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G E S C H E N K 

A A N O N Z E L E Z E R S r 
Onze leisrs, die een mooie her

innering aan de 1de Mars op Brua-
sel willen hebben, kunnen op onie 
redaktie een afdruk bekomen van 
het klisjee dat we deze week oy 
de eerste bladzijde brengen. 

Deze afdruk komt op kunstdruk
papier, ieder eksempiaar wordt ge
tekend door onze illustrator. G»-
Heve uw aanvraag schriftelijk te 
doen en 3 «egels van 3 F voor ver-
pakkings- en verzendingskosten 
mee In te sluiten. 



— DE VOLKSUNIE 

B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
Antwerpen 

32 04 77 
Tel, 03/32 27.12 (p r ivaa t ) 

POLITIE 
Oeachte Bedaktie, 

Op zondag 16 septembei was ik 
getuige van de mishandeling van 
een meisje ooor agenten m uni
form Dit gebeulde op de hoek van 
de Rubenslei en het stadspaik rond 
12 uur 30 Twee agenten hielden 
h a a r vast, teiwijl een derde haar 
aangezich met de ma t i ak beweik-
t e A's gevolg hieivan is ze \olle-
dig werkonbekwaam en bestaat er 
kans dat ze voor haar leven ver
minkt IS 

Honderden Vlamingen waien 
hiervan getu ge 

Ik zou willen voorstellen dat al-
ie getuigen het vo'gende zouden 
schrijven aan Lutgaide Rijcke-
boer, Lange Altaai s t raat 12 Ant
werpen op open kaa i t of onder 
omslag 

« Op 16 septembPi lond 12 uur 
BO was ik getuige dat agen 'en in 
uniform een meisje mishandel
den » Volledige naam en adies en 
ondertekenen 

Diegene die de nummers van de 
«genten kennen mogen die vei mel
den en diegenen die Lutgaid ken
nen, haar naam 

J V - Ed^gem. 

VERVU£MSING 

BECRIJFSLEVEN 
iWaarde Redaklie 

Op een giote Antweipse scneep-
Taaitf i ima bestaat een peisoneels-
blad Ieder Ud var het peisoneel 
Ciag m dit blad zijn bijdiage leve
ren Nu had een van deze mensen 
een aitikpl over het Zangfeest ge
pleegd en dit artikel werd gepu-
bhceerd Het stuk was m uiterst 
gematigde toon g^schieven Stel
ler had er over gewaakt met geen 
woord over politiek te reppen Over 
de toesp aak van Valeer Poiticr 
Eei hij niets 

Gevolg onze vriend moest op 
he t matje komen en kreeg van de 
KWaalse) direkteur veibod, om 
nog ooit dergelijk proza te publi
ceren 

Een tweede markante belevenis 
In verband met hetzelfde p e r s o 
neelsblaadje en met dezelfde di
rekteur Er woidl een bundel ge
dichten bespioken van de hand 
van een der bedienden Het is al
weer een vage besprekmg Er volgt 
een opsommmg van de titels der 
gedichten, zonder n i « r Eentje 
d r a a ^ als hoofding • « Inciviek 
Gedicht » Om deze titel — en al
leen om de t i t e l ' — ontenapte de 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
TeL 1100 33 
Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
kursus 
In twee Jaar 

• 
Steno- en 

daktylografle 
in vier talen 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordelig:er 

dichter m kwestie slechts op het 
niopeitje aan afdanking i 

Tenslotte zou ik nog dit kunnen 
aannalen Een van de bedienden 
draagt een leeuwtje op zijn jas 
Kun t U zich voorstellen dat op 
een dag, het buieellioofd dit ken
teken komt ha 'en en het mee
neemt naar de duektievergadenng 
omdat een van de dnekteurs 7ijn 
beklag over het leeuwenspeldje had 
gemaakt ? Er werd over dat klem 
kenteken meei dan een half uur 
« gekonfereerd » ' 

Kleine feiten maar ze getuigen 
van een steik vijand ge mentali
teit 

Vervlaamsmg van het bednjfs-
leven ' De « directeuis d aujoui 
d hui » zullen in hun hai t Walen 
blijven of fianskiljons En wie van 
deze heren de blinde liefde kent 

B E C O Mazout 

voor de taal van Mananne zal 
zich er met over vei-wonderen dat 
zi] binnenskamers met hun sekre 
taiesse met het buiee hoo'd deze 
taal zul'en blijven gebru ken 

Er moet nog veel verandeien m 
Vlaanderen Nog zeei veel ' 

H v O 

POLITIE TE NIEL ^ 
Beste Redaktie 

Onlangs werd gans de Rupel-
stieek volgeplakt met plaKbrieven 
over de Maïs op Brussel Te Niel 
echter weiden alle plakbiieven 
door de p'aatselijke po itie afge
trokken In verband hiermee ver
scheen volgend a t kei m « De 
Gazet van Antwei-pen » Van maan
dag 17 september 

« In de nacht van zaterdag op 
zondag werd vastgeste d dat een 
paar politieagenten m uniform 
zich met een eigenaardige oezig-
heid veimaakten Aanplakbi'jetten 
van de Mars op Biussel werden 
door hen afgerukt bij het b^gin 
van dp Boomsestraat op een be-
tonafsluit ng waar noimaal steeds 
plakbrieven van alleilei aard te 
bezichtigen zijn Veronderst°ll n 
we dat deze politiemannen hier 
Uchtjes hun boekje te buiten gin
gen en zich zelfs bezondigden aan 
praktijken die zii normaal zonden 
moeten beletten » 

Hierbij kan nog gevoegd woiden 
dat dezelfde pe' son°n de p'akkers 
met een wagen op de vo^t g-^volgd 
hebben van Niel naar Boom waar
bij 7IJ op deze 3 km lange weg en 
zelfs nog gedeeltelijk te Boom alle 
plakbrieven veiwijdeidcn 

VSTDW - Boom 

HOE LANG NOG 
Geachte Redakt 'e 

Ik ben een gioot ooilogsinvalide 
14 18 met 100 % en dci de Wegens 
mijn gedrag geduiende de ooi log 
werd Ik verooi deeld Alleen de ge
tuigen t«n laste hebben mog°n ge
tuigen op mijn proces De getuigen 
ten ontlaste zijn zelfs niet opge 
roepen geweest Zelfs heb ik mijn 
dossier met mogen mzien Op 8 2 61 
werd ik definitief ontlast van mijn 
straf, zodat ik »eiheiste Kon ^an-
vragen Veertien maanden na mijn 
aanvraag weid ik opgeioepen om 
te verschijnen Resultaat verwor
pen I De gemeente waai ik 18 jaar 
geleden woonde had een at test 
opgestuiud waarin s taat dat ik 
niet wedei opgevoed ben Het pa ia 
doiale IS dat de gemeente waar ik 
vanaf mijn viijlating woon, een 
attest heeft opge'^tuurd waarin o m 
s taa t « Na 10 jaai wooiwt in de 
gemeente is deze persoon te be
schouwen als een trouw en goed 
inwoner Zim handehngen met 

alle geburen en medebuigcis zijn 
te beschouwen als vooi beeldig » 
Wie heeft ei gelijk '> De g e m c n t e 
die mij m 18 laar niet meer ge
zien heeft of dezp die dagelijks 
mijn doen en laten ziet 

In 1951 heb ik een herziening 
van m jn pioces aangevraagd we
gens de omegelmatigheden De 
herziening werd mij toegestaan, 
maar wegens geldgebrek heb ik 
nief kunnen dooi gaan Voor een 
viertal ja ien heeft een vuend ad-
vokaat de heiziening in gang ge
zet, maai tot heden heeft men er 
geen gevoeg aan gegeven 

Ik ben gekend als een menalie-
vend peisoon die reeds voor de 
oorlog niet een maar hondeiden 
mensen heb geholpen Gedmende 
de oor og heb ik mensen van de
portatie geied (waarvan v c k l a -
ringen van de betiokkene perso
nen) Qit alles zorder bi) de be
zetter a a r te kloppen 

Als 'k mijn leven en de oogelo-
pen straf vergelijk kan ik als kon 
klusie zeggen ik ben gestraft om
dat ik een Vlaams sociaal en kris-
telijk mens was die zijn volk hielp 
maa r langs de verkeerde kant 
stond 

T D 

B E C O Stookolie 

G.V.P. QUO VADIS ? 
Geachte ledaktie 

De gediagmgen en u t latmgen 
van sommige C V P eia m de vooi-
bije maanden zijn niet van aa id 
om de pait i j bij de komende kie-
zmgen een aanwinst te veizek»ren 
Tei lUustiatie hieivan volg nde 
feiten 

Dm R Scho\ ven Na een re s 
je in Cuba waar h j « veroete-
ringen » vastgesteld had gaf hij 
voor de V aamse TV een Pra is''a-
lige u teenzetting over hulp aan 
ontwikkeluigsplannen en de strijd 
die moet gevoerd t g n het kom-
munisme aoor technische bijstand 
te veilenen Nu onlangs onder
nam diezelfde Schevven "en reis 
naa r Moskou en ontmoette er 
Kroestsjev om te pi aten over han
del met het oostelijk blok Hoe 
bankieis toch hun idealisme over 
booid zwieren als er maar schij
ven mee te ^ erdienen z jn ' 

Dhr Van Hemelrijk ondernam 
een leis naai Roemenie om ei 
landbouwproblemen te bestuderen 
Als de Boerenbondvooizuter daar 
zijn bocenla t i jn wat moet bijwer
ken belooft dat h^elwat vooi on
ze boeien ' 

Dhi Hubert Leynen bewijst z i j i 
part i j die hem senatoi catapul-
teerde \ele diensten door zijn 
pennevi uehten 

« Het ideaal der V'ammgen is 
niet hjk Boedha op de navel van 
Vlaanderen neei kijken, maar 
vreemde talen leien » 

HIJ schieef tijdens de stakingen 
van 60-61 « dat men te Biussel be
wondering had voor de kalmte die 
m Limburg heerste » Dit kl imaat 
zou nadien ten goede komen aan 
de Limburgers door vestiging van 
nieuwe nijverheden (bv Aleuiop, 
dreiging van mijnsluiting te Hout
halen ) 

Van Vlaamse zijde hebben wij 
enorme toegevingen gedaan Zo
veel aat we er soms beschaaamd 
over waien Maar onze goede wil 
werd niet beloond (Leynen m be
knopt vei s ag Senaat van 18 7-
1962) 

J B - B"i ingen 

H E R N I E U W U W 
A B O N N E M E N T 

ONDERWIJZERS GELIJKE LONEN 

Velgeet met, wanneer U te Antweipen komt : 
het enig mooie Vlaams-Huis te bezoeken, ; 

Vlaams Huis Peter Benoit \ 
m 

Frankriiklei 8, tegenover de Vlaamse Opera • 
Zetel der voornaamste Antwerpse verenigingen ; 
Directie : Bern. Stappaerts - Tel 32 05 28 : 
Prima spijzen en dranken - Voordelige piijzen • 

Op zaterdag en zondag Gilbert de Pillecijn aan het klavier • 

Geachte Heien 
De gepensioneeide orderWijzeis 

zijn ten zeerste veibolgcn ovei de 
afschaffing \ a n de automatische 
aanpassing van hun pensioenen 

Dit geschiedde op 2 augustus 
1962 en het is gebleken da t ver
scheidene leden die dit heboen 
goedgekeurd en gestemd de draag 
wijdte niet kenden \ a n dit be
sluit Hierdoor woiden de pensioe
nen van de ondeiwijzeis geblok
keerd en begaat men een giote 
onrechtvaardigheid Immers, dui
zenden reeds gep=nsion^eide on
derwijzers zullen circa 19 000 P 
m nder pensioen ontvangen dan 
hun coUegas die na 1 juli 1962 op 
pens oen gaan Zulks diuisc m te
gen de geest van het schoo oakt 
Dat betekent bij de C V P « vrede 
door rechtvaardigheid » 

Nu de sociale toestand van de 
onderwijzer verbetert weigeit men 
ons daaraan deelachtig te maken, 
WIJ die een ganse loopbaan in veel 
moeilijkere omsta idigheden heb
ben moeten wei ken denk maar 
even a a n het a a n t a l leerlingen 
per klas nu en dapienboven zeer 
slecht werden bezoldigd 

De regeringspait jen zullen de 
nodige fondsen gaan halen waar 
ZIJ /ich bevinden bij de geoen-
sioneerde onderwi'zer^ zij zullen 
hen een ex^ra-belasting op pggen 
van ciica 19 000 P Is dat niet de-
mociatisch ' 

W I J vragen U, geachte Heren 
bij de eerstvolgende go eg°nheid 
in de kamer en d^ senaat d° re
geling hieiover ter v c a n woo dmg 
te roepen en bn gebeunijke wei-
g ring tot herste'len dit punt op 
Uw piogiamma te zetten 

In naam van ruim 60 gep^nsio-
neei de onderwijzers 

B E C O - Olie ! 

Schuimrubbermatrassen 
mei 
Gebieveteerde bedek-
kingolagen 
(Brevet - 529768) 

Ressorimatrassen 
met 
Gebreveteeide karkassen 
(Brevet - 512767) 

.STAK' 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichtst bijgelegen vei-
koper Star Zele 

Waaide Redaktie 
De 1800 aibeiders van de glas-

blazeiij van Zeebrugge hebben 
e^n stakingsaanzegging ingediend 
ten einde de zelfde lonen te eisen 
als hun waalse kollegas 

Nog eens een bewijs van de ja
renlange tekortkomingen van de 
knstelijke en socialistische syndi-
katen m Vlaanderen Zij zijn 
slechts de dienaais van hun res-
pektievelijke partijen Zwaie ad
ministratieve gemuilbande blok
ken Het is het enige dat zij nog 
betekenen 

Hun Vlaamse plicht h°bben zij 
steeds op het a l taar van hun pa i -
tij opgeofferd 

Als men de beschamende ver-
ge ijkmg voor ons maakt , hoe 
d e zelfde &\ ndikaten in Wallo
nië hun leden veidedigen, hoe 
ZIJ daar mooid en brand schreeu
wen wanneer men weet hoeveel 
vooideliger hun toestand is v es-
geleken bij deze van de Vlamm-
g'-n 

De sj ndikaten van de kleui-
parfijen hebben hier eenvoudig 
ven-aad gepleegd tegenovei hun 
Vlaamse leden En dat moet ge
weten zijn Deze taak is de Volks
unie weggelegd 

Ho» zouden die Vlaamse men 
sen he t andeis vernemen als het 
van slaafse kranten lijk « Volks
gazet » en « Volk » moet komen ' 

Dit akt ietei iein is van het 
giootste be ang m de ontvoog-
dmg^tiijd van ons volk Van uit 
dw hoek moet de beslissende stoot 
komen 

B H 

KINDERWEELDE 
De k i o n e k ^dn de Bond van 

Giote en van Jonge Gezinnen in 
de B R T beKend onder de tit-^l 
« Kirdei-wce de » wo dt voo. taan 
uitg^-zonden op de eerste wo^ns 
dag van elke maand 

Verg et niet te luisteren on 
w c n s d a g 3 oktobei te 19 uur 45 ' 

Deze uitzending wordt gewijd 
aan het probleem van de ontspan 
n m g en de viije tijdsbesled ng van 
de jeugd en omvat o m een mte i -
view met een beheeider van de 
« Jeugdklubs Gent » en een toe 
spiaak door Di P Rubb^ns, afge-
vai id igde - beheerder van de 
B G J G ovei het p iogramma van 
de Bond vooi een waai ach tig 
jeugdbeleid 

(Pe smededeling ) 

PROF GEYL 
Geachte Redaktie 

Om iedere twijfel uit te du i t en 
wil Ik vooreerst zeggen dat ik lid 
van de V M O ben 

De laatste tijd center moet ik 
vaststellen hoe leden van de Volks
unie wantiouwend staan tegenover 
om het even welk Nederlands 
sti even 

Laatst wederom m he t ai t ikel 
« Ge \ l heeft gelijk », WOTdt ten 
oniechte pi of Geyl gebiuikt om 
Nedeiland E n te lijf te gaan 

Is het dan onmogelijk te beguj-
pen dat m^n en federalist én Ne
derlander kan zijn ' 

Ik kan steeds de Volksunie vol
gen maai behoedt ons voor der
gelijke aanvallen 

V S - AntwBi-pen 

B E C O Prijzen 
Mazout eone O 

1.96 
zone O 

1,48 
zone O 

Lichte stookolie 

Benzine super 
(hoge kwaliteit). 

6.98 
Met minimum van 1000 L 
voor gum bet l a n d . 
Direktie : 

B. Tan Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 
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0£ VOLKSUNIE 

BIAÓV AH 0ÉmiA A/SAS N ATI Ö HAIÉ PAR JIJ 

LAATSTE OPROEP 
Het dagelijks Bestuur van de Volksunie rekent 
erop dat alle militanten, kaderleden, leden en 
simpatisanten van de partij morgen zondag, 
14 oktober, geestdriftig zullen deelnemen aan 
de Mars op Brussel. Op dit voor Vlaanderen zo 
beslissend ogenblik is geen enkele afwezig
heid te rechtvaardigen. 

M r Frans van der Eist, Drs W i m Jorissen, 

Voorz i t te r . A l g . Sekretaris. 

ZELFS DE KOMMUmSTEN? 
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Ook 
daarom... 
Door de goedkeuring in de Senaat van 
het eerste taalontwerp Gilson, betalen 
de Vlamingen de afbakening der 
taalgrens met het verlies van : 
— de gemeenten Houtem, Mark, Au-

bel en de platdietse streek. 
— de stad Edingen. 
— de Vlaamse dorpsgemeenschappen 

Ten Brielen (Komen); Tombroek 
(Lowingen); d'Hoppe (Vloesberg)i 
Kokejane (Lettelingen). 

— een hele reekg kleinere Vlaamsa 
gehuchten en wijken : N. van 
Ploegsteert-Waasten en van Ko
men; Aalbeke-stationswijk (Moes-
kroen) en het gebied ten N. van da 
Spierebeek; het Z. deel van d» 
Kluisberg; Quatre-Vents (Elzele)t 
Te Levieren (Vloesberg); Trop en 
Herbeek (Ste Renelde); een deel 
van Bakenbos (Terhulpen); een 
stuk van Overijse; de noordspits 
van Waver; de noordwestspits van 
Nethen; het centrum van Sluizen 
(Brabant); het noordelijk deel van 
Roost-Krenwik; Hasselbroefc 
(Korsworir). 

De prijs voor de Walen ? Niets. 
Door de beslicsing van de Senaat, hef 
In de Kamer aan de Vlamingen be
gane onrecht te bestendigen, krijgt da 
betoging van volgende zondag eea 
nog klemmender betekenis. 
Wat wij vragen en vroegen, ook bil 
de taalgrensregeling, was en is ona 
recht : niets meer en niets min. Voor 
ons goed recht hoeven wij toch geen 
enkele prijs te betalen ! Daarom 
morgen in Brussel : tegen hen die ons 
goed recht op taalgrensafbakening 
met gebiedsroof deden betalen. Tegen 
de kleurpolitieke knoeiers ! 

naar... 
Brussel 

Hierbij drukken vpe een fotokopie af van een 
^ügschrift waarin de Vlaamse kommunistische 
partij een oproep doet om deel te nemen aan de 
« Grote opmars naar Brussel» ...in 1928 ! Op de voor
pagina drukten zij het portret van Dr Borms af. 

Thans laten zij hun Waalse partijgenoten voor
aan staan in de Waalse hetze, tegen het Vlaamse 
Voergebied. 

Het kan verkeren ! 

IJiitmuiiiiiHiiiiniiiiiiiniiwMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^ 

Vrijgelaten veroordeelden versieren te Antwerpen het hek aan de gevangenis met g 
bloemen : een hulde aan hun nog gevangen kameraden. = 

STEUN HET SOLIDARITEITSFONDS 
P.R. 235.62 Kredieibank • Rekening 61.400 

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiwiiimiiuiiiiHiininimHiiiiHtfflH HttUMHMHHIiiniWliWItllllHIIIIIHWUWIttWnilHHIHIIHWNHmWWtlWtH NiiiiiimHiwmHimHmtHUflHMmtiHmH 
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lüHIÜI 

OTEN 
Duidelijke taal? | 

In de « Volksmacht », weekblad ^ 
V. d. Christelijke Arbeidersbewegingr, = 
nummer van 6 oktober, verscheen op ^ 
de eerste pagina een lang artikel on- = 
der de titel « De tweede mars op ^ 
Brussel ». De steller van dit artikel ^ 
speeH het klaar, ettelijke t ientallen ^ 
lijnen vol simpatizerend kommentaar ^ 
te schrijven zonder ook maar een ^ 
keer een poging- te doen om de chris- ^ 
telijke arbeiders op te roepen naar = 
Brussel op 14 oktober. Zo is men al- ^ 
vast altijd bij de winnaars : wordt = 

'de Mars een succes, dan heeft men = 
daartoe bijgedragen. Wordt het een ^ 
flop, dan heeft men toch de eigen ^ 
vingers niet verbrand. = 

Moedige houding op dit ogenblik, ^ 
nu de laatste man in Vlaanderen zou ^ 
moeten gemobilizeerd worden ! = 

Natuurlijk is de helft van he^ ar- ^ 
tike! voorbehouden aan waarschuwin- = 
gen aan het adres van de « ekstre- ^ 
misten », = 

10 op 10 

voor pruttelpot 

Verleden zondagavond bracht het 
radiokabaret « De Pruttelpot » een 
Mars-op-Brussel-programma voor de 
mikro. Vlotte en geestige tekst die, 
met de nodige zelfironie, meer dan 
goede propagnda voor de Mars heeft 
gemaakt. Enkele onverbloemde zin
spelingen op de zure BRT-censuur en 
vitrioolkommentaar op de rechters 
die de sermoendemonstranten ver
oordeelden. 

