
betrekking hadden op de 
toestand in de landbouw. 

En deze toestand ziet er — 
zoals dat overal in Vlaande
ren het geval is — evenmin 
rooskleurig uit. Het klaag
lied van de mizerie der land
bouwers, begint haast een
tonig te worden in zijn ge
lijkluidendheid. 

En toch, ieder vertelt het 
verhaal van zijn eigen te
leurstelling anders, achter 
leder gevel van iedere boer
derij, wordt het leed op een 
verschillende wijze geleden. 

• Hespen roken. 

Te Hertbergen hebben wij 
bijna een hesp gekocht. Wij 
hadden echter niet genoeg 
geld bij. Spijtig, want de 
boeren roken nog zelf hun 
varkenshammen. Toen wij 
een oud boerd^üt je binnen
stapten, ontdefeiea -«ij daar 
niet alleen een houten wa
terpomp, maar ook een eni
ge open haard. Wij zijn in 
de wolken wanneer wij open 
haarden zien en zeker wan
neer wij vernemen dat zij 
gebezigd worden om var
kensdelen in te roken 

Helaas, ook deze edels ge-
plogendheid blijkt te ver
dwijnen. De hespen worden 

namelijk te zwart, als zij in 
een open schouw gehangen 
worden en de boeren hebben 
dan maar overgeschakeld op 
rokerij tj es die m kuipen 
(gevuld met zagemeel) aan
gebracht worden. 

• V a r k e n s houden . 

Dit is de streek van de 
varkens. Talrijke kleine boe
ren kweken deze dieren bij 
tientallen, deels voor de ver
koop en deels voor eigen ge
bruik. Er zijn in die streek 
zeer vele kleine landbou
wers 

Ook hier zuLen er veel 
moeten opgeven. Tientallen 
hebben reeds de pijp aan 
Maarten gegeven en zochten 
naar werkgelegenheid Die 
wordt soms gevonden in de 
meubel- en in de bouw
nijverheid. In de meeste ge
vallen gaat het hem hier 
om jonge boeren, maar wij 
hebben ook ouderen ont
moet die op late leeftijd nog 
dienden te gaan arbeiden. 
Deze kategorie vindt na
tuurlijk niet zo gemakkelijk 
werk, tenzij dan bij de loon-
dorsers. waar hard dient ge
labeurd te worden. 

• Varkenspes t 

Te Ruddervoorde bezoch
ten wij een grote varkens
kweker, iemand die honder
den vetvarkens lopen heeft 
« 't Gaat slecht bij de boe
ren en zeker voor de var
kenskwekers » zo wist men 
ons daar te vertellen. 

Deze week was er weer 
een lichte verbetering van 
d« prijzen, maar dat houdt 
gewoonlijk niet lang stand. 
De regering laat toe dat 
vreemde varkens ingevoerd 

worden en de binnenlandse 
prijzen zakken weer, tot zij 
verlieslatend zijn. 

Er is in deze streek veel 
geleden onder de varkens
pest. In sommige bedrijven 
werden ganse hokken uitge
roeid. Boeren die praktisch 
gans hun bedrijf ingericht 
hadden op de kweek van 
varkens, zitten met gewel
dige . schulden. Een kweKer 
vertelde ons dat hij 300 000 
F geïnvesteerd had in de 
bouw van hokken, nu vijf 
jaar geleden. In al die tijd 
is er praktisch nog geen 
winst se''"»"'''" 

• W e r k zofc.^-

Wij spraken te Veldegem 
met een biggenhandelaar. 
De man werkt voor een 
groot meelbedrijf. Hij koopt 
biggen op en plaatst ze bij 
de landbouwers die ze vet
mesten met het meel van de 
handelaar, welke de var
kens daarna verkoopt. De 
biggenhandelaar kan op de
ze wijze nog aan zijn kost 
komen. Anderen moeten 
echter opgeven. Een van de
ze mensen, een man van 63 
jaar dient nu werk te gaan 
zoeken, omdat hij anders 
geen hoop op pensioen heeft. 
Hij kan met zijn spaarcen
ten nog hoop en al drie >aar 
toekomen. Op zijn leeftijd, 
waar anderen van een rusti
ge oude dag dromen, moet 
hij overal gaan navra
gen om werkgelegenheid, in 
een streek waar er nog zo
veel werk tekort is voor ion-
ge krachten 

Een kippenboer te Aart
ri jke kloeg over de schande
lijk lage prijs van de eieren. 
« Voor eieren zo groot als 
een vuist, krijgt ge tegen

woordig nog 1 F 30 » zei de 
man. Een boer verklaarde 
ons dat de prijs voor de melk 
minstens met 1 F diende 
verhoogd te worden. 