Een grote pluim aan de jongens die 
het geval in mekaar t immerden en 
voor de mikro kregen. Tijdens de uit
zending maakten we herhaaldelijk 
de bedenking : wat zal dat worden 
wanneer al die door-en-door Vlaams-
gezinde mensen eens zullen kunnen 
werken in een door-en-door Vlaamse 
sfeer na de federale herinrichting 
van dit land ! 

Mislukte koehandel m 

Alvorens de Senaat zich verleden ^ 
dinsdag had uitgesproken over het ^ 
taalgrensontwerp, werd door de rege- = 
ring nog vlug een poging gedaan om ^ 
rich, dank zij een nieuwe koehandel, ^ 
te verzekeren van een ruime meer- ^ 
derheid in de hoge vergadering. De ^ 
heren Lefèvre en Gilson stelden voor, ^ 
Teuven en Remersdaal bij Luik te = 
laten en Komen met enkele gemeen- ^ 
ten uit de streek van Moeskroen bij = 
West-Vlaanderen. ^ 

Dit nieuwe krankzinnige koehan- ^ 
deltje — waarvoor ook Laken scheen - = 
warm te lopen — is uiteindelijk ge- ^ 
stuit op het verzet van CoUard die ^ 
door Jos Van Eynde in frontlijn werd = 
gebracht. ^ 

Moest het aan de C.V.P.-ers in de ^ 
regering gelegen zijn, we kwamen er ^ 
bij de taalgrensregeling nog bekaai- ^ 
der af dan thans reeds het geval is. = 

De Vlaamse CV.P. 

Bij de drie franskiljons die te Ant
werpen feestelijk hun polleviekens 
vaagden aan het overleg met drie 
Ylaamsgezinden inzake de franstali-
ge sermoenen, bevond zich ook een 
«ekere heer Meeus. 

In zijn vrije tijd en wanneer hij 
geen Franse preken hoeft bij te w o 
nen is mijnheer Meeus gemeente-

iiiiiiiii 

Open brief 

aan een dode arbeider 

uit 
ZICH PAL 

Dode iiirnd, 

III )ieb u nooit gel;end. Ik weel alleen dat gij in 
Zicliem hebt gewoond, in het land van de Witte, en dal gij 
iedere dag werken zijl gegaan over de grens, naar het verre 
Oss in Nederland. Ik heb uw naam in de kiant gevonden 
mei daarbij de vermelding dat gij 33 waart en ongehuwd. 
En boven uw naam stond in zoveel woorden het banale ver
haal van een botsing op een mistige herfslavond, ergens langs 
de rijksiveg Tilburg-Den Bos . In hel wrak van een iverk-
bus vond men, tussen een dertigtal gewonden, uw lijk. 

Ik Kende u niet, dode vriend, en achter de alledaagse 
zinnen van het krantenverslag heb ik vergeefs gezocht naar 
uw gelaat. Ik weet niels van u, tenzij dat gij lot vlak voor 
uw dood nog een naamloze waart, één der velen uit het 
grauwe leger van onbekenden die dagelijks langs ons heen
gaan en die in een verschrikkelijk ogenblik de dood uit de 
misl moeten zien opdoemen opdat zij eindelijk voor ons een 
naam zouden Krijgen. M. Mucs, zo staat hij in de krant. 
Mis.'!chien tvel met een schrijffout. Ik zal M. Mues nooit ver
geten. 

Uw dood is verschrikkelijk, mijn vriend, omdat zonder 
hem al Ie velen in dit land nooit aan uw leven zouden heb
ben gedacht. Gij had wellicht nog jaren de lange wig lussen 
Zichem en Oss kunnen heen en weer pendelen en weinigen 
in dit land zouden het geweien hebben en van die het wis
ten zou slechts een minderheid er zich kopzorg liebben over 
gemaakt. Dat M. Mues iedere dag over en weer gaal naar 
Oss is niets bijzonders en er zijn enkele tientallen die met 
hem dezelfde weg doen en er zijn zelfs een paar honderd
duizenden die iedere dag over en weer gaan naar de talloze 
plaatsen u'aar fabriekssehouwen uit de mist opdoemen en 
waar om de veertien dagen aan M. Mues en zijn lol genoten 
een loonzakje wordt overhandigd. 

Als gij dan toch langs de weg moest sterven, waarom 
dan, dode vriend, op deze wijze ? Gij had het anders kun
nen doen, in een « normaal » verkeersongeval met een zware 
Amerikaanse wagen en een te hoge snelheid. Gij zoudt een 
cijfer geweest zijn in de wekelijkse statistiek van de Rijks
wacht en even daarna waart gij reeds -vergeten. Althans 
door ons, die u niet hebben gekend. Maar nu staat het 
onaandoenlijke bericht van uw dood als een levende aanklacht 
voor ons en we kunnen ze niet ontwijken. 

Want wij zijn allen schuldig. Wij zijn schuldig om
dat wij ons niet dag aan dag de vingers krom en de handen 
Mam werken om u en uw kivartmiljoen lotgenoten niet 
alleen de dood in de mist, maar ook het leven in de mist te 
besparen. Wij zijn allen schuldig omdat wij wenen om uw 
lot, omdat wij schermen met uw lot en toch zo vaak te 
hort schieten in de strijd om dat lot te verbeteren. Wij zijn 
allen schuldig omdat iemand moet sterven vooraleer we zoe
ken naar zijn gelaat en naar de mens in hem. 

Ik had, mijn vriend, mij voorgenomen een wrekend 
stuk te schrijven over uw eenzame dood langs de weg en over 
degenen die verantwoordelijk zijn voor die dood : de mach
tigen in dit land die na ontelbare leugens en beloften nog 
steeds M. Mues en zijn lotgenoten de baan naar Oss opsturen. 
De woordbrekers die plechtig beloofden voor Zichem en 
Everbeur en heel het land van de Witte, de zuiderkempen, 
speciaal te zullen zorgen. De lintjesknippers die bezuiden 
de taalgrens geen handen genoeg hebben om het champagne
glas te heffen op een nieuwe fabriek of een eerste spade of 
een te bouwen weg. 

Ik heb er de moed niet toe. Want ook ik, dode vriend, 
ben plichtig. Plichtig door verzuim, plichtig door traagheid, 
plichtig vaak door zelfgenoegzaamheid en door te weinig echt-
menselijke bekommernis. 

Zijt gij dan moeten sterven om mij er aan te herin
neren dat het er om gaat, in dit land te beletten — te belet
ten op korte termijn — dat nog langer de dodenbussen 
rijden? Zijt gij dan moeten sterven om mij te herinneren 
aan mijn verdomde Vlaamse plicht, de plicht om nog veel 
en veel meer te doen en het nog vlugger, veel vlugger te 
doen ? 

Dan zal het, dode vriend, niet vergeefs geweest zijn. 
Niet vergeefs bij de velen die gehuiverd hebben toen zij hel 
lazen in de krant, net als 

dio Genes. 

!•_ raadslid van Antwerpen. Natuurlijk 
' ^ CV.P.-gemeenteraadsl id. 
^ Ja, die « Vlaamse » C.V.P.-vleugel. 
^ Daar zit nogal wat Frans lood in J 

m Vrije pers 

^ Te Brussel werd tijdens een pers-
= konferentie een nieuw voorlichtings-
= blad ten behoeve van de verbruikers 
^ boven de doopvont gehouden. In h e t 
^ eerste nummer van dat blad ver-
^ scheen een vergelijkende studie van 
^ de verschillende benzinemerken op de 
= Belgische markt. Tijdens de perskon-
^ ferentie werd naar deze studie na -
^ drukkelijk verwezen. 
^ De meeste bladen, die een verslag 
= over de perskonferentie brachten, 
^ zwegen zedig over de benzine-studie. 
= want een der besluiten er van was, -
^ dat de goedkope (Russische en I ta -
^ l iaanse) benzine evenwaardig is aan 
s de duurdere brandstof van de grote 
= traditionele merken. 
= En daar die grote traditionele mer-
= ken veel reklame in de bladen maken, 
^ spreekt de « vrije » pers haar mond 
^ niet gauw voorbij. Zelfs niet de m o -
^ niteur van proletariaat, ons aller 
= « People ». 

M Goede kaas 

= Enkele maanden geleden installeer-
= de Ie citoyen Evalenko zich in de 
^ vette kaas van he t Kolendirektorium 
= »net de gerieflijke jaarwedde van om 
^ e n ^ a b i j he t miljoen. 
^ Thans zal aan de kameraden voor-
= zitter en direkteur-generaal van de 
= Nationale Investeringsmaatschappij 
= «en jaarwedde van respektievelijk 
m 650.000 en 600.000 F worden ui tge-
= keerd. 
g Het B.S.P.-lidgeld blijkt eens t e 
^ meer een lonende investering te zijn. 
^ En de ministers betalen graag hoge 
= wedden aan ambtenaren. Dat m o e t 
^ hen binnenkort toelaten, eens ernstig 
= *« praten over de zo noodzakelijke 
= verhoging van hun eigen wedde. 

B Slechte kant 

liliiilliWIllllM^ 

La Libre Belgique leverde woest 
kommentaar op de afwezigheid van 
onze provincieraadsleden t ijdens de 
ontvangst van Mgr. D a e m in de Ant 
werpse provincieraad. De C.VJP.-ers 
P'V.V.-ers, de socialisten en zelfs de 
kommunist waren er, a l leen de Volks
unie niet, schuimbekt de oude tante. 
Men ziet duidelijk aan welke kant ze 
staan, voegde ze eraan toe ! 

Wij vragen ons af welke k a n t ! 
Want met de logika van La Libre is 
het maar s lecht gesteld. De C.VJP.-
ers zaten er samen m e t de P.V.V. (dat 
vindt La Libre prachtig ! ) , met de so 
cialisten en met de kommunist ; wij 
niet ! 

De razernij van La Libre vindt ech
ter haar oorsprong in de mislukking 
van de geschiedenis van de franstal i -
ge preken. Die zullen wel voor goed 
verdwijnen te Antwerpen ! En daar
aan is de Volksunie schuld. 

Voor ons niet gelaten. Wij verheu-
gens ons over die Antwerpse overwin
ning. Maar wij zien toch n ie t in dat 
op he t ogenblik dat h e t t ienduizenden 
frank boeten regende op het kaste -
gerecht te Antwetpen over de hoof
den van Vlaams nat ionale propagan
disten, als gevolg ^;an de verkeerde 
beslissing van Mgr. Daem, dat wij op 
datzelfde ogenblik hem zouden kun
nen huldigen. 

Eens de franstalige preken a fge
schaft en al de propagandisten vrij 
zullen we Mgr. Daem hulde brengen 
gebeurlijk samen met P.V.V.-ers, so
cial isten en kommunisten. Of alleen. 

Dat hangt niet van ons af. Wel van 
Mgr. Daem. 
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Mgr Daem 

op provincieraad 

Verleden week donderdag: werd Mgr 
Daem ontvangen door de Antwerpse 
provincieraad. Uit een persverslag 
over deze plechtigheid lichten we vol
gende teksten : « ...De vijf verkoze-
nen van de Volksunie in de Provincie
raad waren demonstratief afwezig, 
kennelijk als protest tegen de hou
ding van de bisschop inzake de Fran
se preken. Deze afwezigheid zou trou
wens een belangrijk deel van de 
plechtigheid beheersen ». Over het 
slotwoord van Mgr Daems : « ...Hij 
(de bisschop, nl.) legde dan de ern
stige belofte af het Vlaamse volk 
trouw te zullen dienen. Zich zeer dui
delijk naar de ledige Volksuniebanken 
richt«nd, voegde hij er aan toe, zijn 
liefdegroet vooral tot de afwezigen 
te richten ». 

Tussen wie ernstig t rachten het 
Vlaamse volk trouw in liefde te die
nen, moet het vertrouwen spoedig 
kunnen hersteld worden. 

Boerenbedrog 

Verleden zaterdag heeft de C.V.P.-
raad een lange en stormachtige ver
gadering gewijd aan de beroering in 
de landbouwerskringen. Uit het hele 
land waren vertegenwoordigers opge
komen om de C.V.P.-leiding duidelijk 
te maken dat de boeren zich radikaal 
van de partij afgekeerd hebben. 

Van den Boeynants hield een van 
zijn stilaan beroemde kalmerende 
toespraken en besloot met te zeggen 
dat de C.V.P., die de landbouwers al
tijd heeft verdedigd, hen niet zal 
ontmoedigen. 
• Want de C.V.P. heeft inderdaad de 
boeren altijd verdedigd. Zeventien 
jaar geleden reeds beloofde ze in haar 
Kerstprogramma gelijke kinderbij
slagen voor iedereen. En drie jaar ge
leden beloofde ze een miljard voor de 
landbouw. Dat ze nog de tijd niet 
heeft gevonden, deze beloften waar 
te maken, heeft niets met boerenbe
drog te zien ! 

Nederlands lint 

Te Brussel werd door zijn vrienden 
Leo Van Hoorick gevierd ter gelegen
heid van zijn 75ste verjaardag. De 
heer Van Hoorick, die voorzitter is 
van de Vlaamse Mub, stichter van de 
€ Brusselse Post » en van de « Bouw
kroniek », bezieler van ontelbare 
Vlaamse initiatieven te Brussel, be
hoort niet tot onze opinie. 

We wensen hem hier echter uit
drukkelijk een eresaluut te brengen 
voor de onschatbare diensten die hij 
aan de Brusselse Vlamingen en gans 
.Vlaanderen heeft bewezen. 

De dag voor de viering werd aan de 
jubilaris een ereteken overhandigd. 
Geen Belgische orde, maar een Ne
derlandse ! 

Overigens normaal dat Nederland 
meer belang , hecht aan Nederlands 
kuituurwerk dan België. Want de 
Zuidnederlanders in België zijn 
« slechts » een meerderheid. Eu dan 
nog een vervelenf?». 

Taalgrens in Senaat 

Met een zucht van verlichting heeft 
de regering — nog net voor de Twee
de Mars op Brussel — haar taalgrens-
ontwerp door de Senaat gekregen. 
Het is voor de Vlaamse katolieke pers 
een gelegenheid geworden om te ju
belen. Te jubelen dat een regering, 
wier oorspronkelijk opzet nog veel 
slechter was dan de al niet schitte
rende uiteindelijke tekst, nog net 
met de hakken over de sloot kwam. 
Te jubelen dat de Voer bij Limburg 
komt maar te verzwijgen dat langs 
de hele taalgrens de afbakening ten 
koste van de Vlamingen is geschied. 

De «Standaard» vindt dat een 
weinig optimisme niet misplaats is. 

Natuurlijk niet : de dag dat de rege
ring struikelt is weer even verschoven 
en inmiddels kan deze voor Vlaande
ren zo noodlottige regering rustig 
doorwerken aan haar volgende taai-
ontwerpen waarvan men nu reeds 
weet dat ze veel slechter en gevaar
lijker zijn dan het eerste. 

Laat ons dus volgende zondag te 
Brussel maar kalm-aan betogen; het 
is heus niet meer nodig dat we ons 
opwinden want aan de hemel staat 
het zonnetje van het « gematigd op
timisme » ! En binnen een paar 
maanden komen weer Sinterklaas en 
en het Kerstmannetje. 

Hulde 
Uitgerekend op de dag van de mars 

op Brussel wordt door het Gentse 
Vermeylenfonds een Filip de Pille-
cijn-hulde georganiseerd. Het zal 
Achiel Mussche zijn die o.m. op 
deze hulde het woord zal voeren Men 
voert aan dat Achiel onder zware 
druk van zijn partij-bonzen zou 
staan, maar wij zijn er van overtuigd 
dat Filip de Pillecijn met een hulde 

op deze dag — moest hij nog in le
ven zijn — alles behalve akkoord zou 
gaan. Hij moet zich nu wel in zijn 
graf omkeren ! 

Handige Struye 

Donderdagvoormiddag moest in de 
Senaat gestemd wordtin over art. 11 
van de fiskale hervorming. Uit ver
schillende verklaringen de dag tevo
ren was gebleken dat er in de hoge 
vergadering wellicht een meerderheid 
zou bestaan om de niet-aftrekbaar-
heid te verwerpen. Senaatsvoorzitter 
Struye deed — tegen alle verwachtin
gen in — over art. 11 op verrassende 
wijze stemmen bij zitten en opstaan. 

Zoals bij een dergelijke verras
singsstemming gebruikelijk, was niet 
eens de helft der senatoren in de 
vergadering. Bij dergelijke stemmin
gen telt of schat de voorzitter de uit
gebrachte stemmen; zo ook in dit ge
val waarna de vergadering verder 
werd gezet. 

Het opzet van deze hoogst onge-
bruiicelijke stemming is eenvoudig : 
bij een naamstemming had men ge

weten, welke senatoren het s tand
punt van de middenstandsverenigin-
gen bijtraden of verwierpen. Thans 
Iaat de anonieme stemming ieder se
nator toe, aan de kiezers wijs te ma
ken dat hij zus of zo heeft gestemd. 

En bij de e.k. verkiezingen zal iede
re senator aan zijn middenstandskie
zers wijsmaken dat hij « goed » g9* 
stemd heeft. 

Vaderlijke zorg 

Op Z oktober kon men in hel 
Staatsblad lezen dat er te Mechelea 
twee nieuwe notariaten zijn bijgeko
men. I 

Eén ervan wordt gehouden door mw 
Bafcop. De naam Bafcop zegt mis
schien niet zo heel veel. De meisjes
naam van de dame in kwestie echter 
wel : Spinoy, dochter van de ministe
riële vader. 

En dat er twee notariaten werden 
opgericht, geschiedde in naam van de 
verdelende rechtvaardigheid : een 
« linkse » en een « rechtse » notaris. 
Want notarissen-zonder-meer schij
nen ook al niet meer te bestaan. 

KLEIN£ KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT 

ERK IN VLAANDEREN 
KLEINE KBANT • KLEINE. KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT - KLEINE KRANT • KLEINE KRANT 

Uit « De nieuwe Bood- het Nederlands opgeven, 
schap », oktobernummer, slechts 38,5 % hün buUe-
ontlenen we volgend art i- tijn in die taal Invulden. 
kei over het parochieleven l iet rapport schrijft dit 
te Brussel; verschil van 6 % toe aan 

Zoals op tal van andere de assimilatie die te 
terreinen, vormt ook op Brussel in hoofde van de 
het religieuze vlak de Vlamingen plaats grijpt 
Brusselse agglomeratie — niet gecompenseerd 
een problemengebied voor door een gelijkaardig ver-
de Vlaamse volksgemeen- schijnsel in hoofde van de 

Frans sprekenden —• die 
als gevolg heeft dat, waar 

deel ^^ ouders — en dus de 
huiskring — nog gewoon
lijk Nederlands spreken, 
de k'nderen reeds het 

schap. 
In de Heilige Drievuldig 

heidsparochie, die een 
van de gemeenten Sint-
Gillis en E sene omvat, 
werd op zondag 2 oktober 
1955 een zondagmistelling 
gehouden die als globaal 
mispraktijkcijier 22 % 
aanwees. Men bracht hier 
de zondagmispraktijk o.m. 
in verband met de taal die 
de getelden verklaarden te 
spreken. Hieruit bleek dat 
bij de Vlamingen die 
thuis, al dan niet uitslui-

*tend, Nederlands spreken, 
het proportioneel prak
tij kei j f er dubbel zo hoog 
ligt als bij de Fransspre-
kende groep. 

Het rapport merkt hier
bij op dat er in die paro
chie geen Nederlandse ser
moenen werden gehouden 
en er eveneens geen Ka
tholieke' - Actiegroepen 
bestaan met het Neder
lands als voertaal, een en 
ander als gevolg van het 
relatief klein aantal Ne-
derlandstaligen in de pa
rochie. 

In de Schaarbeekse pa
rochie van de Heilige Fa
milie toonde -de zondag
mistelling van 21 oktober 
1956 eveneens een hoger 
praktij kei j f er aan voor de 
Nederlands sprekende pa
rochianen (19,75 %) dan 
voor de Frans sprekende 
(14,24). Globaal praktijk-
cijfer voor de parochie : 
16,43 %. Op de têllings-
bulletijns werd o.m. ge
vraagd naar de taal welke 
in de huiskring uitsluitend Frans verkiezen. Deze hy-
of overheersend gesproken pothese van progressieve 
wordt. Opvallend is daar- verfransing wordt beves-
bij, dat, waar 44,5 % als tigd door de spreiding vol-
overheersende gezinstaai gens leeftijd, die aantoont 

dat de Nederlands spre
kenden het sterkst verte
genwoordigd zijn in de 
oudste groep (geboren tus
sen 1872 en 1891), terwijl 
die vertegenwoordiging 
geleidelijk met de leeftijd 
daalt, om in de jongste 
groep (geboren tussen 
1932 en 1949) 7,5 % min
der te bedragen dan in de 
oudste groep. Hetzelfde 
verschijnsel van voort
schrijdende verfransing 
duikt op waar de vraag 
gesteld wordt naar * de 
voorkeur i.v.m. de taal 

.meer Vlaamse parochianen... 

van sermoenen, gezangen 
en commentaren : in de 
mis van 10 uur verklaren 
52 '% van de aanwezigen 
(hoofdzakelijk arbeiders 

en bedienden) thuis Ne
derlands te spreken, doch 
54 % verkiezen het Frans 
voor de sermoenen, enz. 

Ook de studie van de 
herkomst van de praktize-
rende bevolking wijst op 
het aanhoudend" verlies 
dat de Vlaamse volksge
meenschap te Brussel 
lijdt. Deze Schaarbeekse 
parochie kent een zéér 
sterke immigratie : 55,4 
% van de praktizerende 
bevolking komt van bui
ten de Brusselse agglome
ratie (37,5 % uit de 
Vlaamse provincies, 12>6 
% uit de Waalse, 4,3 % 
uit de vreemde). Zijn 37,5 
% der praktizerenden uit 
de Vlaamse provincies af
komstig, 30,7 % van deze 
subgroep bedient zich van 
het Frans voor het invul
len van zijn bulletijn, ter
wijl slechts 24,7 % het 
Frans als gezinstaai ge
bruiken. Dus weer een 
verschil van 6 %, wat vol
gens het rapport erop 
wijst dat de immlgrerende 
Nederlands sprekende be
volking in dezelfde mate 
verfranst wordt als de au
tochtone Nederlands spre
kende Brusselaars 

Samenvattend : in de 
Brusselse agglomeratie 
grijpt een aanhoudende 
verfransing van Vlamin
gen plaats, die vooral de 
jongeren aantast, zodat de 
Nederlands sprekende be
volking de tendens ver
toont om, bij gelijkblij
vende omstandigheden, in 
de toekomst nog meer in 
te krimpen. Nochtans 
blijven de Nederlands 
sprekenden, ook in de 
sterk onkerkelijke Brus
selse agglomeratie, kwan
titatief in hogere mate 
dan de Frans sprekenden, 
trouw aan de zondagmis, 
en dit ondanks een vaak 
deficiënte godsdienstige 
verzorging. 

Red. : Zij die altijd me
nen dat de Volksunie over
drijft, mogen dit artikel 
eens rustig overwegen. 

Sm 
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DE 
De wijze waa rop De Gaulle omspr ingt met de Franse 
grondwet — en zo verleden week de regering Pompidou 
deed struikelen — heeft in Frankrijk de her innering le
vendig gemaakt aan een paar historische precedenten. 
De Korsikaanse generaal Napoleon Bonapar te evenaardde 
De GauUes prestat ie en schonk Fankrijk, op kortere tijd 
nog dan de huidige prezident, drie n ieuwe grondwet ten : 
die van het jaar VIM der revolutie, die van het jaar X en 
die van het jaar XII ( 1 9 0 4 ) . Binnen de vijf jaar was de 
eerste republiek een keizerrijk geworden. 
Bonapar te ' s neef, Charles Louis Napoleon, eerst prezident 
der Tweede Republiek, liet zich in 1852 tot keizer kiezen. 
Beide Napoleons maak ten bij hun opgang gebruik van het 
.wapen dat ook De Gaul le graag hanteer t : de volksraads-
pleging. Nog in 1958 liet De Gaulle als zijn mening horen 
dat (( bepaalde historische her inner ingen het verbieden, 
de prezident der republiek rechtstreeks door het volk te 
laten kiezen ». 

Het nieutne referendum 
De Gaulle heeft reeds twee 

grondwetten op zijn aktief. 
Toen hij in 1944 te Parijs te
rugkwam en de plaats innam 
van de Vichy-regering, ver
koos hij de Vierde Republiek 
te installeren in plaats van 
de Derde te herstellen. 

ïven later echter was hij 
niet meer te spreken over 
gijn eigen werk en trok zich 
misnoegd terug uit de poli
tiek. De Vierde Republiek 
bleek inderdaad niet opge
wassen voor haar taak; ze 
nam een einde op die ge
denkwaardige meidag 1958 
toen uit een onwettelijke 
putsch en een kapitulatie 
van het wettelijk gezag de' 
Vijfde Republiek werd gebo
ren en met haar de nieuwe 
Gaullistische grondwet. Het 
was in die dagen dat De 
Gaulle herinnerde aan het 
precedent der beide Napo
leons en zich tegenstander 
verklaarde van een verkie
zing van de prezident recht-
fitreeks door het volk. 

De Gaulle's terugkeer aan 
de macht was onvermijdelijk 
ireworden, nadat de Vierde 

Republiek met haar onont
warbare politieke verhoudin
gen en intriges, met haar re
geringsveranderingen om de 

haverklap, zich totaal onbe
kwaam had getoond het Al
gerijnse vraagstuk op te los
sen. De Gaulles natuurlijke 
tegenstanders — de politie-
kers der IVe Republiek — 
legden zich gewillig neer bij 
de terugkeer aan de macht 
van de generaal; zij waren 
er van overtuigd dat De 
Gaulle aan Algerie zich de
finitief zou verbranden, zo
als Mendes-France zich defi
nitief had verbrand aan In
dochina. 

De GauHe Icstte het Alge
rijns vraagstuk op en met
een scheen de vervaldatum 
voor zijn bewind vlakbij te 
zijn. Maar deze oplossing 
heeft Frankrijk zo diep ver
deeld en zo dicht bij de bur
geroorlog gebracht dat, even
als in 1958, er naas t De 
Gaulle geen alternatief is. De 
natuur l i jke ' tegenstanders 
van De Gaulle — de politie-
kers van dg IVe republiek — 

BLIEK 
bevinden zich vandaag nog 
steeds in de pozitie van 1958: 
zij bieden Frankrijk geen 
enkel ernstig uitzicht. Min
der dan ooit schikken zij zich 
gewillig in die pozitie omdat 
voor hen niet meer het pers-
pektief bestaat dat De Gaulle 
zich op korte termijn aan 
een bazisprobleem zal ver
branden. Naast .deze natuur
lijke tegenstrevers heeft De 
Gaulle nog toevallige vijan
den gekregen : de kringen 
waarop hij traditioneel zou 
moeten steunen doch die 
hem de Algerijnse nederlaag 
niet vergeven. 

Over deze vijanden van 
rechts en van links heen 
grijpt De Gaul'e naar het 
Franse volk, dat telkens op
nieuw uitgenodigd wordt, 
rechtstreeks zijn mening te 
zeggen. 

Bij deze « rechtstreekse 
demckratie » is de prezident 
zeker- va.n een meerdei-heid 

omdat hij weet, hoe het 
Pranse volk zich er reken
schap van geeft dat nergens 
buiten hem een ernstig al
ternatief' is. 

De val van de regering 
Pompidou verleden week 
werd ve/oorzaakt doordat de 
Senaat een motie van wan
trouwen had gestemd, waar
in De Gaulle beschuldigd 
werd de grondwet te schen
den. De stemming in de Se
naat leverde een ruime meer
derheid tegen de regering op: 
280 sterf^\en van de 480. 

De Senaat wou daarmee De 
Gaulle daidelijk maken dat 
hij niet w&s gediend met het 
nieuw referendum, waarbij 
aan het Franse volk zal wor
den gevlsagd in de toekomst 
de piezit'-ent der Republiek 
rechtstre 'ks te kiezen i.p.v. 
de circa '0.000 kiesmannen. 

In zijn hautaine verach
ting voor het Parlement 
heeft De Gaulle reeds laten 
weten dat hij in ieder geval 
het referendum zal houden. 

Ongetwijfeld zal de Fran
se prezident te dier gelegen-

...er Is 

maar 

één 

Karel I... 

I FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
KENNEDY 

Prezident Kennedy 
trachtte een afvaardiging 
van Amerikaanse zaken-

.akties kopen... 

lui, die op het Witte Huis 
kwamen lucht geven aan 
hun bezorgdheid, als volgt 
te troosten : « .41s ik thans 
geen prezident was, zou ik 
thans aandelen kopen ». 
Er werd daarop geant
woord : « Als u thans geen 
prezident waart, zou ik 
het ook doen ». 

U-2 IN AUSTRALIË 

Na Forniiosa - China 
heeft thans ook Australië 
zich Amerikaanse U-2 toe
stellen aangeschaft. 

De Australiërs, die Oos
telijk Nieuw-Guinea on
der hun beheer hebben, 
wensen de Indonezische 
troepenkoncenlraties in 
Westelijk Nieuw-Guinea 
vanuit de lucht te kon-
troleren. 

FILMSTER 

Harry S. Xi'iunan, ex-
prezident der V.S., belegde 

zijn spaarcenten in een 
filmserie over zijn eigen 
leven. De dertiendelige se
rie werd door geen enkel 
T.V.-station belangrijk ge
noeg geacht om op het 
scherm gebracht te wor
den. Truman kende als 
oud-prezident echter de 
weg en verkocht de reeks 
aan T.V.-ketens in scho
len, universiteiten en ka
zernes. 

ONTBIJT ALLEEN 

De diensten van Buckin
gham Palace maakten in 
het vooruitzicht van het 
staatsbezoek der Koningin 
aan Australië en Nieuw-
Zeeland een nota op, 
waarbij de gastheren ver
zocht werden rekening te 
houden met volgende 
wensen van Elisabeth : 
geen oesters als voorge
recht, doorbraden roast-
beefs, een glas bier bij het 

dessert van de Prins, bed
den voor het koninklijk 
paar in afzonderlijke 
slaapkamers, ontbijt al
leen voor de koningin zon
der haar gemaal. 

....alleen slapen.... 

• • • > • • • ••••••••«••BBB»Mi««BMaff»auiB»Mm«iM« 

heid een meerderheid Ja-
stemmen bekomen; de vraag 
is alleen hoe groot die meer
derheid zal zijn. Maar het is 
niet onwaarschijnlijk dat uit 
de algemene verkiezingen in 
november een parlement met 
een anti-Gaullistische meer
derheid komt. Dan zal De 
Gaulle gediwongen zijn, nog 
een stap verder te gaan in d? 
richting van het diktatoriale 
avontuur, waarvan hijzelf 
onmogelijk de afloop kan 
voorzien. Want indien h i j 
zelf overtuigd is van zijn 
goed recht en zijn histtori-
sche zending, dan wordt 
thans toch he t wapen ge
smeed dat in hoofdzaak door 
zijn opvolger zal moeten ge
hanteerd worden. En sinds 
De Gaulle een doeischijf voor 
terroristen is geworden, kan 
die opvolging -reeds voor 
morgen zijn. 

Kent men de opvolging 
reeds ? Men ziet alleen, hoe 
verdaèht stil en rustig de 
kommunistische parti j zich 
sinds twee jaar heeft gehou
den. En het is niet de eerste 
maal dat een < sterke man > 
de chaos legaliseerde. 



DE VOLKSUNW 7 

MARSJ 

P£R5SP/eGeL 

ET MARSJEREN 
OEJ GAZET 

Bij de stemming over de Voer-
streek merkt Ga ie t vaoi Antwer
pen op : 

« Eike Vlaamse verovering — en 
wij hebben er nog enkele essen
tiële te behalen — moet in « taaie 
stellingsoorlog » worden afgedwon
gen. W a t de Walen ui t eerlijkheid 
en rechtsgevoel niet willen geven, 
zullen wij ui t respekt voor onze 
mach t van hen moeten verkrijgen. 
En daarom komt de mars op Brus
sel zo goed op zijn tijd. » 

Waarom onthielden wij ons, 
vraagt Kiebooms zich af. 

« Ik ben overigens overtuigd dat 
de mar s waardig zal zijn en dat 
de doeleinden waarvoor zal wor
den betoogd, helemaal niet-extre-
mistisch zijn, noch vijandig ge
stemd tegenover België, Brussel of 
Wallonië. Wel integendeel ! De 
mededelingen van he t Aktiekomi-
tee, de reeds bekendgemaakte slo
gans, de patronerende verenigin
gen, dit alles is volstrekt niet-uit-
dagend en spreekt ten voordele 
van een gezonde verhouding tus
sen Vlamingen en Walen in het 
uni ta i r staatsverband. 

Maar als dit allemaal zfl on
schuldig is, waarom aarzelen dan 
de Vlaamse C.V.P.-parlementariers 
mee te doen ? Hebt gij geen schrik 
van he t feit dat de Volksunie, die 
met h a a r volksvertegenwoordigers 
en senatoren, wel zal deelnemen 
aan de manifestatie, met he t elek-
toraaa profijt zou kunnen gaajn 
lopen ? 

Als we enkel naa r ons elekto-
raa l profijt willen luisteren en 
naa r een simplistische en kom-
fortabele positie, dan gingen we 
mee en we manifesteerden tegen 
faciliteiten, en... lieten al de taal 
ontwerpen terug n a a r de frigo 
sturen, in afwachting van betere 
tijden, j» 

Waarom ging men dan vorig 
Jaar zich ten toon stellen' op de 
trappen van de Beurs ? tóebooms 
argumentat ie voor zijn periodieke 
onthouding is voor een gewoon 
sterveling toch wat te subtiel. 

LA LIBRE BELËiaüE 
De Libre — pubUceert een dra

matische oproep van de nationale 
raad der Oudstrijders (N.S.B.) die 
In een brief aan de heer Lefèvre 
t reuren over « la degradation pro-

! Ook gij kunt 
I een hoog lot winnen 

: in de 
• 

j AFRIKAANSE 
I LOTERIJ 
• 

ï Trekking van de 
; Speciale 
[ Herfstti»nche 1S62 
: Maandag: 15 okt. te Eupen 

I * 
i 15de tranche : 
: Maandag 5 november 

gressive de 1'esprit civique » en 
i.v.m. de Mars op Brussel zegt. 

« De Raad neemt de vrijheid de 
zeer ernstige aandach t van de ge
kozenen der natie te trekken — 
tot welke part i j zij ook behoren -7-
op de verantwoordelijkheid die zij 
op zich laden door h u n welwillen
de passiviteit ten opzichte van 
drukkingsgroepen die uitgesproken 
vijandig zijn voor de nationale 
eenheid, zij brengen aldus de ge
heiligde erfenis in gevaar die he t 
werk van de voorgaande genera
ties en liet offer van onze doden 
ons gelaten hebben. » 

Of de folklore die zich met de 
hedendaagse jwlitiek bezig wil 
houden. 

Standaard 
In De Standaard geeft M- Buys 

enkele bedenkingen over het « ex-
al tante » beleid van Lefèvre. 

« Tot nog toe werden problemen 
aang?sneden die geen fundamen
tele moeilijkheden boden. De ver
hoging van pensioenen en kinder
bijslagen bv. stelde enkel een bud
getair probleem. De kern van de 
ziekte, waaraan het land lijdt, 
werd nog niet benaderd. Toen de 
h. Theo Lefèvre aan t rad met zijn 
ploeg, sprak hij wel he t beruchte 
woord « Wij beleven een grootse 
tijd » en kondigde hij hartverhef-
fende hei-vormingen aan, m.aar die 
belofte werd nog niet ingelost; in
tegendeel, he t policleke schouwto
neel bood alleen maar kluchten en 
vaudevilles. 

Het -mag dan al zijn dat enkele 
van die problemen h u a teslag 
moeten krijgen via een herziening 
van de grondwet, m.a.w. eerst over 
een zestal jaren, toch betekent 
zulks niet dat men zich de luxe 
van nieuw uitstel en tijdverlies 
mag permitteren Men bevindt 
zich voor een geheel van proble
men die — ook al lost men ze niet 
alle ineens en onmiddellijk op — 
toch zo spoedig mogelijk een na
dere verduidelijking vergen. Elk
een moet weten, vooreerst of die 
problemen überhaupt nog op te 
lossen zijn, en zo ja, welke rich
ting die oplossing uitgaat. Elke 
dag van onzekerheid is een stap 
achteruit , elk uitstel verbreedt de 
bres die in de geesten en de har
ten geslagen is. Vlamingen en 
Pranstal igen moeten nu aan el
kaar zeggen of zij bereid zijn he t 
Belgische huishouden voort te zet
ten en eventueel onder welke 
vorm. Die konfrontatie moet ge
beuren overal waar het nodig is : 
in de privé-sektor, in de syndikale 
wereld, m de kulturele organis
men en ook in *2 politieke par
tijen. » 

LE SOIR 
Le Soir : M. Thiry (( de l'Aca-

démie » zegt i.v.m. het amende
ment Housiaux. <( Het belang van 
de bevolking der Voerstreek moet 
wijken voor de electorale vrees 
die de C.V.F, heeft voor de Volks
unie. .. 

Als dat de hoogte redenen wor
den, dan wordt de verwittiging die 
burgemeester Buisseret veertien 
dagen geleden bij het Luikse Per
ron uitsprak, nog prangender 
<( Van nu af volstaat een incident 
om een nieuw 1830 te laten ont
s taan ». 

Dat wij niet mogen gaan lijden 
aan een euforie wat betreft onze 
economische ontwikkeling kan 
blijken uit volgende uittreksels. 

DE GAZET 
Gazet : Over de Waalse plannem 

tot massale invoer van vreemde 
arbeiders. 

« Op dit ogenblik is het dus 
vooral in Vlaamse sociale krmgen 
da t men beducht is voor de in
voer van vreemde arbeidskrach
ten. De reden daarvoor ligt voor 
de hand. In het manifest dat nog 
niet zo lang geleden werd uitgege
ven door een groep Vlaam.se socia
listische intellektuelen, werd te
recht onderstreept dat de Vlaamse 
ekonomle bi=zonder kwetsbaar is. 
De industrializering van Vlaan
deren tijdens de jongste jaren is 
hoofdzakelijk het werk van vreemd 
kapitaal, dat aan onze industrie 
een half-margin aal karakter gaf 
met het gevolg, dat zij buitenge
woon trefbaar is in periodes van 
laagkonjunktuur. » 

Men her inner t aan de studies 
van het Vlaams economisch Con
gres. 

« In voornoemd manifest wordt 
onderstreept da t In 1970 Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen 
elk nog honderdduizend mobielen 
zullen tellen, terwijl er in tal van 
andere gewesten ook nog massa's 
mobielen zullen zijn. Als men de 
aanwei-ving op massale schaal 
van vreemdelingen overweegt, 
mag men zich op het hoogste vlak 
ook wel eens bezinnen over het 
vraagstuk van de Vlamingen, die 
honderden kilometer van huis 
hun brood moeten gaan verdie
nen. » 

LINKS 
Ernest Standel ziet de redding 

voor de Limburgse steenkoolnij-
verheid in nationaliserende maat
regelen en geeft het unitaire steen
kooldirectorium een veeg uit de 
pan. 

« Indien de drukking van privé-
belangen erin zou slagen, de ver
smelting van de Limburgse maat 
schappijen te verhinderen, dan 
zou het definitief bewijs geleverd 
zijn dat he t Kolendirectorium in 
feite machteloos is om de steen-
koolnijverheid te redden — daar 
waar de nationalisatie die redding 
ongetwijfeld even zo goed van
daag in Limburg als gisteren in 
Henegouwen had kunnen berei
ken. 

De socialistische mil i tanten 
moeten ui t alle kracht ertsgen 
opkomen, dat de belangen van een 
hele provincie en van tienduizen
den mijnwerkersgezinnen worden 
opgeofferd aan de egoïstische be

rekeningen van een handvol mijn-
bazen en een paar financiële be
langengroepen en holdings ! 

Doen ze dat niet zolang er nog 
tijd is, dan zullen ze morgen over 
hun gekelderde steenkoolnijver-
heid wenen zoals de mensen van 
Henegouwen dit vandaag dom. » 

Verleden jaar 100.000 man. 
Hoeveel morgen ? 

Recht en PllcM 
Het orgaam van het alge

meen Vlaams Vakverbond zegt 
hierover. 

« Wa t de zaak nog meer ver
dach t maak t is he t feit da t het 
Direktorium zelfs de moeite niet 
heeft willen doen, he t advies te 
vragen van de Gewestelijke Advi
serende Raad van de Kempen. 
Volgens de Wet moet deze Raad 
advies uitbrengen over de toe
s tand van he t kempische bekken 
Inzake sluitingen, fusies, rat iona
lisatie enz..., aan het Nationaal 
Direktarium. Sinds zijn oprichting 
werd de Adviserende Raad van de 
Kempen nog geen enkele maal ge
raadpleegd. Hij wordt als niet be
staande genegeerd door de grote 
heren van Brussel. Hij heeft niets 
in de pap te brokken, het zijn 
immers maa r Vlaamse boeren-
beesten, en welk verstand zouden 
die kunnen hebben van streek-
ekonomie. Limbufg heeft op dit 
ogenblik reeds 25.000 pendelarbei
ders, waarvan ongeveer 13.000 in 
de Luikse agglomeratie. In de 
mijn van Houthalen worden thans 
nagenoeg 4.000 arbeiders tewerk
gesteld. De voorgenomen sluiting 
zou dus mogelijk nog enkele dui
zenden koelies kunnen leveren 
voor de Waalse nijverheid. » 

JWanneer betogen de Limbur
gers ? 

MiaaiAD 
'Het Handelsblad geeft een t)e-

l inning van Paul Daels over 
« Vlaanderen in Europa i>. 

« De Europese wetteksten bieden 
op dit stuk weinig reden tot ge
rustheid. Al zijn er merkwaardige 
bepalingen voor het handhaven 
van kleine gemeenschappen vast-
ge'egd, de kulturele entiteiten 
worden weinig of niet in hun be
staan gevrijwaai'd. De Europese 
federalistifche bewegingen, ook 
deze in ons land, zijn tot hiertoe 
blind gebleven tegenover deze 
stand van zaken Juist daar kan 
de taak van de Vlaamse beweging 
liggen : in de versterking van 
het besef tot een eigen geestelijke 
gemeenschap te behoren; in het 
voeren van een Vlaamse aanwe-
zigheidspolitiek op EKiroj^ees plan. 
Voor alles moet de volledige auto
nomie van Vlaanderen verwezen
lijkt worden, opdat eenmaal de 
kulturele en strukturele integi-atle 
van de Nederlanden een feit wor
de . » 

Een federaal Vlaanderen fh een 
federaal Europa is onze reddende 
toekomstvisie. 