In deze streek zijn er 
reeds veel boeren, die deel
namen aan betogingen te 
Diksmuide en te Kortrijk. 
Ook te Ichtegem is er veel 
beweging onder de land
bouwer-'s 

Daar waren er zelfs di4 
spraken van met hun trak
teren naar Brussel te komen 
op 14 oktober. Ze zouden 
langs de autosnelweg rijden 
en enkele dagen te voren 
reeds vertrekken. 

Zodat wij binnenkort mis
schien in een titel mogen 
blokletteren : « Autostrade 
Oostende - Brussel met 
tfüktoren geblokkeerd ». 

Het varken brengt voor velen in het Houtland wel of *««• 
De jongste jaren was 't spijtig genoeg praktisch altijd wee... 
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y LAANDEREN bereidt zich 
voor om te Brussel een nieuwe, machtige beto-
ëfing te houden. 

Deze betoging kan slechts slagen en zal sla
gen omdat de openbare mening in V'aanderen 
diep geërgerd is over het ellendig geknoei rond 
de Vlaamse problemen en de noodzakelijkheid 
aanvoelt regering en parlement nogmaals te 
waarschuwen. Het gaat er om de verdediging 
van rechtmatige en wezenlijke Vlaamse belan
gen. 

De houding van de burgemeester van Brussel 
ten overstaan van de Vlamingen (een Waalse 
betoging werd door dezelfde burgemeester da
delijk toegelaten en trok vorige week zaterdag 
door de straten van de hoofdstad, zonder bijva', 
midden de grootste onverschilligheid), is eens 
te meer kenschetsend voor de Vlaamsvijandige 
geestesgesteldheid van deze gemeentelijke po
tentaten ; de Vlamingen de toegang tot de 
hoofdstad van het land ontzeggen, verbieden. 
De diaagwijdte van dergelijke houding is ver
reikend. Dat de minister van binnenlandse za
ken als argument gebruikte, om de moedwillige 
burgemeester er toe te brengen de betoging toe 
te laten, dat het moeilijker zou zijn de orde te 
handhaven in geval \ a n verbod is al even ken
schetsend. 

u 
' • ET is maar al te duidelijk dat 

de Vlamingen zich nooit thuis zullen voelen in 
de hoofdstad, dat de taalwetten er nooit eerlijk 
zullen nageleefd en toegepast worden en dat het 
noodzakelijk is er de passende gevolgtrekkingen 
uit te halen. 

De regering heeft in de senaat een amende
ment ingediend om in de Voerstreek en in Moes-
kroen-Komen een speciale arrondissements-
komraissaris aan te stellen om toezicht uit te 
oejenen op de naleving van de taalwetten. Zou 
het niet veel wenselijker en noodzakelijker zijn, 
voor de Brusselse agglomeratie een regerings-
kommissaris aan te stellen om er de Vlamingen 
te beschermen en de wetten te doen naleven. 
Mij komt het voor dat dit a'-leszins een eis is 
die door alle Vlamingen moet kunnen bijgetre
den worden. Van de regering moeten wij geen 
initiatief verwachten, maar wij zullen het zelf 
wel nemen. 

^VEN Vlaamsvijandig stelt 
zich thans eens te meer de magistratuur aan 
in dit land. 

Naar het schijnt heeft de eerste minister er 
niets beter op gevonden dan een schrijven te 
richten aan de prokureurs-generaal cm hen aan 
te sporen met de grootste gestrengheid op te t re
den in zake « taalincidenten ». Indien dit juist 
is — ik stelde hierover een parlementaire vraag 
— dan is dit zeer erg en moet de vraag gesteld 
aan de Vlaamse C.V.P.-ers wat zij van deze hou
ding van hun eerste minister denken. 