W i . 

Het verleden 

van de 

Vlaamse 
Beweging 
1830 - 1944 

cyclus van studieavonden 
ingericht door 
de S t i ch t ing -
Lodewijk de R a e t 
en 
Het Verbond van Vlaamse 
Ku l tuu rve ren ig ingen 
v a n Antwerpen . 

De vergaderingen van de cy
clus hebben plaats ledere 
donderdag te 20 uur stipt tot 
omstreeks 22 uur 30 In het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Kultuurleven, Min
derbroedersstraat 22. 
(behalve donderdag 1 novem.) 

Donderdag 18 oktober : 
voorgeschiedenis en ont
staan van de vlaamse be
weging 
dr. m. de vroede, leraar 
rijkslagere- en -middelbare 
normaalschool lier. 

^̂ T̂ ^ 

DORTMUNDER THiERBRAUHOF 
(OBERBAYERN) 

Tervugrse Vest 77 LEUVEN 

Oberbayern-Leuven 

Gronden 
Hsrpoteken 
Bouwen van 
Landhuizen 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)^ 
Telefoon : 39.69.57 
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ERENOPSTAN 

Ieder zijn ivaarheid 

De melk is voor de V laamse landbouwers een van 
de hoofdbestanddelen w a a r o p zij hun bes taan 
hebben gebouwd. Zij is ook een van de belang
rijkste oorzaken van de huidige beroer ing. Inder
daad, de prijs die de voor tbrenger voor zijn p ro -
dukt on tvang t is alles behalve wins tgevend. D e 
slogans met be t rekking op deze prijzen zijn legio. 

Wij hebben er dan ook het grootste belang aan 
gehecht om — in het kader van deze repor tage
reeks — een groot onderzoek te wijden aan de 
oorzaken die aan de bazis liggen van deze toe
s tand. Nadat wij reeds in verschil lende vraagge
sprekken de mening van de l andbouwers zelf heb
ben weergegeven, willen wij hier deze week de 
visie van een deskundige op melkeri j - en zuivel
gebied naar voren brengen. W a a r velen de men ing 
zijn toegedaan dat een oplossing enkel en alleen 
ligt in maatregelen t .o.v. de voederpri jzen, zal het 
thans duidelijk worden dat ook op andere gebie
den zeer be langwekkende maatregelen dienen ge
troffen om tot een a lgemene gezonde toes tand te 
komen . 

Johnny Hallyday maakt 
melkprifs niet winstgeven 
¥ N ettelijke kran ten hebben de jongste dagen opval len

de advertenties gestaan die, onder een foto van een 
zekere Johnny Hal lyday, publiciteit maakten voor meer 
melkverbruik. Al thans dat konden wij opmaken uit de 
slogan die meldde dat bedoelde Johnnie iedere dag drie 
glazen melk binnen zwelgt, voorbeeld dat tot navolging 
moest noden voor tieners en andere mensen . Dit enkel 
voorbeeldje om aan te tonen dat er wel niet op enkele 
slordige bedragen gekeken word t wanneer het er om gaat 
advertent ies te laten plaatsen in de bladen. Of het rezul-
taat evenredig id aan de bestede bedragen, betwijfelen 
wij ten zeerste. De hiernavolgende cijfers zullen in ieder 
geval aan tonen dat het er niet zo rooskleurig mee gesteld 
is en dat er eigenlijk heel wat andere maatregelen zouden 
•dienen getroffen te worden , dan alleen maar wat dure 
advertent ies plaatsen. 

De jaarlijkse melkproduk-
tie voor heel het land bereikt 
thans vier miljard liter. Dat 
maakt, tegen een industriële 
waarde van 5 F per liter, 
ruim 20 miljard frank per 
Jaar die door de zuivelsektor 
vertegenwoordigd worden. 
Deze sektor komt hiermee in 
rangorde in de nabijheid van 
de grote industriële waarden 
van het land, t.t.z : kolen, 
staal, elektriciteit. 

In de V.S. (die nochtans 
overgeindustrialiseerd zijn) 
staat de melk op de tweede 
plaats, onmiddellijk na de 
metaalnijverheid, met haar 
reusachtige autofabrieken. 
Het is dan ook niet moeilijk 
te berekenen dat elk nutte
loos verlies van bv 10 cen
tiemen per liter melk, hetzij 
bij de produktie, bij de ver
werker of de verkoop, een 
verlies betekent van 400 mil
joen per jaar voor'de land
bouwbevolking. 

Bij ons vertegenwoordigt 
de me'k daarbij 60 % van 
het landbouwinkomen. 

De melkvoortbrengers zijn 
vooral m Vlaanderen geves
tigd zodat elk verlies zeer 
zwaar terugslaat op de 
Vlaamse landbouwers. 

Zoals men weet vormt de 
melk het hoofdbestanddeel 
van de volksgezondheid. 
Landen met een hoog melk
verbruik (zoals de V.S., Zwe-

ter aan melk maar evenveel 
belang te hechten als aan 
spuitwater,* likeuren of bier. 
En zolang dit het geval is, 
zal de zuiv elwarboel blijven 
voortduren en zal de zuivel-
chaos een hinderpaal vormen 
bij de besprekingen in Bene
lux- of E.E.G. verband. 

• Verkeersborden stuk 

De Belgische warboel, 
waarover men zich ook in 
het buitenland bizonder vro
lijk maakt, is vooral ont
staan nadat men een zeer 
goed (maar Duits) sisteem 
in deze sektor kapotgemaakt 
had. Men deed hierbij net 
hetzelfde als men gedaan 
heeft met de verkeersborden 
die de Duitsers tijdens de oor
log overal geplaatst hadden. 

• Boteren o p de hoeve. 

Waar blijven bij ons de ve
le centiemen die per liter 
verloren gaan ? 

De helft van de botervoort-
brengst gebeurt nog op de 
hoeve zelf en dan bijna uit
sluitend in Wallonië, een bi j 
na even primitieve toestand 
als in sommige arme ge
bieden V. Spanje waar de boer 
's morgens met zijn koe door 
de stad zeult om ze deur voor 
deur te melken. Mensen die 
het weten kunnen, bewijzen 
dat boterfabrikatie op de 
hoeve zuivere onzin is, afge
zien dan nog van de hygiëni
sche voorwaarden waarin 
deze boter vervaardigd wordt. 

Grote hoeveelheden van 
deze boter zijn daarb i j ' 

besmet met allerlei ziekte
kiemen van tuberculose, 
brucellose enz 

Al bij ai heeft deze toe
stand voor gevolg dat onze 
boter de duurste is van Eu
ropa — 100 F per kilo — ter
wijl men in Nederland 50 F 
en in Engeland 40 F betaalt. 

Ook dit vormt een grote 
struikelsteen bij alle Bene
lux- en E.E.G.-gesprekken. 

• Vervoerskosten. 
Een andere zaak is het 

aantal melkerij en ten on
zent. Er zijn er zowat 250, 
daar waar 50 ruimschoots 
zouden volstaan. In Luxem
burg — het voorbeeld dat wij 
zoeven aanhaalden — zijn 
er 3. 

(zie blz. 9 onderaan) 

Verbruiker betaalt de hoogste^ 
Boer krijgt laagste prijs. 

den enz...) staan aan de 
spits voor wat betreft volks
gezondheid. 

Bij ons echter zit men met 
een gebrekkige zuivelpolitiek 
Hierdoor heeft men een jaar
lijks verlies van ongeveer 3 
miljard onder de vorm van 
staatstoelagen o.m. verleend 
aan de boteruitvoer- en het 
verlies door de botersmokkel 
uit Nederland. 

Door het volksbelang die dis 
melk heeft — om zo te zeg
gen bijna evenveel als de 
electriciteitsvoorziening — 
zou zij door de regering ook 
als dusdanig erkend dienen 
te worden, zoals dat in het 
buitenland trouwens gebeurt. 
De achtereenvolgende minis
ters van landbouw en van 
volksgezondl\eid blijken ech-

Bij de bevrijding was het 
eerste werk van vele weer
standers, deze Duitse weg
wijzers stuk te slaan, met als 
gevolg dat de Amerikaanse 
soldaten ofwel verloren re
den, ofwel de weg moesten 
vragen. De ekonomische weg
wijzers in de zuive'.sektor 
werden ook stukgeslagen "ën 
men is bij ons op zuivelge
bied verloren gereden. De 
boeren krijgen de laagste 
prijzen van heel Europa, de 
verbruiker betaalt de hoog
ste prijzen en de kwaliteit is 
de slechtste In landen zoals 
het Groot-Hertogdom bij
voorbeeld, waar het Duitse 
sisteem behouden bleef, 
wordt aan de boeren 1 F per 
liter meer betaald dan bij 
ons en is de verbruikersprijs 
lager. Johnny Hallyday, twistzang:er t 

drie glazen melk per dag. 
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T | E oplossing- van het melkprobleem — al thans zoals 
deskundigen w a a r m e e wij gesproken hebben, die zien 

— ligt bij het Ministerie van L a n d b o u w zelf. De zuivel-
sektor van dit ministerie bestaat uit mensen die zich sinds 
ja ren afsloven o m het poeder uit te v inden. Z e vergeten 
alleen maar dat de Chinezen dit reeds eeuwen geleden 
gedaan hebben. Z o gaat het met de melk ook. W a t lan
den als Z w e d e n , Zwi tser land , Engelano , Duits land, Ne
der land, e n z . . . twint ig jaar geleden voorgedaan hebben, 
word t hier met zoveel ver t raging ach te rnagedaan . 

OPLOSSING NIET MOEILIJK 
De oplossing is nochtans 

niet zeer moellijic. Er zouden 
afbakeningsgebieden voor ie
dere melkerij met een kon-
trole van vet en eventueel li
ters, door een onafhankelijk 
organisme waarin de boeren 
vertrouwen hebben, moeten 
komen. 

NAAR BRUSSEL 

De boerenopstand gaat ver
der. Meer en meer landbou-
wes zien thans hun heil in 
de gevoerde aktie. Nieuwe be
togingen worden aangekon
digd. Deze week waren er zelfs 
landbouwers die van mening 
waren dat zij met hun trakto-
ren naar Brussel moesten ko
men, om deel te nemen aan 
de niars. 

In ieder geval, mei of zonder 
trekkers, worden alle Vlaamse 
boeren te Brussel verwacht om 
hun grieven, die ook Vlaamse 
grieven zijn, in de hoofd.'iiail 
kenbaar te maken. 

produktie zou stijgen, moet 
deze laatste vastgelegd wor
den op het peil 1962. 

Alles wat daarboven ge
produceerd wordt mag en
kel betaald worden tegen in
ternationale industrieprijs 
van de melk. 

Ook de hoeve en hande-
laarsboter dient afgeschaft, 
zodat de prijs op 50 P per kg 
kan teruggebracht worden, 
wat automatisch de smokkel 
zal doen verdwijnen. Er zal 
dan ook geen ongezonde bo
ter meer op de markt wor
den gebracht. 

• Hinderpa len . 

Dirigisme is misschien een 
lelijk woord, maar toch zit
ten er ontegensprekelijk in 

Vette Ossen, maar geen vette winsten... 

Zolang de boeren arm blij
ven, hebben ze finantiële en 
andere hulp nodig, zodra zij 
welstellend worden, worden 
ze ook meer onafhankelijk. 
Het is de oude geschiedenis 
van : « Houdt gij ze dom, ik 
zal ze arm houden ». 

Een andere hinderpaal is 
de reaktionaire pers — gen
re La Libre Belgique — die 
dol wordt als er over dirigis
me gesproken wordt, maar 

in elke straat van de hoofd
stad, die konkurentie zouden 
voeren bij de verbruiker. 
Voor de ene neemt de Libre 
het op en voor de andere 
niet. 

Zo ook heeft deze krant 
het dirigisme bekampt bij de 
bloemmolens. 

Na het ten gronde richten 
van de gezonde dirigistische 
maatregelen zijn de bloem
molens met zeer grote ver

ten. In ons land daarentegen 
is het ministerie een stoffig 
en ouderwets bestel waar een 
duidelijke anti - melkerij -
stemming heerst. Niemand 
durft er enige verantwoorde
lijkheid nemen en de gevoer
de politiek is er een van « de-
panage ». Dit is trouwens 
niet enkel het geval in de 
zuivelsektor. 

De zuivelpolitiek staat 
echter in de slechtste schoe-

Verkoopsgebieden voor de 
melkerij en, om nutteloos 
vervoer en overdreven winst
marges van tussenhandel te 
beperken, dienen eveneens 
aangeduid. De verbruiker 
zou dan de keus krijgen tus
sen twee melkerijen maar 
niet tussen 45. Een ander 
punt is de versmelting van 
de bedrijven, waarbij de 
kleine f abriken ophouden 
zelf te fabriceren, maar zich 
kunnen toeleggen om de 
melk op een ekonomisch 
leefbare wijze te verzamelen 
voor de grotere bedrijven. 

Deze gezondmaking moet 
toelaten de boeren 4,50 F per 
liter te betalen. 

Daar deze prijs echter voor 
gevolg zou hebben dat de 

LIGT MELKVRAAGSTUK 
BIJ HET MINISTERIE : 
de bovengenoemde dirigisti
sche maatregelen goede din
gen. Dirigisme betekent ech
ter kontrole en bijgevolg het 
scheppen van een organisme 
dat de boeren onafhankelijk 
zou maken van de Boeren
bond. De Boerenbond is dan 
ook tot nog toe de grootste 
hinderpaal geweest op de 
weg naar deze gezondmaken-
de maatregelen. 

die zwijgt als een graf als 
het over de monopolies van 
de elektriciteit gaat, omdat 
ze bij deze maatschappijen 
belangen heeft. 

Nochtans is het bestaan 
van zeven melkventers of 
melkwinkels in iedere s t raat 
van Brussel even onzinnig op 
ekonomisch gebied als het 
eventueel bestaan van zeven 
elektriciteits-maatschappijen 

liezen gaan werken en is het 
brood almaar duurder en 
slechter geworden. 

In Nederland —- om dit 
land als voorbeeld te nemen 

nen en een verandering ten 
goede is nog niet in het zicht. 
Dit zal misschien mogelijk 
zijn wanneer meer en meer 
Vlaamse boeren — die het 

Standpunt van de 
melkerij-deskundigen 

Johnny Hallyday maakt de 

melkprijs niet winstgevender 
(vervolg van blz. 8) 

Door versmelting en ratio
nalisering zou er bij ons per 
liter 20 centiemen te sparen 
zijn. De huidige toestand 
heeft voor gevolg dat in ie
der dorp, ten gevolge van de 
ongebreidelde konkurenties, 
de melk bij de boeren afge
haald wordt door 5 of 6 mel
kerijen. Er zijn gevallen 
waar niet minder dan 10 
melkerijen melk ophalen in 
hetzelfde dorp en waar, in 
sommige straten met 5 hoe
ven, er 6 melkerijen de melk 
opkopen omÊat sommige 
boeren aan twee melkerijen 
leveren. 

Dit heeft voor gevolg dat 
de vervoerskosten van de 
hoeve naar de melkerij in 
België tot 40 en 45 centie
men per liter bedragen, te
gen bv. 10 of 12 centiemen 
In Nederland. 
• Verkope r s . 

Een ander aspekt van de 
zaak is da$ bijvoorbeeld swi-

velfabrieken uit West-Vlaan
deren, melk verkopen te Luik 
en omgekeerd, deze van Luik 
te Oostende. Vooral te Brus
sel is de warboel niet te over
zien, niet minder dan 45 ver
schillende melkerijen vechten 
er voor de verkoop van hun 
voortbrengselen. Neem daar
tegenover een stad als Stock
holm, met 1 miljoen inwo
ners, die over een enkele 
melkcentrale beschikt, de 
mooiste van Europa, en waar 
de kwaliteit van de produk-
ten onovertroffen is. De Bel
gische warboel kost de boe
renstand nogmaals ettelijke 
miljoenen 

In de verdeling zit echter 
de grootste wanorde. Er zijn 
in België 55.000 mensen die 
melk verkopen. In Neder
land, met 11 miljoen inwo
ners, zijn er slechts 10.000. 
De winstmarge bedraagt in 
België voor de verkoper 2 tot 
2,6 F per liter, in Nederland 

of Duitsland : 0,80 F per li
ter. Aangezien dat er hier zo 
wat 700 miljoen liter ver-
bruiksmelk verzet wordt, is 
het eenvoudig te berekenen 
dat zo maar even 1,2 miljard 
voor de boeren verloren 
gaan. 

Op te merken valt dat de
zelfde toestand heerst voor 
wat betreft de verkoop van 
boter, kaas, joegoert en al
le andere melkprodukten. 

De gebrekkige distributie 
laat daarenboven niet toe 
verse produkten te leferen. 
Daarom hebben alle melke
rijen hier te lande zich hals 
over kop toegelegd op de 
verkoop van gesteriliseerde 
melk, t t.z. melk die behan
deld wordt op 130 graden 
Celsius. 

Het gevolg is dat de melk 
onsmakelijk en duur wordt, 
zodat ons verbruik ongeveer 
het laagste is van de be
schaafde wereld. 

— bestaat er een klaar af
gebakend zuivelprogram, dat 
minstens twee jaar vooruit 
ziet. In Nederland is er ook 
de vestigingswet die belet dat 
in een enkele straat 0(f in 
een enkel dorp verschillende 
winkeliers met dezelfde wa
ren tegen de dood op vech-

toch in de eerste plaats van 
de zuivel moeten hebben — 
ophouden mee te lopen met 
die kudde schapen die ge
leid wordt door een zg. 
« Boerenorganisatie » waar
van de verantwoordelijken 
bestaan uit bankiers, indus
triëlen en hande'aars. 

Kaas, een bijprodukt van de melk, maar wat hebben onze 
boeren er aan ? 
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mars op brussel - 14 oklober 

Antwerpen 
Alle bussen worden samenge

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

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

Er zijn, bij het ter perse 
gaan meer dan 110 bussan al
leen vaUj de Volksunie. 

Voor nadere inlichtingen : 
tel. 39.92.06. 

Aniwerpen-stad 

Laatste inlichtingen in : 
Vlaams Huis « Peter Benoit », 

Pranknjkléi 8, tel. 32 05.28. 

Ans-werpse Polder 

I5e 3 bussen vertrekken te Zand
vliet aan de kerk te 8 uur stipt, te 
Berendrecht aan de kerk te 8 uur 
15 stipt. Aansluitingen met bussen 
van Stabroek, Wümarsdonk, Oor
deren en Ekeren. Laatste inlich
tingen tel. 73.60 83. 

Berchem 

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

'Vi] verzoeken ook degenen die 
per auto reizen zich bij ons aan 
te sluiten op het Van Hombeeck-
ploin. 

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

FEDERALISME JA 
UMITARISME NEEN 

Beveren-Waas 
AUe plaatsen in de autobussen 

zijn bezet. 
Samenkomst De Kerckovestraat. 

V.r^rek 8 uur 30 st^pt. Wij sluiten 
aan met Stekene te 9 uur. Om de 
caravaan te vervoegen te St. Ni-
klaas-Waas alwaar vertrek om 9 
uur 45 stipt 

Borgerhout 
Laatste inschrijvingen bij : 
J Dillen. Buurtspoorwegiel 87. 
Vertrekuren : 8 uur 45 H Van 

den Reeckstraat 9 uur Moorkens-
plem 

Broechem 
Inschrijvingen voor de mars op 

B ussel worden nog opgenomen : 
Duys W , Abeelebaan 9, Broe

chem. 

Brugge 
Laatste richtlijnen voor deelne

mers : 
Uit Brugge vertrekken de auto-

•busscn vanaf 8 uur 30 op « 't 
Zand », de prijs per persoon be
draagt 60 F, voor zaterdag 13 ok
tober worden de laatkomers ver
wezen naar lokaal « Vlissinghe » 
Biekerslr .2. Brugge, en naar dhr 
Mare Vandemoortel, Delaplace-
Btraat 121, S t Kruis (tel. 320 91). 

Voor gewest Blankenberge : Ce-
sai De Coninck, Groenestr. 45, 
Blankenberge. 

Voor gewest Knokke : Raf De-
clercq. Lippenslaan 159. Knokke. 

Voor gewest Torhout : Jef Du-
Cou, Hoge straat 19, Torhout. 

Wie per ti e n reist gelieve zo
veel mogelijk de trein te nemen 
die vertrekt uit station Brugge te 
9 uur 05. 

De opstelling van het arr. Brug-
^ge gebeurt op de Zuidlaan, tegen-
cvei het huisnummer 81. 

Dendermonde 
De 30 bussen van de V.V.B uit 

het land van Dendsrmonde ver
trekken gezamenlijk op de Grote 
Markt te 9 uur 30 stipt Laatste 
inlichtingen : 1. Buyst, Gentse 
steenweg 81, Dendermonde. 

Deurne 

Tiketten voor de bussen die 
vanuit Deurne en Borsbeek wor
den ingelegd naar Brussel zijn ter 
plaatse tegen 48 P te bekomen. 

Tiketten zijn ook nog op vol
gende adressen te verkrijgen : 

C De Ridder, Botervlaailaan 331, 
Deurne-Zuid. 

R, Myin J Steursstraat 46. 
Deume-Centrum 

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

FEDERALISME JA 
UNITARISME NEEN 

Diksmuide 
Bus 1 : 
Merkem (markt) 6 uur 45. 
Jonkershove (kerk) 6 uur 50. 
Houthulst (kerk) 7 uur 
Klerken (kerk) 7 uur 05. 
Woumen (kerk) 7 uur 15. 
Diksmuide 7 uur 30. 
Bus 2 : 
Werken (kerk) 6 uur 50. 
Bovekerke (kerk) 7 uur. 
Vladslo (bij Oscar Tryhoni) 7 

uur 10. 

Beerst (kerk) 7 uur 20. 
Diksmuide 7 uur 30. 
Bus 3 : 
Reninge (kerk) 6 uur 50. 
PoUinkhove (kerk) 7 uur. 
Lo (kerk) 7 uur 05. 
Nieuwkapelle (kerk) 7 uUr 10. 
Oude kapelle (kerk) 7 uur 15. 
Diksmuide 7 uur 30. 
Gelegenheid tot mis horen In de 

Paterskerk te Diksmuide om 7 uur 
30 

De bussen vertrekken gezamen
lijk op de markt te Diksmuide 
om 8 uur. 

Trefpunt na de Mars 

Vlaams Huis 

«DE BLAUWVOET.) 
Terjoden (bij Aalst) 

Op 300 m. v.d. autostrade 
Ruime parking 
(Kloosterstraat) 

Esen (kerk) 8 uur 10. 
Zarren (kerk) 8 uur 20. 
Handzame (wandeling) 8 uur 25. 
Kortemark (EHle) 8 uur 30. 
De deelnemers aan de Mars 

moeten zich stipt aan deze uurre
geling houden. De bussen wach
ten onder geen enkel voorwend
sel op te'.aatkomers. 

Desteibergen-
Bussen worden ingelegd, met vol

gende haltes : 
De&telbergen depot buurtspoor

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

Inschrijvingen te Destelbergen 
bij Olierick Andre, Dendermondse 
steenweg 127. 

Te Heusaen öij Andre Spruyt, 
Meerstraat 10; mej. Mane t te De 
Lathouwer, Weelmgstraat 120. 

Te I jaame m het Gildenhuis. 
Mo enstraat . 

Prijs : 50 F. 

I Vlaggen 
: Een raad van 
• Bevlaggingsaktie 
; Leeuw >,nvldg uit 
: Zo helpt het 

• • • « • ^ 

de Nationale i 
: hangt d e : 

op 14 oktober. ; 
thuisfront 

j die op Brussel marsjeren. 
hen : 

Dworp 
De afdeling Dworp rijdt mee 

met de kantonale bas Halle. In
schrijvingen in het lokaal Prijs 
40 F. 

Erenbodegem-centrum 
Vertrek met speciale t ram te 9 

uur, Hoge Weg. 
Prijs : 30 P heen en terug (te

rugreis naar believen). 
Vertrek per trein : trein van 10 

uur 24. 
Korting 35 % op vertoon van 

deelnemmgskaart. 
Laatste inlichtingen : 
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. ^ 
108. 

St. Amandsberg : An Van 
V.vnckt. Scheldestraat 62. 

St. Denljs-Westrem : Sleurs Jos, 
Oude Heirweg 15. 

Na de Mars bij terugreis be
zoek aan Vlaamse Huizen te Le
de en Wetteren. 

Koekelare 
Er kan nog ingeschreven worden 

bij Burgemeester Lootens te Koe
kelare. 

Kortrijk 
Wie medewil met de bussen van 

de V.U. naa r Brussel, haaste zich 
in te schrijven bij de arr . voorzit>-
ter (tel. 109.37). 

De bussen zijn bijna volzet. 

FEDERALISME JA 
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Kontich 
Voor laatste inlichtingen : 
Dhr J Steurs, Edegemsesteen-

weg 87, Kontich, tel 53.10.27. 

Lere 
Vanuit Lede werden twee bus

sen voor Brussel ingelegd; prijs 
30 F. Inschrijvingen bij Roger 
Quintin. Nieuwstraat in het lokaaü 
« Reinaert », en op het sekreta-
riaat, Bellaert 93. 

Leuven 
Laats te inschrijven in lokaal 

Cristal, Par i jss t raat 12. 
Deelname : 40 F . De bussen 

vertrekken op de Oude Markt ta 
9 uur 30 stipt t 

Limburg 
Te oordelen naar het aan ta l bus

sen zal I jmburg drie tot vier maa l 
meer deelnemers naa r Brussel zen
den dan vorig jaar. Uit de kantons 
Neerpelt en Tongeren hepen vorig 
Jaar twee bussen elk een. Nu zul
len er minstens zes zijn uit het 
kanton Neerpelt en minstens vijf 
ui t het kanton Tongeren St. Trui
den levert er thans zes tegen vo
rig jaar twee. En zo gaat he t door
heen gans Limburg. Uit de Voer
streek (4.300 Inwoners) worden 
200 deelnemers aangekondigd. 

N e e m v o e l i n g m e t d e 

V o e r b e w o n e r s . 

B e z o e k 

H o f D e V o e r 
Kloos t e r s t r a a t 84, 's G r a 
ven-Voeren . 

Mechelen 
Volgende plaatsen van vertrek 

werden ons meegedeeld : 
Lier : Grote Markt, 8 uur 45. 
Mechelen : bijeenkomst 9 uur 45 

Wollemarkt. 
Vertrek : 9 uur 25. 
Berlaar : Kerkplein 9 uur 15. 
Andere plaatsen zie aankondi

gingen vorige week. 

FEDERALISME JA 
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Uit het arrondissement Meche
len zullen rechtstreeks of met me
dehulp van de Volksunie 34 bussen 
n a a r Brussel lopen. 

Naar wij vernamen worden bul
ten ons om nog een dozijn andere 
bussen ingelegd zodat ongeveer 50 
bussen uit he t an-ondissement te 
Brussel zullen zijn. 

Voeg daarbij de reizigers per 
trein en per priveewagen en men 
zal zien dat voor Mechelen het 
aan ta l deelnemers meer dan ver
dubbeld is. Vorig jaar liepen uit 
he t arrondissement Mechelen 16 
bussen, 

H o f D e V o e r . 
Hoe er ge raken ? 
I n h e t c e n t r u m van W e -

zet (Vise) de weg n e m e n 
op Moel ingen; in h e t cen 
t r u m van Moelingen, over 
de Be rwinneb rug o n m i d 
dellijk r e c h t s en d a n r e c h -
ui t t o t vlak bij h e t kloos
t e r van 's Graven -Voeren . 

Ranst 
Laatste inlichtingen t 
Buseyne, Karei - Rozenlaan 4 -

Rans t 
Van der Haegen. Kamlel - Lier

steenweg 18 - Ranst. 
Van Cleemput, Filemon - Salvia-

laan 3 - Ranst . 

Roeselare 
Inschrijven voor onze bussen bij 

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

Schoten 
Laatste inlichtingen : 
Miei Drumont, van Havrelaan 

369 (tel. 52.56 02). 
Pol Venken, Grote Singel 105 

(tel. 52 4145). 
Herwig Verreyken. Viktor Nelis-

s t raat 33. 
Bussen vertrekken omstreeks 8 

uur 30. 

Torhout 
Prijs : 60 P. 
Laatste inlichtmgen : 
Koekelare : Anseeuw, onderwij

zer, Sterrestraat . 
Veldegem : Deneef, volksverte

genwoordiger, Provinciebaan 8. 
Zedelgem : E<Mmnel. Hogevoute-

s t raa t 25. 
Aartrijke : Degroote, hoofdon

derwijzer. Hugo Verrlestraat 43. 
Kortemaik : Wouters, Markt 8. 

20 
Sernegem : Ckjols, Aartrijkestr 

O 
letsiegem : Sabbe, Moerdijkstr 

22 
letstegem : Van Roose, Markt 

17. 
Torhout : Benschmek, advokaat, 

R. de Ghelderelaan 5. 
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Ophasselt 
Het Davidsfonds Ophasseüt -

Steenhmze reist op 14 oktober 62 
naa r Brussel om deel te nemen 
a a n de tweede mars op Brussel. 

Laatste inschrijvingen kunnen 
genomen worden te Steenhuize bij 
Raoul De Temmerman, Dorp. 

Dr. Jozef Van De Roy. 
Ophasselt : Albert Van Den 

Berghe, Dorp. 
Marcel De Boe, Leopoldistóin. 
Deename in de kosten : 50 P. 

Oosterzele 
De autobussen In het kanton 

Oosterzele mgelegd vertrekken op 
14 oct stipt te : 

Zwijnaarde Vlaams huis om 8 
uur 30 

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

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

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

men kan nog inschrijven bij : 
De Clercq Anna, Hutsepotstraat 

78. Zwijnaarde. 
Apoth. Van Eesvelde, Brusselse-

stw. Melle. 
Coenraats Amaat, Wolvenstraat 

1, Melle. 
De Kerpel George, gemeente-

sekretaris, Lemberge. 
Van Brabant Wilfried. K n As-

tridlaan 1, Battelare. 
De Wilde Guido, Kerkstraat , 

Gavere. 
De Moor Wilfried, onderwijzer, 

Moortzele. 
De (3ame Paul, Gootje 55, Ba

legem. 
Hael terman Hugo, St. Lievens-

s t raa t 12, Gijzenzele. 

Oostende 
De autobussen ingelegd voor de 

Mars op Brussel s taan opgesteld 
op het Canadaplein (rechtover 
het gerechtshof). Vertrek te 8 uur 
30 stipt. 

Leo Van de Weghe, Plantenstr . 
75, Oostende. 

FEDERALISME JA 
UNITARISME NEEN 

Willebroek 
Inschrijvingen (prijs 30 P ) . 

Breendonk. 
Schroeven Albert, Dorp 50. VOS. 

Tisselt. 
Potoms Leon, Blaasveldstraat 

156 K.'WB. 
Blaasveld. 

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

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

P. De Smedt, capt. Trij>straat 
52. V.V.B. 

I n h u l d i g i n g « H o f d e V O C D ) 

« Hof De Voer » word t 
officieel ingehn ld igd op 
z a t e r d a g 20 jul i t e 16 uur . 

De Voerl?ewoners h o p e n 
die dag k o n t a k t te k u n n e n 
n e m e n m e t a fgevaa rd ig 
den u i t g a n s Vlaanderen. 

Wilrijk-Morstel 
Laats te inschrijvingen en in

lichtingen blJ : 
Vlaams Huls « Tijl t . Antwerp

se s traat , Mortsel. 
Karel üyt te rhaeghe . Oosterveld-

laan 165, Wilrijk. TeL 49.65.29. 
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ANTWERPEN 

"V.M.O.-karavaan trekt voorbij ! 
Op zaterdagnamiddag 15 sep

tember jl. trok onze muziekkapel 
door de straten van de wijk. Er 
was ongewoon veel volk, gezien 
onze optocht samenviea met die 
van de Noord-Brabanders. 

Ook onze V.M.O. viel herhaal 
delijk applaus te beurt. Dat de 
Volksunie de wind in de zeilen 
heeft, bewijst het feit dat geen en
kele vijandige kreet geuit werd. 

De week nadien waren we min
der talrijk. 

De rode geest van de Kielenaars 
kennend, mag nog van een sukses 
gewaagd worden. De colportage-
mannen brachten 126 nummers 
van « De Volksunie » -aan de man. 

BEEINGEN 

Afdeling Beringen hield verleden 
week bestuursverkiezing. 

Tijdens deze vergadering werd 
een bespreking gewijd aan het ko
mende winterprogramma 
Dienstbetoon. 

We kunnen onze leden medede
len dat een sociale dienst werd op
gericht te Waterschei-Genk ten 
huize van dlir. Adons M., Emiel 
Vandorenlaan 47, Waterschei, t«l. 
531.58. 

Voor alle sociale aangelegenhe
den (pensioen, kindergeld, R.M.Z. 
enz.) houdt dh r Adons elke dag, 
vrijdag uitgezonderd, zitdag van 19 
tot 21 uur. 

Men kan zich eveneens wenden 
tot Drs Degraeve te Niel bij As en 
I r Olem Colemont te Nieuwerker
ken na vooraf gaandelijke af
spraak. 

GROOT-BRUSSEL 
De ring wordt gesloten. 

Een paar tienduizend adressen 
liggen reeds klaar voor Laken, Ne-
der-over-Heembeek, Haren, Evere, 
Schaarbeek, Woluwe, Etterbeek, 
Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, 
Eisene, Ukkel, Sint-Agatha-Ber-
chem en Vorst, terwijl ook voor 
Anderlecht, Molenbeek, Gansho
ren, Koekelberg, Je t te en Brussel 
stad adressen worden klaarge
maakt . 

Bij de komende gemeenteverkie
zingen kan de Volksunie op mas
sale schaal over gans Brussel al 
de gemeenteraadsleden aan dè 
kaak steKen, die zich enkel om de 
IWaalse Brusselaars bekommeren. 
BIJ de grote verkiezingen zal Brus
sel di tmaal zo grondig bewerkt 
worden als andere gemeenten in 
Vlaanderen. 

V3.V. BRUSSEL 
Zilvermeeuwtjes. 

Op zaterdag 20 oktober te 19 uur 
30 spreekt de heer Vanthourout 
over Federalisme in het V.B.V.-lo-
kaaa, Bondgenotenstraat 307, Vorst 
(nabij de brouwerij Wielemans-

(•••••••••••••••«•....•••.•......,,,,. 

; Het lokaal der : 
• Vlaamse verenigingen : 
; te Etterbeek : 
I ( (De Maalbeek » : 
• dreigt gesloten te worden. : 

• Vlaanderen moet : 
ï in de bres springen • 
j stort uw steun op • 
: P.R. 30.74.97 • 
! van de heer Szondi, • 
5 Karel Degrouxstraat 78, | 
« Etterbeek : 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEOEZtJDE . LEOE 

AMs«nv«rd0l«r 

Engel & O 
I lgan produktt* 

Uitgebruld gamma 

op varzoak 

Aan h u l * galavard 

Protpaktui 

TB. (053) 225.60 

Keupens). Na de uiteenzetting is 
er gelegenheid tot debat en gezel
lig samenzijn. Alle jonge Vlamin
gen boven de zestien jaar worden 
hierop vriendelijk uitgenodigd. 
Toegang gratis. 

HUIZINGEN-HUIZINGEN 
Op 21 oktober verkoop van het 

blad in deze gemeenten. 
Bijeenkomst te 8 uur 45 achter 

de KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Buizingen. Er wordt gerekend 
op de aanwezigheid van een flin
ke ploeg propagandisten uit het 
kanton Halle zelf. 

DEURNE 
Volksvert. Mattheyssens was uit

genodigd om te spreken over een 
jaar parlementaire werking. Onze 
manda ta r i s gaf een overzicht van 
alle tussenkomsten der verschillen
de V.U. kamerleden. 

Na dit overzicht dat een massa 
werk Inhoudt, schetste hij de sfeer 
van enkele top debatten tijdens ' t 
vooi-bije j aa r en somde de wets
voorstellen op die ingediend wer
den. 

ESSENE 

Ingevolge een akkoord tussen de 
wakkere werkers voor de Mars 
n a a r Brussel uit de gemeente He-
kelgem hadden de verkopers van 
ons blad op 7 oktober besloten He-
kelgem een volgende keer te be-
eoeken en hebben ze zich beperkt, 
tot Essene en Sint-Kathar ina-
Lombeek. Meer d&n 149 bladen 
werden aan de mar. gebracht; een 
welverdiende pluim voor de ploeg 
ui t het kanton Asse, die ook deze 
keer mee in de bres stond. 

EVERE-SCHAARBEEK 
De reeks voorlichtingsvergade

ringen in het Brusselse wordt op 
zondag 28 oktober te 10 uur 30 in
gezet in het lokaal van het 
Vlaams Toneel, Walckiersstraat 10 
te Evere (grens van Schaarbsek en 
Evere). 

Sprekers : volksvertegenwoordi
ger Frans Van der Eist en Dokter 
Vik Anciaux. 

Dit lokaal bereikt U als volgt : 
Trams 2, 3, 5, 20, 83 tot aan sta
tion Schaarbeek. Van daaruit langs 
H. Hamoirlaan (linkerkant). Mae-
terlincklaan, Chaumontelsfraat, 
welke uitgeeft op de Walckiers
straat , welke de verlenging is van 
de Lindestraat. Trams 56, 93 en 94 
tot aan hoek van Hehnetsesteen-
weg en Lindestraat; t ram naar 
Keerbergen, bus van Zaventem tot 
aan hoek van Haachtsesteenweg 
en Lindestraat. 

Bussen 64, 65, 66 en 54 tot aan 
halte aan de Lindestraat. 

GENT 

Kolportage. 

Pikante kolportage op zaterdag 
6 oct. in de Veldstraat, met als in
termezzo enkele neen-non-nationa-
len. Volgens die heren is de Volks
unie tegen dp vrilheid wat natuur
lijk antwoord uitlokte. 

Een zaak was goed - veel onbe
tuigde voorbijgangers kochten nu 
uit nieuwsgierigheid een Volks
unie. 
Ons bal. 

Het weerbaarheidsbal van 6 oct. 
kende een geweldig sucses 

We danken de mannen van de 
V.M.O. die onvermoeibaar in de 
weer waren, de dames die de 
broodjes verkochten, de firma's, 
de bloemisten en de mensen die 
ons prijzen schonken in het bi
zonder sigaretten Kim. radiohan-
del Demany, Colonia import, .^tur-
tewagen enz. En niet in het minst 
wensen We hartelijk geluK het en
semble Arseen Sabo die met een 
onvermoeid entoesiasme het wel
slagen van ons bal verzekerden. 
Propagandatocht . 

De propagandrit door het kan
ton Oosterzele op zondag 7 oct. 
is werkelijk goed geslaagd. Heel 
wat autobezitters w^iron ongeko-
men. 

Als laatste oproep vooi de mars 
op B r u s s ^ zal ze zeker de deel
name in dit kanton nog doen toe
nemen. 
Steun. 

De bus in cafe Tijl bracht oi>-
nieuw 250 F in onie V.M.O. kas, 
deze in cafe Rubenshof eveneens 
250 F . Hartelijk dank aan de uit
baters Raf en Rik. 

GERAARDSBERGEN 
De tweede dansavond van de 

Vlaamse Klub Geraardsbergen is 
uitgegroeid tot een onverhoopt 
sukses ! 

De aanwezigheid van onze man
datarissen volksvertegenwoordiger 
van Leemputten en senator Die-
pendaele werd zeer op prijs gesteld 
door de inwoners van het Vlaams 
gi-ensstadje. 

Vermelden we nog de perfecte 
organisatie ter plaatse van Felix 
de Quick en Arnold Castelain. 

HEIST-GOOR 

Ondanks de meeting te Meohe-
len trokken in de vroege voormid
dag een deel van onze kolporteer-
ders er op uit om in Helst-Goor 
de kantonnale meeting voor te be
reiden. Op minder dan een uur 
wei-den 74 nummers verkocht. Mis
schien was het feit dat Dr. Van 
Leemputten in vroeger nest nog 
goed bekend was hieraan niet 
vreemd. 

lEPER 

Op 22 oktober zal het 20 jaar 
geleden zijn dat Benoni Vermeu
len van Sint-Jan ons ontviel. 

Plechtige herdenkingsmis opge
luisterd door he t beperkt Sint-
Maartens Mannenkoor van leper, 
op zondag 21 oktober e.k. te 10 
uur in de kerk van .Sint-Jan; na 
de mis brengen we een bezoek aan 
de grafstede, 

LIEDEKERKE 
Het nieuw bestuur van de plaat

selijke afdeling ziet er als volgt 
uit : 

Voorzitter : Romain Van den 
Borre. 

Sscretaris : R:chard De Schrij
ver, 

Ondervoorzitters : Prancine 
Breynoert; Michel Lauwereys. 

Penningmeester ; Gustaaf De 
Brabanter . 

Propagandaleider : Roger De 
Bruyn. 

Frans Van Droogenbroeck. 

MAASEIK 

De winteractie werd ingezet met 
een zeer geslaagde openbare voor
lichtingsvergadering. 

De secretaris van de plaatselijke 
afdeling, Hugo Telen, deed op suc-
cesvolJe wijze, zijn debuut als 
spreker. 

Ir Cleaj Colemont handelde ver
volgens over het doel van de 
Volksunie en belichtte de enorme 
moeilijkheden in de landbouw. 

Daarna nam volksvertegenwoor
diger Dr Leo Wouters he t woord. 
Hij schetste de gemiste welvaart
kansen van de Limburgse bevol
king, waarvoor de 3 grote parti jen 
verantwoordelijk zijn. 

Met een krachtige oproep voor 
de betoging te Brussel besloot Dr. 
Leo Wouters de geslaagde verga
dering. 

Er werd een reeks nieuwe leden 
ingeschreven en enkele aanwezigen 
meldden zich aan als propagandist. 

MECHELEN 
Onder zeer grote belangstelling 

werd zondag-voormiddag de soli-
dariteitsmeeting voor onze vrijge
laten gevangenen gehouden. Toe
spraken door Pol Martens over het 
Solidai-iteitsfonds. Wim Jorissen 
over de Mars op Brussel, Walter 
Luyten over onze zelfbestuuridee 
werden fel toegejuicht Senator 
Roosens en voorzitter Oscar Re-
nard zetten dan onze « politieke 
gevangenen » Iwein van de Voor
de en Fi-ans Gielis in de bloemen. 