Ondertussen blijkt het eens te meer hoezeer 
de magistratuur in Vlaanderen — op weinige 
uitzonderingen na — een volksvreemde kaste 
vormt, een franskiljonse kaste die zich van het 
vo'k afzondert. Een ongezonde en gevaarlijke 
toestand die moet leiden naar grote spanningen. 
Deze magistratuur doet ons onvermijdelijk den
ken aan kolonialistische toestanden en verhou
dingen. Het is onduldbaar dat de magistratuur 
in Vlaanderen stelselmatig volgepropt wordt 
met asociale, franskiljonse elementen. Ook hier
in zal er pas verandering komen wanneer de 
benoemingen in Vlaamse handen zullen liggen. 
Deze heren vergissen zich schromelijk wanneer 
zij denken de Vlaamse eisen te kunnen versmo
ren door een nieuwe repressie. Zij spelen met 
vuur en wij hopen dat er misschien toch nog 
enkele verantwoordelijke personen zijn om dit 
in te zien. 

zijn. Van de ene dag sukkelt men verder tot de 
andere, de grote problemen blijven onopgelost. 
Onze aandacht moet ook gaan naar hetgeen zich 
afspeelt op sociaal gebied. 

De boeren zijn ten einde raad haast in op
stand gekomen. De opgeschrikte regering die 
geen landbouwpolitiek heeft, neemt een 
maatregel die door alle betrokkenen afgekeurd, 
betreurd en verderfelijk geacht \W)rdt. In Wal
lonië heerst sociale agitatie. De regering is weer 
bereid om enkele honderden miljoenen aan de 
Waalse mijnen te schenken voor loonsverhoging. 
Het is ellendig. De prijzen en de levensduurte 
stijgen — de regering werkt deze ontwikkeling 
in de hand. Maar de minister van ekonomische 
zaken knoeit met het indexcijfer 

H 

D £ regering slaagt er niet in 
een enigszins behoorlijke figuur te slaan. Het is 
merkwaardig hoe zwak deze « grote » regering 
is en hoe ontgoochelend de meeste ministers 

fiT moet gezegd dat gans de
ze ontwikkeling betreurenswaardig is en de po
sitie van ons land in de E.E.G. en daarbuiten 
steeds maar moeilijker maakt. Hel is onbegrij
pelijk dat zo 'n dwaze politiek geveerd wordt — 
maar het is ook waar dat noch de eerste minis
ter, noch de vice-eersle minister enig begrip 
heeft voor deze problemen, terwijl de minister 
van ekonomische zaken ver beneden peil blijft 
en hoofdzakelijk bekommerd is om de Waalse 
socialisten, hoe dan ook, voldoening te schenken 
om partijpolitieke redenen 

Het zal blijken dat deze regering voor het land 
een noodlottige regering geweest is en het zou 
best zijn dat zij zo vlug mogelijk verdwijnt. 

! ) AT de Vlaamse gemeenschap 
er iets goeds van te verwachten heeft, geloven 
wij niet. 

Zij die dat beweren vergeten moedwillig dat 
de wetsontwerpen Gilson en Larock-Van Els-
lande, zoals zij door de regering goedgekeurd 
en ingediend werden bij het parlement, ver van 
een oplossing te brengen een aanslag beteke
nen op de integriteit van de Vlaamse gemeen
schap en door de Vlamingen bestreden worden. 

Het is dan ook nodig dat de Vlamingen dui
delijk hun vastberaden wil te kennen geven 
door massaal deel te nemen aan de betoging 
van 14 oktober. 

Brussel en alle verantwoordelijke gezagdra
gers moeten weten dat de Vlamingen het ge

knoei beu zijn. 

ANTVE1IPIA MEIffi£LENi 
St Chimniarasstraat 58 
Antwert>en 

• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 

Oberbayern-Leuven 

r-KXTf.^lmm %^%mm%\'%%^tmm\^ 

A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg - S^nhoven - Tel. t (011) 132.31 

i Afrikaanse Loterij 
\ SPECIALE HERFSTTRANCHE 6 2 

I GALA UtH mLjUElSEIS 
m 

EEN SUPER HOOG LOT VAN 
ï 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 TWEE HOGE LOTEN VAN 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 
j EEN HOOG LOT V A N 

I 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
: en een overvloed van gemiddelde loten gaande van 
I 400 tot 500.000 F 
• 

I Hetzij : GO miljoen in 58.030 loten. 

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

: Trekking ; maandag 15 oktober te Eupen. 

MAATKLEDING 
• 

Tijdens verbouwing uit
verkoop tegen fantastisch 
lage prijzen op volgend 
voorlopig adres : 
OEVER. 2, ANTWERPEN 

Tel. 33 9165 

G.BERGERS 
SINT-JANSVUEl IS 
(ia«ln« ruiuwt) 
ANTWERPEN 