Een omhaling bracht 2.300 F op 
voor het solidariteitsfonds. 

: ü WENST PELS, : 
• EEN BONTJASJE. • 
• • 

; of een pracht • 
: van een bonimantel? ! 
: Wendt ü [ 
• vol vertrouwen • 
• tot het huis • 
I W.CLAYKENS-NEVEN \ 
l Oudergemselaan 328 [ 
• Etterbeek - Brussel • 
: Tel. : 48.37.01 j 
: Alle inlichtingen op verzoek: 

Een afvaardiging uit Antwerpen 
onder leiding van Frans Van Els-
acker was aanwezig. 

MERKSEM 
Het traditionele Herfstbal van de 

K r m g Groeninghe in de moo:e 
zaaj Sfinx is toi, een schitterend 
sukses uitgegToeid. 

Tijdens een korte pauze deed 
een bestuurslid van de VI. Oud-
strijdersbond een geestdriftige op
roep tpt deelname aan de 2de 
Mars op Brussel. 

Een tombola met zoer prachtige 
prijzen geschonken door bevrien
de partikulieren en handelaars 
was een aangename verrassing 
voor de vele winnaars 
Partijleven. 

De leden van de Volksunie heb
ben toegang tot de werkvergade
ringen op woensdagen 10 en 24 
oktober te 20 uur in Tijl, Breda-
baan 298. 

Op woensdag 24 okt. te 20 uur 
dienstbetoon. 

MOLENBEEK 
De afdelingen van kanton Mo

lenbeek hie'.den op zaterdag 29 
september j . ! . hun eerste groot 
bal in de zalen Chevalier Marin, 
Gemeenteplein, te Molenbeek. 

Na een optreden van dansgroep 
Edelweiss en animator Peter Krol 
zat de stemming er in 

Na de trekking van de tombola, 
met verscheidene waardevolle prij
zen deed de kantonale voorzitter 
een oproep voor de Mars op 'Brus
sel. Rond 23 uur 30 deed Daniel 
De Coninck. volksvertegenwoordi
ger, samen met ï)r Le Compte. on
der luide toejuichingtn zijn intre
de. 

In de vroege uurtjes werd ge
sloten met een dreunende Vlaam
se Leeuw. 

M O O R S E L 
Kolportage door V M O.-Aalst 

verleden zondag : 126 verkochte 
nummers. 

NIJLEN 

Afdeling Nijlen hield een verga
dering voor zijn talrijk opgekomen 
kaderleden waar arr. sekretaris W. 
Luyten het woord voerde en licht-
bflisWen werden vertoond over de 
se rmtx!p betogingen. 

Een fejSportageploeg die geregeld 
de arrondisiipmentele ploeg zal ver
sterken werd samengesteld. 

ROESELARE 

Grote volksvergadering, zaal 
Cloet, maandag 29 oktober, te 
8 uur 's avonds. 

Sprekers : 
Mr. Pi-ans van der Bist. 
Toon van Overstraeten. 
Allen daarheen ! 

SINT-GILLIS-BRUSSEL 
Er hebben zich hier nog geen 

Volksuniekemen gevormd. Om in 
deze leemte te voorzien, wordt St-
Gillis voorlopig bewerkt door de 
afdeling Voret-Ukkel. 

Wie meldt zich aan om van wal 
te steken in Sint-Gillis ? 

• Alle inlichtingen bij het bestuur 
der Afdeling Vorst-Ukkel. Enge-
landstraat 420, Ukkel-Brussel 18. 

VORST-UKKEL 
Een aantal abonnees uit Vorst, 

Ukkel en de andere gemeenten 
van het kanton zijn nog geen Ud 
van de part i j . 

Waarom geen stapje verder ge
zet ? Waarom met effektief onze 
rangen vervoegen ? 

Onze propagandisten zullen nog 
voor nieuwjaar alle intekenaars op 
het blad bezoeken Moedig ze aan 
bij liun bezoek : wordt lid 

Wie het initiatief niet aan ande
ren wu overlaten, kan zich wen
den tot ons adres : Engelandstr. 
420, Ukkel-Brussel 18. 

Wie nu lid wordt is het reeds 
voor 1963. 

HUH FLIJK 

Op donderdag 11 oktober traden 
onze vrienden hr P. Claeys en mej. 
Janine Hobus in het huwelijk. On 
ze oprechte gelukwensen. 

Op dinsdag 25 september traden 
onze vrienden hr. R. Hellebaut en 
mej. L. van de Sompel te Gent ir 
het huwelijk. Onze oprechte ge 
lukwensen. 

GEBOORTE 

In het gezin Pelgrims-RobbC' 
rechts te Leuven werd een zoont
je geboren dat Koenraad werd ge
doopt. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

ZOEKERTJ 
Alle briefwisseling voor in'assen 

en an*-woorden op zoekertjes : 
Volksunie, M. Lemonnierlaan 82 

Bru.sse] 1. 
Prijs per inlassing 20 P (vier 

lijnen), per lijn meer : 5 P (een 
lijn gelijk zijnde aan ± 32 letter
tekens of ruimte) . 

Men betaalt vooraf door 20 P 
onder omslag te zendt-n aan bo
venstaand adres. 

Arbeider VI. nat. werkloos, va
der van zes kinderen, zoekt betrek
king omgeving Gent . Eeklo. 
Schrijven V.U.-MeetjesIand, Beke-
straat 36, Waarschoot. 

200 

Jonge heer (23 j .) middelb. on-
derw. zoekt betrekking als bedien
de of aanverwant sektor Gent-
Beklo. Schrijven V.U.-Meetjssland, 
Bekestraat 36. Waarschooi. 

201 

Jonge arbeider (22 j.) zoekt 
werk in omgeving Gent-Eeklo. 
Voorkeur private sektor. Schrijven 
V.U.-Meetjesland. Bekestraat 36. 
Waarschoot, 

202 
Werkzoekenden in bouwsektor 

(streek Oostende) kunnen zich 
wenden tot Volksunie M. Lemon
nierlaan 82 Brussel I. tel. 11.82.16. 

Db 203 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevi'aagd. 

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

204 

Gezellig appartement te huur, 
randgemeente Gent, kleine huur. 
Ideaal voor alleenstaande vrouw. 
Schrijven bureel blad. 

205 
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S C H I L D E 
G r o t e K a n t o n n a l e v o l k s v e r g a d e r i n g ; 

V L A A N D E R E N E E R S T 
o p v r i j d a g 26 o k t o b e r t e 20 u u r 30, i n d e r e u z e t e n t o p 
h e t R o n d - P u n t v a n d e K e r k e l e i . 

S p r e k e r s : M e e s t e r P a l i n c k x , T o o n V a n O v e r -
s t r a e t e n , e n M e e s t e r V a n d e r E i s t , d i e a a n d e a f d e 
l i n g h e t v a a n d e l z a l o v e r h a n d i g e n . 

S a m e n k o m s t : o m k w a r t v o o r a c h t a a n d e k e r k , 
e n i n r e u z e f a k k e l o p t o c h t d o o r h e t d o r p n a a r d e t e n t . 

N a d e v e r g a d e r i n g : geze ' . l ig s a m e n z i j n , m e t d a n s 
e n l e u t e , e n k e l e v e d e t t e n w a a r o n d e r B o b D a v i d s e z o r 
g e n v o o r d e s t e m m i n g . 

S p e c i a l e a u t o b u s s e n z o r g e n e r v o o r d a t i e d e r e e n 
z a t e r d a g m o r g e n t h u i s g e r a a k t . 

S c h i l d e v e r w a c h t a l z i j n v r i e n d e n . 

DENDKRLEEüiVV 

Dinsdag a.s. alg. ledenvergade
ring met onze nieuwe arr. selcr. 
de heer Paul Martens. Vooraf vie
ring van het 100ste lid Kandidaat-
leden voor 62 zijn eveneens wel
kom. Breng nieuwe leden mee 
Te onthouden datum zaterdag 17 
november plaatselijke V.U feest-
maaltijd in het « Palingshuis ». 

MEETJESLAND 
Werftochten. 

Omwille van de mars op Brus
sel werden de werftochten met be
perkte effektieven ingericht. Niet
temin werden 183 nummers ver
kocht, tijdens de maand septem
ber. 

Bert Van Holbeek zoekt nog 
medewerkers in de gemeenten 
Evergem, Wondelgem, Lovende-
gem, Vinderhoute en Mariakerke. 
Zich aanmelden bij de voorzitter: 
Rut.ger Van den Berghe, Beke-
straat 36, Wa'=irschoofc (tel. 
74.73.27). 

Boerenopstand. 
Zeer geslaagde boerenvergadering 
te Zomergeni. 

De eerste gewestelijke protest-
cergadering in het r aam van de 
drietand aktie kende een buiten
gewone belangstelling. Ongeveer 
driehonderd boeren werden meer 
dan twee uren geboeid door de 
zeer degelijke uiteenzetting van de 
Heer Moelaert uit Aalst. Hij maak
te op sarkastische wijze het pro
ces van de regermgspoHtiek en 
stelde de onbekwaamheid of de 
kwade trouw van de bestaande 
boerenorganlsaties vast. Hij deed 
vervolgens een oproep om een
dracht ig mee te werken aan de 
uitbouw van de boerenopstand. Na 
afloop van de vergadering werden 
afgevaardigden verkozen die in de 
toekomst de leiding zullen nemen 
In de streek om de boerenopstand 
te doen slagen. 

Massaic boerenprotestvcrgarlerlng 
te Eek!o, 

Meer dan vijfhonderd boeren 
woonden deze vergadering bij. Men 
kan er zich slechts over verheugen 
dat boeren uit diverse landbouw
organisaties de handen in mekaar 
slaan om te vechten voor hun be
staan. De drietand aktie, die los
staat van iedere politieke forma
tie, is goed op weg om de massa 
van de boeren in haa r strijd te 
betrekken... dit tot groot ongenoe
gen van de Boerenbond, die op al
le mogelijke manieren t racht deze 
aktie in de grond te boren. 

Drietanden verschijnen overal. 
Ontelbare boeren uit d e streek 

hebben reeds de drietand geplant. 
Onder impuls van de gewestelijke 
aktiekomitees werden daarenboven 
alle gemeenten volgekalkt met 
drietanden en slogans. Een trakto-
renbetoging te Eeklo wordt in het 
vooi-uitzicht gesteld. 

Vlaamse 
financieringsmaatschappij 

in Gent, vraagt 
dactylo-hulpboekhoudster 

Schrijven met Cur. Vit. 
naar bureel blad 

dat doorzendt. 

Mutualiteit Flandria. 
De kogel is door ds kerk... De 

mutualiteit s tar t thans ook in he t 
Meetjesland. De heer Daniel Wal-
laert. Azaleastraat te Zomergem 
zal z'jn beste krachten wijden aan 
de degelijke uitbouw van de 
Vlaamse ziekenkas in het g£west._ 
Alle leden en simpatisanten wor-" 
den langs deze weg verzocht zich 

onmiddellijk te laten Inschrijven 
of te laten overschrijven bij de 
mutualiteit Flandria. Vraag in
lichtingen aan de Heer Wallaert 
en U zult tot het besef komen dat 
geen enkele mutualiteit dezelfde 
voordelen kan b'-eden als Flan
dria. 

MECHELEN 

Provinciale kaderdag. 

Twee hondsrd kaderleden wa
ren opgekomen voor de provin-
cifile kaderdag te Mechelen waar
op in de afdelingsvergadering 
volksvertegenwoordiger Mr. De 
Coliinck sprak over « federalis
me » en licentiaat Walter Luyten 
over « Vlaams-nationale lessen uit 
het verleden »• 

Op de algemene zitting voerden 
volksvertegenwoord' ger Miatthsiys-
sens, provinciaal voorzitter Rudi 
van der Paal en algemeen sekre-
taris Wim Jorissen het woord on
der voorzitterschap van Ir. Oskar 
Renard. De « ontdekking » vah de 
kaderdag bleek echter onze strijd
genoot Wildiers uit St. Kateüjne 
Waver te zijn, die zich als echt 
volksredenaar voor de boeren ont
popte. Wim Jorissen bracht hulde 

aan de twee Duffelaars die dag 
aan dag op het strijdfront van 
de boeren s taan : provincieraads
lid Ludo Sels en Miei Daems, aJs-
ook aan provincievoorzitter Rudi 
van der Paal, die zijn provincie 
een model aan het uitbouwen is. 

In zijn verslag stipte Rudi van 
der Paal aan dat he t provinciaal 
financieel komitee (Wim Jorissen, 
W Peeters en hijzelf) het laatste 
jaar de nodige fondsen verzamel
den voor de aankoop van drie be
stelwagens, voor het aanstellen 
van twee vrijgestelden, voor he t 
uitrusten van een provinciaal se-
kretariaat , naas t toelagen voor de 
aankoop van twee andere bestel
wagens en zo veel meer. 

Hij mocht dan ook oververdiend 
"app'aus aanhoren. 

Al onze vrienden weten voorze
ker dat onze medestrijders Iwein 
Van de Voorde, Frans Gielis en 
Mare Betten.5 ook gevangen ge
houden werden wegens hun deel
neming aan de betoging tegen de 
Franse preken te Antwerpen. 

Wij brengen hun natuurlijk een 
warme hulde voor hun hoogst lof
waardige daad. 

Aaji F rans Gielis, houder van 
ons lokaal Op Sinj oorken, moe
ten wij nu reeds onze dank bewij
zen door dit lokaal te bezoeken. 

RONSE 
Forum. 

De August Vermeylenkring te 
Ronse hield vrijdag, 5 okt. een fo
rum over de culturele en sociale 
ontvoogding van he t Vlaamse volk 
in het kader van' de unitaire of 
federalistische oplossingen. 

Nadat de drie sprekers der uni
ta i re parti jen verteld hadden wat 
ze allemaal voor Vlaanderen ge
daan hadden, werd het publiek 
uitgenodigd zich in he t debat te 
mengen. 

Het grootste verzuim der inrich
ters om een debat te kunnen be
komen was echter da t zi] er niet 
(bewust) aan gedacht hadden een 
spreker uit de oppositie of ten
minste een federalist uit te nodi
gen op de tribune die evenveel ge
legenheid zou krijgen als de uni-
taristen. Op deze manier h a d men 
een vruchtbaar vergelijk kunnon 
maken en de toehoorders niet la
ten gaan wandelen even wijs als 
ze gekomen waren. 

MARS OP BRUSSEL * MARS OP BRUSSEL - MARS OP BRUSSEL - M 

N A DE MARS : 
gezellig samenzijn ; 
met 2 orkesten : 

F ̂ m immi \ 
Van Praetstraat 28 j 
Brussel * 

b i j ds Beurs • 
Gratis toegang : 

VLAMINGEN WELKOM ! • ALLE 

AALST 

Reisbiljetten (Aalst - Brussel, 
heen en terug tegen 30 F) zijn 

bekomen op volgende nog te 
adressen 

Café « 
straat 13. 

De Yzer », Vlaanderen-

Kerk-•Caté « De Vriendschap 
straat 9. Tel. 261.50. 

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

ANTWERPEN ZUID 

Tiketten voor Mars op Brussel 
kunnen nog worden bekomen op 
onderstaande adressen : 

Bachot Theo. Montignystraal 55. 
Dhaen Raj'mond, Verbondstraat 

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

77 
Mevr. Van aen Bergh. Karel 

Oomsstraat 51 
Walscharts R.. Hazelarenstraat 

15 (Tel. 38.4170). 

FEDER^LISf̂ E JA 
UNITARISME NEEN 

BERINGEN 
Vertrek der autobussen : 
Beverlo. Weg op Koersel 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 uur 35. 

Gezamenlijk vertrek Beringen-
Markt 9 uui'. 

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

BRASSCIIAAT 

Laatste inlichtingen i 
Claus Rene, Dr Rooseplein 5, 

Brasschaat, tel. 51.85.99. 

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

Hermans Roger, Hofstraat 35, 
tel. 51.70.58. 

Vandehoeck Pee, Middelkaar t 15, 
Brasschaat. 

DENDERLEEUW 
Directe treinen naar Brussel-

Zu'd 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-
s t raat 2. 

EDEGEM 
Laatste inschrijvingen bij een 

van de kontaktadressen : 
Oude Godstraat 69. " 
Muggenborglaan 24. 
Buizegemvoctweg 59. 

GENK 
Er werden door he t komitee zes 

autobussen ingelegd. 
De vertrekuren : bus 1 : Opgla-

beek 7 uur 35; \s 7 uur 45; Water
schei Baskuul 7 urn- 50; Atheneum 
8 uur; College 8 uur 5; Grote 
markt 8 uur 10. 

Bus 2 : Watei-bchei - Hoeveza-
vel 7 uur 45; Waterschei Klini-ïk 
7 uur 50; Winterslag Kolenmijn 
7 uur 55; Vennestraat 8 uur; Gro
te mark t 8 uur 10. 

Alle bussen vertrekken op de 
grote markt . Zij nemen nog deel
nemers op : Termien. Nieuw-dak, 
Cafe Frans en Bokrijk. 

Deelname in de kosten : 80 F. 
Studerenden kosteloos. 

Terugreis uit Brussel rond 17 
uur. 
Speciale trein. 

Een speciale trein >oor mijn
werkers- en andere gratis-koepons 
werd door het aktiekomitee inge
legd. Uurrooster : 

8 uur 38 As 19 uur 24, 
8 uur 46 Waterschei 19 uur 34. 
8 uur 50 Zwartberg 19 uur 10. 
8 uur 56 Winterslag 19 uur 04. 
9 uur 23 Hasselt 18 uur 38. 
10 uur 44 Brussel-Zuid 17 uur 19. 

Autokaravaan. 
Het aktiekomitee nodigt de per

sonenwagens uit samen met de 
autobussen te wülen vertrekken op 
de markt te Genk. 

ABONNEER NU VOOR 1963 
Wie abonneert op ons blad (200 

F) voor 63, krijgt .het blad gratis 
tot einde 63. 

Voor 1963 zullen volgende tarie
ven gelden : 

Jaarabonnement 200 F. 
Half.jaarabonnement 105 F. 
Driemaandelijks abonnement 55 

F. 

GENT 
Er wordt vooraf een bezoek ge
bracht aan het graf 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 P. 
Laatste inlichtingen "-
André Spruyt, Meersstraat 10 

(Davidsfonds). -

FEIIERAÜSME JA 
UNITARISME NEEN 

Daniël Pauwels, 

Daniël Wallaert, 

HOVE 
Inschrijven bij ; J. Volkaerts, 

Salvialei 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, 
^Vaarschoot (tel. 09-74.73.27). 

Hieronder de personen bij wie 
men zich kan laten Inschrijven : 
Kaprijke. 

De CaluWé - De Scheemaoker, 
Plein. 

Waarschoot 
Weststraat 92. 

Zomergem 
Azaleastraat. 

Erik Van de Weghe, 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. 
Kluizen : Vandeputte, schepen. 

Nieuwe weg. 
Eeklo : Antoine Pieters, Rabaut-

s t raat 18. 
Adegem : Etienne Pauwels, Sta

tionstraat. 
Sleidinge : Joris Verplaetee, 

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

_̂  Breughel, Dorp. 
Lembeke ' : Erik Inghels, Kerk

straat 25. 
Evergem : Andre De Schepper, 

Eindeken. 
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. 
.A.lfons Van Holderbeke, Losweg 

18. 
Jul iaan Braekeleirs, Claeys-Bou-

aert laan 7. 
Beke : Van den Berghe, Beke-

s t raat 36. 
Wondelgem : Andi'e De Schep

pen, Evergem 

Vinderhoute : A. Lecompte. ca
fe Breughel, Doip, Lovendegem. 

De kandidaat - deelnemers uit 
Bassevelde, Kaprijke, Middelburg, 
Boekhoute, Merendree, Oosteeklo, 
Sint-Laureins, Water land Oude-
man. Sint Jan-in-Ei-emo, Sinte^ 
Margriete en Watervliet kunnen 
zich nog laten inschrijven in de 
dichtsbijzijnde gemeente waar een 
bus ingelegd wordt. 

MERKSEM 
Een dringende oproep aan al on

ze vrienden en de leden van 
V.O.S.-B.V.O.S. 

Niemand mag ontbreken. 
Aan al de parochiekerken van 

Merksem zullen de deelnemers, die 
voor de autocars zijn ingeschreven, 
opgeladen worden. 

De vertrekuren worden in de 
dagbladpers bekend gemaakt. 

MIDDELKERKE 

Inschrijvingen (70 F) en verde
re inlichtingen bl] : 

Baekelandt Roger, Oostendse 
steenweg 12, Middelkerke. 

LaUeman Jozef, Uilenspiegel-
wijk 1, Wilskerke. 

Moerman Roger, Joz. Casselaan 
13, Middelkerke. 

FEDERALISME JA 
UNITARISME NEEN 

OUDENAARDE-RONSE 
Inschrijvingen bij : 
Oudenaarde : Dr Vanden Haut-

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

28. 
Ronse : « De Carillon », Grote 

Markt . 
Volksbond, Zonnestraat. 
Nederbrakel •: Raf De Moor, Op-

brakelstraat. 
Etikhove ; Gilbert Stockman, 

Nederolbeekstraat. 
Kwaremont : Gies Cosijns, Dorp. 
Wortegem : Paul De Wilde, 

« Stokerijtje ». 

ST. GILLIS-DENDERMONDE 
Inschrijvingen bij de voorzitter: 

De Koker Jan , Processiestraat 77, 
St. Gillis-Dendermonde. 

NA DE MARS OP 
BRUSSEL 

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

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

hanegekraai! 

WETTEREN 
• De Vlaamse Kring « De Reu
zen » verzoekt ons mee te delen 
dat men in he t Vlaams Huis nog 
kan inschrijven voor Mars op 
Bruüsel. Priis van de bus : 50 P. 
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WIJ KUNNEN YAM 
ELKAAR LEREN 

11^ IJ hebben in vorige n u m m e r s ui tvoerig de tezis « De 
Neder landse poli t ieke part i jen en de nat ionale ge

dachte » van de h a n d van Dr H e n k W a l t m a n s belicht. 
O n z e redakteur had deze week een vraaggesprek met 
deze Neder landse historicus die zoveel belangstel l ing heeft 
me t alles wat reilt en zeilt in Vlaande ren . H e t is me t zeer 
veel genoegen dat wij dit v raaggesprek hierbij a fdrukken. 

eenzelfde volk. Naar mijn 
mening hebben zowel de 
Noordelijke als de Zuidelijke 
Nederlanden zoveel hoogte
punten op kultureel terrein, 
dat ze beide enorm veel van 
elkaar kimnen leren. Hier is 
geen sprake van éénrich-

• Hoe ontstond uw be-

laingstelling voor 

Vlaanderen ? 

Toen ik als leerling van de 
handelsschool van het Bis
schoppelijk College in Weert 
tijdens de tweede wereldoor
log verbleef, hadden wij vele 
uren verplichte studie. Een 
groot deel daarvan heb ik be
steed aan het doorwerken 
van de geschiedenisboekjes 
van Commissaris. Het lezen 
daarvan en de diepe indruk, 
die Conscience en met name 
ook T i m m e r m a n s op 
mij maakten, wekten mijn 
sympathie en belangstelling 
voor Vlaanderen. Trouwens 
U moogt niet vergeten, dat 
ik als geboren Zuid-Limbur
ger mij van nature meer tot 
de andere Zuid-Nederlandse 
gewesten aangetrokken voel. 

• Waar nam U eerst kon-

takt met Vlaanderen ? 

Alls algemeen secretaris 
van de Limburgse Studen-
tenbond kwam ik in contact 
met de K-S.A. en op enkele 
bijeenkomsten, ik herinner 
mij Tongeren en Hasselt, 
legden wij contact, maar dit 
had toch meer een organisa
torische en representatieve 
betekenis. Echt persoonlijk 
contact werd gelegd met een 
groep Vlaamse jongeren t i j 
dens een weekend op de Lim
burgse volkshogeschool Geer-
Ungshof, waar ik thans ook 
mijn werkkring gevonden 
heb, in het begin der vijfti
ger jaren. Dat leidde tot mijn 
toetreding tot de redactie 
van Het Pennoen en de lei
ding van de Heel-Nederland
se Beweging. 

• W a s U vaak in 

Vlaainderen ? 

Hebt U er al gesproken? 

Mijn vrienden houden het 
erop, dat mijn vele bezoeken 
aan Vlaanderen mij veel stu
dietijd hebben gekost. Zij 
zongen bij mijn afstuderen 
de Vlaamse Leeuw ! Ik was 
spreker in Antwerpen, Brug
ge, Brussel, Hasselt, Genk, 
Gent, Diksmuide, Tongeren en 
in de meeste plaatsen meer
malen. Ik handelde meestal 
over de Nederlands - Vlaam
se samenwerking. 

• Hoe ontstond de idee 

van u w 

doctoraatsthesis ? 

Overrompeld en getroffen 
door de vele activiteiten van 
de Vlamingen op nationaal 
terrein, "waarbij zij het be
lang van Vlaanderen stelden 

Vraaggesprek met 

Dr Henk Waltmans 

boven hun eigen persoonlijk 
en maatschappelijk belang, 
getroffen ook door de gren
zeloze onbekendheid van 
Nederland met de Vlaamse 
problematiek, ja door het 
gebrek aan enige kennis en 
enig begrip voor nationale 
problemen (kinderen op een 
middelbare school in Noord-
Holland van 14 jaar an t 
woordden op mijn vraag, 
welke taal in België werd ge
sproken, voor de helft : 
« Belgisch », voor veertig 
procent «Frans» en voor 10% 
« Vlaams ») in het algemeen 
zette ik mij aan de studie 
van de nationale gedachte in 
het noorden, waarbij ik mij, 
omdat ik belangstelling heb 
vooral voor sociale en poli
tieke vraagstukken, beperkte. 
ook al omdat het terrein an
ders onoverzienbaar groot 
wordt, tot de politieke par t i j 
en in het moderne Neder
land. Ik wilde weten wat zij 
dachten om des te duidelijker 
te kunnen aangeven wat ont
brak. De Nederlandse poli
tieke partijen denken in het 
algemeen zo staats, dat ze 
aan de nodige volksnationale 
visie niet toekomen. Naar 
mijn mening Is de volksna
tionale gedachte de plecht
anker van het Nederlandse 
kuituur- en taalgebied in 
het wordende Europa. 

• Hoe ziet U fle 

Nederlands-Vlaamse 

samenwerking ? 

Deze zie ik als een natuur
lijke samenwerking van twee 
regionen van eenzelfde kui
tuur- en taalgebied en zelfs 
als de broodnodige samen
werking in Europees verband 
van verschillende delen van 

tingverkeer. Op economisch 
gebied tekent zich vooral de 
samengroeiing van het Mid
den-Gebied (denk aan Knu-
velder en Gerretson) duide
lijk af. 

Op politiek gebied behoren 
in een Europa der Volkeren 
Vlaanderen en Nederland 
vanzelfsprekend bij elkaar. 
In het kader van de huidige 
Benelux- en Europese ak
koorden kon nog veel meer 
gedaan worden als thans ge
schiedt. In concreto voel ik 
bijzonder veel voor een dui
delijke integrale samenwer
king van Nederlandse en 
Vlaamse vormingsinstituten. 

over gezegd wordt, in de 
kranten en in gesprekken 
met Vlaamse deskundigen. 
Er tekent zich een bemoedi
gende vastberadenheid in 
Vlaamse kringen af en tege
lijk een groeiende belang
stelling voor Vlaanderen in 
Nederland. Ik geloof, dat 
Paardekooper meer als ex
ponent van deze groei dan 
als veroorzaker te beschou-

I BiograMe noten: 
I Dr. Henk Waltmans, geboren 2 8 maart 1930 in 

I Brunssum in de Nederlands-Limburgse oostelijke 
mijnstreek; studeerde aan het Bisschoppelijk Col-

I l e g e te Weert en het Sint BernardinuscoUege te 
Heerlen; doctoraal sociale wetenschappen met 

• bestuurswetenschappelijke specialisatie in Tilburg 
1 9 5 3 ; daarna werkzaam als journalist, leraar en 
cursusleider van de Volkshogeschool Geerlingshof 
in Valkenburg; met ingang van 1 januari a.s. be
noemd tot hoofdleider van de Europese Volksho
geschool Kasteel Borgharen bij Maastricht; eind
redacteur van het Limburgse Maandblad De 
Bronk; docent in de actuele politiek aan de 
Hogere Hotelschool te Maastricht; 2 5 mei 1962 
te Tilburg gepromoveerd tot doctor in de econo-

I mische w^etenschappen op proefschrift, getiteld : 
<( De Nederlandse politieke partijen en de natio-

I nale gedachte ». 

4 

• Volgt u 
de Vlaamse strijd ? 

Ja, met bijzonder veel be
langstelling, zowel aan de 
radio, voorzover daar iets 

STEUNT DE VOERSTREEK 
NEEMT A A N D E L E N IN 

((HOF DE VOER » 
Kloosterstraat 8 4 's Graven Voeren 

EEN AANDEEL KOST l.OOO F 

S T O R T E N O P G I R O 1 5 . 3 2 . 3 7 

Stichting Overmaais 's Graven Voeren 

Beheerraad : 
Mr. Daniël de Coninck 
Dr. Richard van Leemputten 
Drs. Wim Jorissen 

Rudi van der Paal 
Ward Rolus 
Jef Ernst. 

wen is, maar zijn verdienste 
is het onmiskenbaar geweest 
op deze wijze de Vlaamse 
zaak in de Nederlandse huis
kamer te hebben gebracht. 
Er wordt nu over gesproken 
in Nederland.-Als U de kran
ten in Nederland in 1962 
vergelijkt met 1952 kunt U 
vaststellen, dat de openbare 
mening kennelijk in de rich
ting van Vlaanderen zich be
weegt. 

• Komt U nog vaak in 

Vlaanderen ? 

Door mijn studie was ik de 
laatste jaren minder in de 
gelegenheid naar Vlaanderen 
te komen, temeer, daar ik op 
verschillende posten in het 
noorden gewerkt heb. Maar 
thans heb ik weer contacten 

met Vlaanderen gezocht, om-< 
dat ik van mening ben, dat 
wij elkaar zeer hard nodig 
hebben en elkaar veel kun
nen geven. 

Ik hoop gedurende de win-< 
termaanden gelegenheid te 
vinden Vlaanderen vaker te 
bezoeken. 

• Wat dunkt U van 

de Volksunie ? 

Zoals ik in mijn stellingen 
bij mij promotie tot doctor 
in Tilburg heb geschreven, 
beschouw ik de Volksunie 
niet als een splintergroepe
ring van de Christelijke 
Volkspartij of als een groep 
scheurmakers maar als een 
volwaardige partij met een 
eigen doelstelling, taak, acti
viteit en sfeer, als de verte-
grenwoordigster van hel 
Vlaams-nationale politieke 
denken en handelen, dat zo 
oud is bijna als de Belgische 
staat van 1839. Het verheugt 
mij in het bijzonder, dat tij 
een moderne partij is en 
staat op de basis van het he
den en zich niet laat leiden 
door « altmodische » idees, 
welke meer ten overpeinzing 
van historici dienen. Wij 
hebben te maken met een 
partij, welke tevens de 
zweepslag is van de andere 
partijen, die hun dwingt re
kening te houden met de 
Vlaamse en derhalve ook 
met de algemeen-Nederland
se belangen. Ik hoop, dat tJ 
deze taak in de thans bij Uw 
partij heersende denwcrati-
sche en humane sfeer zult 
kunnen blijven vervullen en 
ik twijfel er niet aan, dat ook 
de eerlijkheid, kracht en 
vooruitstrevendheid van Uw 
partij op de duur hun aan
trekkingskracht op de jon
geren niet kunnen missen. 

Dr Henk Waltmans 

« De Nederlandse poB-
tieke partijen en de natio
nale gedachte ». 

Prijs 200 F. 
In België alleen op <His 

sekretariaat verkrijgbaar. 
Storten op gtro 6445.46 

W. Jorissen - BriMseL 
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CAROLINE 
De BRT vergastte het hijkerspn-

blick vorige week op een sluk van 
John Mortimer, in het Nederlands 
vertaald door Hans Roduin : uWat 
vertellen we, Caroline ? ». A'a 
alli's. wat er aan neerhalende kri-
iu'k in verband met hel BRT-to-
neel reeds in dag- en weekbladen 
il verschenen, laat deze realizalle 
van Dré Poppe voor de toekomst 
toch een en ander verhopen Voor
lopig blijft het aksent welisiuaar 
nog op de <• hoop » liggen, maar 
tüi hebben toch de indruk dal er 
hier en daar iets aan het beleren 
is Daarmee hunnen we ons weer
al gelukkig voelen ' 

De beste vertolking van vrijdag
avond kwam ontegensprekelijk 
van Alex van Royen, in zijn rol 
van schreeuwende schooldirekteur. 
Ui) wist de onaanvaardbare ele
menten in dit personage wat op 
de achtergrond te houden, om 
vooral de nadruk te leggen op de 
levensechte, en dus aanneembare, 
zijden ervan. Wie hei stuk heeft 
gezien weet echter dal dit geen 
karweitje was om er zonder stiel-
hennis aan te beginnen, want de 
onmogelijkheden lagen in de tekst 
werkelijk zo voor hel japen. 

Zo denhen we bv. aan de oor
zaak van al het geschreetnv, waar

ten later komen verklaren dat h^ 
zijn vrouw eigenlijk nog steed» 
giaag zag. llis Majesty's onderü'i-
nen houden er wel héél eigenaar
dige zeden op na 1 

De rol, die Marcel Ilendrichx 
(als hulpleraar) te verwerken 
kiecg, was gelukkig nogal aanne
melijk. Al kunnen we toch niet 
nalaten een bescheiden vraagteken 
te plaatsen achter zijn verklaring 
dal hij de direkteursvrouw hele-
niaal niet lief had, meer nog, dat 
alles wat hij zei en deed voor hem 
slechts uiterlijk « spel » was. Ws 
geloven wel in overheersing van 
de geest op de stof, maar dan niet 
op die karikaturale wijze I 

Over de prestatie van Gerda 
Marchand (als Caroline) gaan we 
zeer zedig en in alle hoffelijkheid 
zivijgen. En we zullen bij gelegen
heid aan Dora van der Groen eens 
vragen welke vreemdsoortige vi-
zioenen zij wel te zien heeft ge
kregen, vrijdagavond. Tenzij men 
dat ook <c akteren » gaat noemen ' 
Enfin, over smaak en vrouwen 
wordt niet getwist ... 

STALEN 
ZENUWEN 

Bruno Walschap realizeerde 
maandagavond het eerste van een 
nieuwe reelcs programma's gewijd 

VDvDvDvDvDvOvDvDv 

'/ P vpv Ü V i j y O v P v P v O ^ 
mee direkteur Alex van Royen 
zijn dagen bij Dora van der Groen 
pleegde te vullen : « Wanneer ik 
aan mijn liefde voor haar denk, 
dan moet ik gaan schreeuwen I », 
laat de auteur de arme man in 
alle ernst verklaren. Hoeveel kij
kers deze nonsens hebben geslikt 
is ons onbekend, maar wi] hebben 
hel er niet door gekregen I Even
min trouwens als de reaklie van 
de direkteur op het spel van diens 
V7 0UW en de hulpleraar Marcel 
llendrickx. Hel romantisch en on
wezenlijk gedoe van de hulpleraar 
rond de echtgenote van de direk
teur belette deze laatste te slapen... 
omwille van het gepraat in de 
huiskamer I l En nadat de kijker 
dit dan weer heeft geïnkasseerd, 
mocht Alex van Royen tien minu-

aan beroepen die durf en koelbloe
digheid vergen. 

We geven toe dal er heel wat 
durf en koelbloedigheid toe ver
eist was om een dergelijk monu
ment van onkunde en slordigheid 
door het nationale luchtruim te 
sluren. Ofwel heeft hij er, en dan 
van ver, met zijn pet naar gegooid; 
ofwel werd het hele zaakje op een 
maandagmorgen in elkaar getim
merd, met als bijna onvermijde
lijk gevolg : onevenwichtigheid, 
slordigheid, en noem maar op. 
Wanneer dat alles dan nog verge
zeld gaat van kommentaar, om 
zelfs de meest plichtbewuste TV-
joernalist op de loop te jagen, dan 
kan ook de kijker, die het pro
gramma niet heeft gezien, zich 
een idee vormen van de hemelter

gende gebreken waarvan deze uit
zending zowat overvol zat. 

Er is uit die gevaarlijke beroe
pen nochtans een zeer interessante 
reeks TV-reportages te distilleren. 
Niet alleen kan de sensatie hier uit 
de dageliji^se werkelijkheid wor
den gehaald, maar daarenboven 
moet het helemaal niet moeilijk 
zijn om de reportages in kwestie 
rijkelijk te bezaaien met spannen
de ogenblikken en spektakulaire 
beelden. Wanneer dat alles dan 
attn een normale snelheid, en voor
zien van verteerbare kommentaar, 
aan de kijker wordt aangeboden, 
dan kan deze reeks reportages een 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

• Z O N D A G 
1100 tot 11.40 : Uitzending van een 
H. Mis — 15 00 : Voor boer en tuin
der (landbouwmagazme) — 15.30 : 
Kom, vreugde van mijn hart (Kom 
hjfirtans fröjd) : Volksdansen en 
volksmuziek uit Zweden — 16.10 : 
Panorama : de week in beeld — 
16.40 : Hovercraft (documentaire 
film) — 17.10 tot 17 30 : Klein, 
klein, kleuterke — 18.25 : Bidder 
Lancelot (13e en laatste afl.) — 
18 50 : Charlie Chan in de opera 
(avonturenfilm) — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20.30 : Slingeren op 1azz (ontspan
ningsprogramma) — 2125 : Festi
val (een selectie van bekroonde 
korte films) — 22 05 : Sportweek-, 
end — Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Paljas, zijn hondje en de maan (te
kenfilm) — 19.40 : Zoeklicht — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 • Speel
film : Plnky (sociale film van Elia 
Kazan) — 22 10 : Medium : Toneel 
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzen
ding 

— 19 00 : Mijn vriend Flicka (27e 
afl.) — 19 30 : Teletaalles — 20 00: 
TV-nleuws — 20 30 : NTS : Op 
zoek naar Garrow (TV-spel door 
Elaine Morgan) — 21.55 : Mozaïek: 
Magazine over de vrijetijdsbeste
ding — 22 40 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• D O N D E R D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope — 20 00 : TV-nleuws — 
20.25 : Het manneke — 20 30 : 
Ieder zijn waarheid (politiek debat 
over aktuele problemen) — 2100 : 
Speelfilm : Wli wondermensen (sa
tirische film van Kurt Hoffmann) 
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzen
ding. 

• VRIJDAG 

• D INSDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 jaar) 
•— 19 00 : Religieus programma 
(Protestantse uitzending) — 19.30: 
TV-Juniorsclub - Mel-o-Toon • All-
Baba en de 40 rovers, tekenfilm — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Het 
manneke — 20 30 • Tony Sandler-
show (gefilmd programma van de 
Westduitse televisie) — 2100 • In
donesië 1962 (reportage) — 21 40 : 
Vergeet niet te lezen (Auteurs te 
gast in onze studio) — 2210 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17.00 : Kom toch eens kijken — 
18.00 tot 18 35 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 jaar) 

14 05 tot 14 40 : .Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 12 tot 15 jaar) 
— 1^ 00 : Gastprogramma : Het 
vrije woord — 19 30 : Tussen hemel 
en aarde — 20 00 : TV-nleuws — 
20.30 : De held van het Westen : 
blijspel m drie bedriiven door John 
M Synge — 22.30 : Première (film-
nieuws en nieuwe films l — 23 15 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
17.00 tot 18.00 : Kom toch eens 
kijken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 17 oktober — 
19.00 : Religieus programma : Lu-
ceat — 19.30 : Echo — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 • Het is altijd Dennis (6e afl.) 
— 20 55 : NTS : Piste : variétépro-
gramma ui t Treslong te Hillegom 
— 21 35 : Reportage van een gedeel
te van de internationale zwem- en 
waterpolowedstrljden te Mechelen 
— 22 05 : Dick Powell stelt voor i 
De prijs der tomaten met Peter 
Palk en Anna Beza — 22 55 : Twee
de nieuwsuitzending — 2310 tot 
24.00 : Eurovisie : Reportage van 
de wereldkampioenschappen salon-
dansen voor liefhebbers te Berlijn. 

Deze edele wijn wordt 
U" geleverd door : 

FIJNKOST pvba 
Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
Tel • (03) 35.38 54 

Vlaanderen herdenkt zijn 

gesneuvelden aan het Oost

front te Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneyssens. 

(Advertentie). 

suksesvol nummer wolden van 
liet nieuwe seizoen. 

Na een aflevering als die van 
maündagavond vraagt men zich 
echter af, of het de bedoeling van 
de BRT-direklie is helemaal ach
teraan in de reeks het « TV-kij-
ken » tot onderwerp van de laat
ste reportage te maken, als beroep 
dal durf en koelbloedigheid vergt I 

FRANSE LES 
Terwijl onze Waalse broeders 

voor de zoveelste maal over de 
eisen van het samenleven in een 
unitaire staat heenstappen en de 
HDT Engelse lessen op het scherm 
biengt, kregen « les Boches du 
^ord » van de Vlaamse TV hun 
eerste Franse les. Ook in de toe
komst dus zal de Belgische staat 
enkel en alleen voortleven dank 
zij de talenkennis en de goede wil 
van de Vlamingen. Tenzij... 

Het was dinsdagavond eigen
lijk slechts een voorbereidende 
kennismaking, want de Franse 
l( ssen vangen pas op 2S oktober 
aan. Maar nu reeds hunnen we de 
prensenlatrice Maria Mauban ver
zekeren dat we van haar en van 
het programma een uitstekende 
indruk hebben meegedragen. Wan
neer de ganse reeks verloopt met 
een dergelijke vlotheid en duide
lijkheid, dan kan de RTF hiervoor 
gerust een pluim op haar hoed 
steken : het is werkelijk een staal
tje van stielkennis en ...verstan-
di g-gevoerde kultuurpi opaganda. 

Wij zouden de mensen van de 
BRT toch willen vragen of ze ook 
niet een soortgelijke Engelse les 

DE DERTIENDE KWAM EEN 

DAG i p LAAT : INSPEKTEOR 

PEDDER EN CHIRURG DE 

RUITER IN GESPREK. 

op de kop kannen tikken. We heb
ben helemaal geen bezwaren tegen 
de Franse les van Maria Mauban, 
heel wat van onze lezers zullen 
beslist vlijtige leerlingen zijn, 
maar we willen ook graag Engels 
leren. En wat de Walen ons heb
ben voorgedaan, mogen wij toch 
wel nadoen, nietwaar ? 

INDDNEZIE 
Omcr Grawet is, in gezelsehajy 

van kineasl Gaby Felix, naar de 
voormalige Nederlandse kolonie 
gereisd om eens van dichterbij te 
gaan kijken wat Soekarno zoal 
uitricht met al de Amerikaan^'' 
dollars en de Hussische roebels, 
hem nogal mild door deze beidt 
giootmachten geschonken. 

Iedereen weet dat Omer Grawet 
zijn stiel kent, en ook na « Indn-
nezi'é » zal niemand redenen 
hebben gevonden om zijn meninj 
te herzien. Hij brengt zijn zaken 
duidelijk en overzichtelijk op h"t 
scherm, zegt bij de prentjes een 
stijlvolle kommentaar, en hij 
heeft zich daarenboven een' eigen 
stijl weten te scheppen. In de 
BRT is hij een van de beste krach
ten, enz., We houden maar op met / 
dat bloemetjes-gooien, want we 
vallen zeker en vast in herhaling. 
Over de beelden echter moeten we 
terug de opmerking maken, die 
we vroeger dl eens naar de zetter 
hebben gestuurd : ze bereiken 
niet de standing van Fons Robbe-
rechts' beeldmateriaal, en we vin
den het dan ook spijtig dat de 
BRT verandering heeft gebracht 
in de formule. 

Alles bij elkaar was deze eerste 
Indonezië-aflevering een zeer ge
slaagde zaak. Een opmerking wil
len we nochtans maken. Omer 
Grawet gebruikt zeer graag hei 
woord : nationalisme. Maar, oh 
loeval, steeds plaatst hij dit begrip 
tegen een slechte of dubbelzinnige 
achtergrond. En ofwel heeft O-
mer Grawet van het nationalisme 
nog nooit iets begrepen, ofwel ge
bruikt hij het woord steeds opzet
telijk in zijn slechte betekenis. Hij 
mag zelf kiezeri l 

J.v.b. 

Sloringen 
• -^ Sommige mensen in be t BRT-huishouden schijnen he t om een l 
• o£ andere reden niet te weten, en we wil len ex dan cxA nog ï 
ï eens h u n aandacht op trekken : morgen hetogen te Brussel zowat S 
ï 200.000 Vlamingen 1 De Vlaamse radio en de Vlaamse TV hebben ; 
i tot vandaag flink h u n best gedaan om aan da t hele zaakje n ie t al S 
: Ie veel ruchtbaarheid te geven. Ze hebben in deze zaak zeer vlijtig ; 
: de wachtwoorden van h u n respektievelijke partijlxKturen opgevolgd. ; 
! Maar morgen , mi jnheren , morgen is de « Mars op Brussel » geen ; 

• zaak meer van propaganda, maar van aktuali tei t en berichtgeving. ï 
• En de Vlaamse luisteraars en kijkers verwachten van h u n bloed- S 
• eigen radio en TV dan ook een zeer flink verslag over de gebeurte- S 
• nissen van de dag, di t alles vergezeld van alle nodige klank- en S 
• l)eeldmateriaal. We weigeren beslist een he rha l ing van he t onsma- ï 
: keiijk gedoe van vorig jaar. We zullen scbeip toekijken, mi jnhe ien , ; 
; zeer scherp. En e i zal zo nodig op de gepaste man ie r worden gerea- • 
• goerd, al hopen we da t he t n ie t nodig zal zijn J S 

1 I 
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VLIEGTU 
Volksvertegenwoordiger 

D. Deconinck richtte vol
gende parlementaire vraag 
tot de heer Minister van 
Verkeerswezen, Bertrand : 

Bij een tragische neer
storting van een Boeing 
van de Sabena op 15 fe
bruari 1961 te Berg-Kam-
penhout werd een landbou
wer gedood op het veld en 
een toevallige landbouw-
helper. Marcel Lauwers, zo 
gekwetst dat zijn rechter
been moest afgezet worden 
tot boven de knie. 

Luidens een Gents dag
blad (dd. 29-30 september) 
zou, na de protocolaire 
liefdadigheidsbezoeken met 
veel sussende vooruitzich
ten over hulp en bijstand, 
deze invaliede persoon 
thans in een zeer benarde 
geldelijke en familiale toe
stand verkeren zodat hij 
bij gebrek aan tussen
komst van de Sabena zijn 
bezittingen en die van zijn 
vrouw moet te gelde ma
ken. 

IGRAMP 
Is het waar dat de Sa

bena slechts een belache
lijk kleine vergoeding heeft 
aangeboden en bij weige
ring hiervan de man links 
l a a t ? 

Is het waar dat een so
ciale assistente van de Sa
bena kort na de ramp een 
adreskaartje naliet in het 
Frans « Service social -
Air Terminus » met de me
dedeling dat hij weldra zou 
afgehaald worden om een 
kunstbeen aan te passen 
maar dat hiervan tot heden 
nog niets gebeurde zodat 
de man op zelfgemaakte 
krukken voorthinkt ? 

Meent de heer Minister 
niet dat de Sabena, die 
volgens bepaalde berichten 
haar verantwoordelijkheid 
als vervoerder en eigenaar 
had verzekerd tot een be
drag van 275 miljoen, ook 
aan een ernstige schade
vergoeding mocht denken 
ten aanzien van de enige 
overlevende uit de ramp en 
van zijn familie ? 

L E G E R O E F E N I N G E N 
In een parlementaire 

vraag, gericht tot de heer 
Minister van Landsverde
diging, vroeg onze volks
vertegenwoordiger D. De
coninck het volgende : 

Geruchten doen de ronde 
over verschillende doden 
en gekwetsten bij de jong
ste legeroefeningen in 
Duitsland gehouden; som
migen spreken zelfs van 
negen doden en talrijke 

gekwetsen, andere bronnen 
herleiden deze cijfers. 

Kan de heer Minister 
hieromtrent de nodige ver
duidelijking — en, hopen 
we ook, de nodige gerust
stelling — verschaffen ? 

Zijn de gegeven onder
richtingen wel van aard 
om zoveel mogelijk onge
lukken te voorkomen bij 
dergelijke oefeningen ? 

n HET El'̂  IN DE K.Y.S. 

loneel 
Ie Brussel 

1 1 ^ agis, hoofdpersonage van <( Het Ei » van F . Mar-
i V l ceau, wordt ons voorgesteld als de inkarnatie van 
de w^aarheid, de man die de leugen zou gebruiken met de 
sistematiek van een filosoof. Ware dit zo geweest, dan 
hadden we een hoogstaand stuk gezien, want in dergelijke 
opgave ligt een massa van mogelijkheden. 

De auieuT heeft deze mogelijk- Dat men voor dergelijke gege-
heden niet gebruikt : er is wel vens uit een stuiversromannetje, 
een beloftevol begin, dat deze ter aanbeveling :' Boileon, Méri-
nchting schijnt uit te gaan, maar mée, Descaites, Napoleon, Machi-
achteiaf wat Uvlspraat schijnt te avelli, Flambert, Bloy en tot zelfs 
Zi]n als inleiding lot het zoveelste Don Cuichot meende te moeten 

aanbevelen en van sistematiek en 
filosofie durft spreken, is ons to
taal onbegnjpelijk. 

Voor zo'n onbenullig weik werd 
André Barsacq, als regisseur, uit 
Pari]S geroepen .. Het moge zijn 
dat zijn regie en de dekorkoncep-
tie van J. Noél er toe bijgedragen 
hebben om te redden wat er te 
redden viel, de vertolking, die 
staat of valt met het hoofdpeiso-
nage, is er naast. Nand Buyl 
speelt dit personage met virtuosi-

W ij zouden u even willen inlichten over de V.N S.U.-
werking aan de Rijksuniversiteit te Gent. Onze 

opneming als volwaardige leden in de Gentse studenten
wereld is pas in het voorbije jaar tot stand gekomen, 
ofschoon wij reeds ettelijke jaren bestonden : de andere 
studentenorganizaties beschouwden ons als te extremis
tisch en de afgezaagde woorden «fascisme» en «nazisme» 
werden eens te meer uitgestort over de enkele studenten 

o 

die zich interesseren voor Federalisme en die zich bekom

meren om juiste benoemingen aan de Universiteit. 
Niet dat wij de eni

ge vereniging ^̂  ai en 
die dacht aan deze 
problemen, maar wel 
waren en zijn wij de 
enige vereniging, rhe 
« Vidanis » wil zijn, 
ïonder er de perma
nente s c h e i d i n g 
« links » of « rechts » 
op na te houden. 

Wellicht is dit de 
reden waarom de 
V.N.S.U. steeds meer 
•weerklank vindt bij 
de studenten. 

Al spoedig werd het duidelijk 
Toor de andere studentenvereni
gingen dat het bestaan van de 
y.N.S.U. niet meer ontkend kon 
worden en daarom werd er be
sloten door de «Ënkse» en «recht
se» vleugel van het Gents Studen
ten Koips, de V.N S.ü. te erken
nen op voorwaarde dat ook de 
yiaamse komTnunasllsche studen
ten zouden opgenomen worden in 
de lijst van ofücieel bestaande 
groeperingen. Deze eis werd ge
steld door de links voelende stu-
d^ileiivereniglngen. 

driehoeksgeval dal ons uit Parijs 
wotdt voorgeschoteld. (Franse 
stukken gemeten een opmerke
lijke voorkeur in de officiële 
K V S I) 

De manier ivaatop dit spel weid 
uitgewerkt moge oiigineel zijn, 
hel would - be, oppervlakkige 
c i n i s m e lan Magio is on
voldragen, simplistisch en wordt 
slechts geholpen door schunnig-
hedcn, vulgariteit en onbe
schaamdheid, drie arme hulp
middelen die de auteur meent te 
moeten gebruiken om toch zekere 
bijval bij een gedeelte van het pu
bliek te oogsten, maar die precies 
de zwakheid van zijn beperkt ta
lent bewijzen. 

De V N S.U. werd dus samen, 
met de Vlaamse Kommuriistische 
Studenten in het akademiejaar 
1961-62 opgenomen in de Gentse 
studentenwereld. 

Wijzelf hebben nooit begrepen 
waarom een Vlaams - Nationale 
vereniging in Vlaanderen er on
geveer tien jaar voor nodig heeft 
om lecht \an bestaan te krijgen. 

Het is nu de plicht van de 
V N.S.U. in Gent onze Vlaamse 

feil in zijn al te gekende trant : 
het voorgestelde Magio-venlje slapt 
zo uit een revue en verlaagt het 
geheel, door een overdreven ac
centueren van het zotte, tot een 
lolletje 1 Hij had de idee en het 
(mislukte) opzet van de schrij
ver - het cinisme en de leugen • 
beter gediend met een cimcut 
(dus iemand met een houvast en 
een levensvisie, zij het dan een 
verkeerde) voor het voetlicht Ie 
brengen. 

Maar ja !... Het vedettenstelsel 
heeft ook zijn kwade zijde. In het 
gezelschap van de K.V S, zijn er 
nog andere krachten aanwezig die 
misschien de juiste toon hadden 
kunnen ti effen. Hel pareltje dat 
b.v Wies Andersen te bewonderen 
gaf in een kort rolletje, is hiervan 
het bewijs. 

De nedeilandse vertaling is er 
weer een van direkleur-regisseur 
De Ruyter... 

« Het Ei » is een sjjeklakel dat 
de K.V S. niet waardig is. J.Vl. 

Is dal wellelijk ? 
Door dhr Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger, 

werd volgende parlemen
taire vraag gesteld aan de 
heer Van Elslande, Minis
ter, Adjunkt voor Nationale 
Opvoeding en Cultuur, op 
14-9-62 : 

In een vrije aangenomen 
school, werd de franse les, 
die voordien na 16 u. werd 

gegeven, in het 3de en vier
de studiejaar, verplaatst 
naar 11 uur 15. Verder wer
den er geen wijzigingen aan 
de lesrooster aangebracht, 
zodat deze wijziging ten 
koste van de andere lesu
ren uitvalt. Graag wou ik 
van de Minister vernemen 
of zulks in overeenstem
ming is met de wet. 

KOOP NU GRONDEN IN SPANJE 

ENLEVEN 
Denkt u hieibij even aan het 

e\eii\vicht « links » - « rechts » ; 
het was immers duidelijk, al
thans zo beweerden de «linksen», 
dat wij afgescheurde « rechtsen » 
waren. En wij die ons zoveel 
moeite gegeven hadden aan ieder
een te vertellen dat wij met 
« links-rechts » niets te maken 
hadden, waren eens te meer ge-
doodvei fd. 

Voor ons/elf hebben wij nu een 
oplossing gevonden : wij noemen 
onze strekking « sociaal-progres
sief Vlaams ». 

studenten met alle mogelijke mid
delen in te pi en ten dat «Vlaams» 
zijn een gewone status vivendi is, 
zeker voor iemand die zi'ch meent 
te mogen rekenen tot de « brain-
trust» en over de straat kuiert 
met een diploma van de Vlaamse 
taaliol. 

Maar om onze aktie te kunnen 
voeren is er het eeuwige probleem' 
geld I 

Tussendoor dus even onze post-
eheckiekening : V.N S/U. 5201.76. 

Dank bij voorbaat 1 

Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 
Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (4e distr ) 
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ALLEN 
OP 

MARS 
door Z>%A.7(/uK(hniAAett 

E laatste week heeft ons een 
paar beperkte overwinningen bezorgd. De frans-
talige preken in parochiaal verband werden 
voorlopig en hoogstwaarschijnlijk voor goed af
geschaft en de aanhechting van de Voers'reek 
bij Limburg werd in de senaat goedgekeurd. 

De franstalige pers is eenparig in haar oor
deel dat deze beide punten verwezenliikt weiden 
door de krachtige druk van de Volksunie en door 
de schrik voorvverder oprukken van onze jonge 
partij. De Vlaamse kleurpartijenpers schimpt 
om deze bekentenis van hun franstalige parti j
genoten maar bewijst hierdoor alleen maar dat 
de waarheid hen pijn doet. 

ET aanvaarden van het be
ginsel van de vastlegging van de taalgrens is 
voor ons eveneens een overwinning omdat het 
een noodzakelijke grondslag vormt voor de uit
bouw van een federaal Vlaanderen. De toepas
sing in de biezonderheden ervan is ecliter alles 
behalve een overwinning. Tienduizenden Vla
mingen in Edingen en omgeving, uit de Vlaamse 
gehuchten van het Komense en uit de streek 
van Moeskroen en uit de Platdietse streek wer
den niet opgenomen binnen de Vlaamse gren
zen. Daarvoor zal een nieuwe strijd dienen ge
voerd En daarvoor zullen diepere volkslagen 
moeten overtuigd worden dat de Vlaamse kleur-
politiekers ongeschikt zijn om de werkelijke 
Vlaamse volksbelangen te verdedigen. 

IE strijd zal trouwens verder 
gevoerd woraen, niet op Waals maar op zuiver 
Vlaams gebied, in de omgeving van Brussel, te 
Leuven en elders. Het is dan ook tekenend voor 
de mentaliteit van de Vlaamse kleurpolitiekers 
dat men in de Volksgazet schrijft dat de Walen 
waarborgen moeten krijgen tegen de « minori-
zering ». 

AT woord «minorizering » 
evenals dat oeruchte andere « faciliteiten » te
kent het klimaat in de kleurpartijen. Daar wordt 
in het Frans gedacht en bevolen en de Vlaamse 
bastaards mogen een Nederlandse uitgang bij 
het Franse woord voegen. Zo blij\en de eentalige 
Walen de Vlamingen verstaan. Dat « minder
heidsvraagstuk » van de franstaligen is een of
fensief op zichzelf. Het betekent dat als de Vla
mingen toevallig eens akkoord geraken, ze hun 
gedachten niet mogen opdringen want de min
derheid mag geen minderheid zijn. Als Walen 
en Brusselaars en een reeks Vlamingen over een 
pro-Waalse en anti-Vlaamse zet akkoord gaan 
dan moet de overblijvende Vlaamse minderheid 
zich echter schikken. Het is weer prachtig ge
vonden. Zo blijven de franstaligen altijd baas 
en kunnen ze ons verder koloniseren. Want wie 
is er ten slotte in België altijd geminoriseerd 
geweest ? 

Toch de Vlaamse meerderheid ! 

Ligt de levenstandaard te Brussel en in Wal
lonië niet een eind hoger dan in Vlaanderen ? 
Wat bedoelt de Volksgazet met waarborgen te
gen de Waalse « minorizering » ? Het behoud van 
de lage lonen in Vlaanderen ? Het behoud van de 
pendelarbeJd ? Het behoud van het opged.ongen 
franstalig karakter te Brussel ? 

ET is met die minorizering 
van de "franstaligen gesteld zoals met het be
grip « vrijheid ». De taalvrijheid van de Voer
streek was in gevaar. Voor die « vrijheid » voch
ten de Walen. In de aangrenzende Platdietse 
streek, even Limburgs als de Voerstreek wordt 
echter sinds de oorlog opnieuw Frans opgedron
gen in administratie en onderwijs aan de Lim-
burgssprekende bevolking. In naam van de «vrij
heid » wordt hen alle Duits of Nederlands on
derwijs onthouden. In naam van de « vrijheid » 
krijgen zij noch Nederlandse noch Duitse ge
boorteakten of gelijk welk ander getuigschrift. 
Nog geen 10% ingevoerde of gekweekte Waals-
Belgische patriotten heerst er met grotere ter
reur dan in de Voerstreek over meer dan 90% 
Limburgse incivieken. Het is een tweede Frans-
Vlaanderen maar dan in eigen land. Alles in 
naam van de «vrijheid ». De vrijheid van de 
overheersers. De vrijheid van de kolonisators. 

ET enige middel dat de Walen 
én de Vlamingen van minorizering of onderdruk
king bevrijdt is het federalisme. Ieder baas in 
eigen huis. Nu weten wij niet wat van de Walen 
in de federale staat gewordt. Zij zullen op eigen 
benen moeten staan en zelf hun weg moeten be
palen. Volgens C.V.P.-voorzitter Van den Boey-
nants zal Wallonië er echt«r niet al te best bij 
varen. Vlaanderen zou volgens hem echter een 

grote toekomst hebben. Zo lezen we in een pers-
gesprek van baron Bref met Van den Boeynants 
in Europe-Magazine van vorige week. Een fe
deraal Vlaanderen zal volgens Van den Boey
nants in het Europa van morgen de draaischijf 
worden tussen Duitsland en Engeland en tot 
grote voorspoed komen. Brussel zou in die om
standigheden nog alleen de kaart van Vlaande
ren kunnen spelen. Van den Boeynants ziet het 
zeer goed en hij zal dus begrijpen dat de Volks
unie, die federalisme voorstaat, de enige Vlaam
se politieke groep is die de toekomst van Vlaan
deren juist ziet. En er het best voor zorgt. 

Begrijpen onze lezers echter waarom de 
Vlaamse C.V.P.-ers Van den Boeynants blijven 
volgen in zijn strijd tegen het federalisme ? 
Daar waar Vlaanderen zo voorspoedig zou wor
den in een federale staat ? 

Neen ? Omdat men van de Vlaamse C.V.P.-ers 
alles mag verwachten behalve in de eerste plaats 
de belangen van Vlaanderen te dienen. Daarom 
dat we na 132 jaar nog maar staan waar we nu 
staan, onvolwaardig, onontvoogd. Door de schuld 
van de Vlaamse politiekers. 

OOR die ontvoogding, voor 
die volwaardigheid, voor het afschudden van het 
kolonialistisch juk ons opgelegd mede door de 
Vlaamse evoluees van de kleurpartijen, zullen 
wij zondag marsjeren. 

Omdat het noodzakelijk is dat Brussel inziet 
dat Vlaanderen de uitbuiting m,oe is. 

Omdat Vlaanderen noch Edingen, noch de 
platdietse streek, noch de Brusselse randgemeen
ten, noch Leuven Frans wil 

Omdat Vlaanderen de pelderarbeid moe is en 
eigen fabrieken wil met behoorlijke lonen. 

Omdat Vlaanderen evenmin de achteruitstel
ling van zijn landbouw- en middenstandsbevol
king wil. ' 

Omdat Vlaanderen de achteruitstelling en 
vernedering van zijn intellektuëlen beu is. 

Omdat Brussel weten moet dat Vlaanderen 
zijn eigen lotsbestemming in eigen hand wil 
nemen. 

AAROM zal geen enkel Volks-
unielid, die naam waardig, bij de opmars ont
breken. 

De tweede opmars naar Brussel is het Vlaamse 
topgebeuren van 1962. 

Allen zullen we er zijn. Zonder een enkele ver
ontschuldiging. 

Na alle nutteloos pogen tot overtuiging toont 
Vlaanderen zondag te Brussel zijn groeiende 
macht. 

De dubbele van vorig jaar. 
Omdat in België helaas alleen de macht telt. 
Dat hebben we 132 jaar lang gevoeld. 
Wij zijn hun uitbuitingen grondig beu. 
Zondag zullen ze het zien en horen. 

^A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg - Zonhoven - Tel. : (011)132.31 

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

zuiver hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel ; 053/21667 
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Yoor al uw Vlaamse lektuur 
EEN A D R E S : 
BOEK- EN DAGBLADHANDEL 

NASSAUSTRAAT 6 
ANTWERPEN 

MAATKLEDING 
• 

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

Tel. 33 9165 

* 
SlNl-JANSVUEl 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 


