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voor 63, krijg^t het blad gratis tot 
einde 62. 
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•A" De les van Conscience, blz I 5 

TÉr W a t moet gezegd worden , blz 16 
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AMNESTIE 

[Waarde Redaktie, 

Liberale Senatoren hebben dus 
een wetsvoorstel ingediend tot het 
verlenen van amnestie ten gunste, 
natuurlijk, van de weigeraais tot 
mvuUen van de volkstellmgsfoimu-
lleren 

Dit wetsvooistel komt Vla-
mmgshaters ten goede, als men 
iweet dat hun beweegredenen voort-
epruiten uit haa t Jegens al wat 
Vlaams i& En he t gaat hier dan 
nog Om onbenullige geldboeten die 
aan deze kapitaalki-achtige Heren 
nipt de mmste schade berokkenen 

3e Liberalen werpen eens t e 
meer hun masker af Dat de VlOr 
mmgen het goed onthouden De 
Vlaamse vraagstukken laten de li
beralen Ijskoud Wat zoudt U soms 
denken ' 

Dat ZIJ amnestie zouden vragen 
voor de slaohtoffeis van de on-
Binnige naoorlogse r ep ress i e ' Of 
Uroor de gestiafte betogers tegen de 
ï i anse pieken ? 

Voor de liberalen tellen alleen 
(ÖP f'^nsspi ekenden 

Een van de bijzonderste op
drachten van de Volksunie moet 
Eijn : de reakt ionnaue anti-
Vlaamse liberale pai t i j opdoeken 
In Vlaanderen ten gunste van een 
iBociaal progressieve V laamse 
Volksunie 

B H 

VISSERS 
p e a c h te heren, 

Smds weken lees ik geiegeld uw 
bijdiagon over de boetenop'stand 
en het hoeft gezegd de toestan
den in ons landbouwbednjf ver
dienen belangstelling 

Over een andeie groep wordt 
fcvenwel nooit een woord gerept : 
de vissers 

De lui die plaatselijk wel be
langstelling tonen voor de verbe
tering van de sociale en techni-
Bche toestanden m de visserij %oe-
len zich niet genoeg gesteund en 
d e vissers zelf hebber de mdiuk 
d a t ZIJ totaal aan hun lot wor
den overgelaten 

Dat geen enkele politieke paitiJ 
©f syndicale organisatie zich ern
stig om het probleem bekommert 
vloeit voort uit het feit dat van 
de 2 000 vissers dne vierden steeds 
c p zee zijn en zij dus aan stem-
menaanta l met zo heel veel kun
nen betekenen 

Zouden wij in ons blad en ook 
In onze oiganisatie niet meer be
langstelling kunnen wijden aan 
deze mensen en him pioblemen 7 

H T . Knokke 
Bed. : We hebben m de loop 

Wan de laatste twee jaar herhaal-

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 M. Lemonnierlaan 
TeL 1100 33 

Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
knrsus 
In twee Jaar 

• 
Steno- en 

daktylografie 
In vier talen. 

Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

delijk uitvoerig in ons blad over 
de visserij gehandeld 

Volks\ ert. Van Leemputten 
k n a m herhaaldelijk op de tribune 
van de Kamer de visserijbelangen 
verdedigen en deed meermaals 
stappen op het Departement 

DE LAATSTE MARS 
Als Brusselaar, gesproten uit 

een familie die sedert vele geslacn-
ten m Brussel woont heeft 14 ok
tober mil geleerd dat de verant
woordelijken m dit land alles moe
ten doen om zo v ug mogelijk or
de te orengen in het Belgisch huis 
door federalisme 

Er bestaat geen andere u i t w g 
want indien een derae mars op 
Brussel volgt dan wordt het de 
dodenmars van de Belgische staat 

Het is een eer voor de Volks
unie dat ze bewezen heeft ivlaar 

B E C O Mazout 

te zien en dat z j zich eeilijn: en 
zonder dubbelzinnigheid heeft uit-
gespioken voor fedeialisme 

Vlug moet de legeimg Vlamin
gen en Walen voor eer ruime ron-
detafelkonferentie bijeenroepen 
om de pas af snijden aan de hys
terische beUiameltjes, die door 
Piankri jk scnijnen betaa 'd te 
worden 

J T - Bi-usseL 

BOERENBOND 
Ingevolge de tal ijke protestbe

togingen van de Vlaamse boeren 
komt de Boerenbond uit zijn 
scheip gekropen Zelfs de C V P -
pai i i j iaad wijdde een dag veiga-
dering aan de landbouwprooleem 
Er werd door de landbouwverte-
genwoordigers en de voorzittei van 
de Boerenbond veel geieklameerd 
en geei=t Geen enkele konklusie 
na afloop van deze bijeenkomst ' 

In het weekblad « De Boer » 
brengt de Boeienbond een vei^lag 
van drie volle bladzijden ov>r de
ze vergaderirg 

In dit verblag weid zoigvuldig 
vei zwegen wat m i n s t e r Heg°r zei 
over de steun aan de tarwecul^uur 
W I J moesten in andere baaien 
gaan snuffelen om te vernemen 
dat er 61 millioen kg taiwe wordt 
uitgevoerd met de steun van het 
landbouwfonds, ten bedrage van 
274 F per 100 kg 

Totaal • 167 miljoen frank uit 
het landbouwfonds hoofdzakelijk 
gespijsd door de Vlaamse boeien 

Indien men weet dat de op
brengst van de taiwe nog geen 
6 % betekent van de totale op
brengst van het landbouwbediijf 
en dat 3'4 van de tai-we m Wal
lonië wordt veibouwd ligt het voor 
de hand dat de Vlaamse centen 
eens te meer door een Waalse mi
nister naa r Wallonië worden ge
draineerd 

De Boerenbond weet dit zeer 
goed maar du^ft deze uilgeapio-
ken Waalse landbouwpolitiek niet 
aank'agen Ondei tussen hjd^n de 
varkens- en leghennenhoudeiij 
zeer zwarg verliezen waarvoor geen 
cent voor piijsondersteunmg be
schikbaar IS. Maar dit zijn slechts 
Vlaamse producties en de Vlaamse 
boer mag snkken ook m de og^n 
van de boerenbondsleiders 

Ook over de invoer van lund-
vlees en mestkalveren uit Joego
slavië Argentinië en Nederland 
geen woord in « De Boer » Dit 
mag de Vlaamse boer niet weten 
30 jaar hebben zij de Vlaamse 
boeien dom gehouden en nleven 
deze braafjes m het gareel lopen 

Waaiom dan niet blijven piofite-
ren van de politico-fmantiele com
bines die de leideis van de Boeren
bond macht en geld bijbiengen en 
de Vlaamse boer la ten kieperen 

Maar de kiuik gaat zolang t« 
watei tot ze breekt Door een op
komend Vlaams boerensyndikaat 
zijn de jongste weken zware bar
sten m de boerenbondsKi uik ge
slagen De V aamse boeren zijn 
he t boerenbediog van de Bo°ien-
bond beu 

W R E E 

FRANSE PREKEN 

GcuLülc Uedaklic, 
l ia i i sc preken behoien tot het 

veiledeii Die tijd ib vooibijge-
stiecld 

Het wdb de tijd van hel libera-
hsnie loen wilden de Idbiiekdi-
rokltuib aan h u n werklieden geen 
l ecühaa id ig loon uitbetalen Maar 
nadien ging h u n viouw oude kle-
deicn t n voedbcl uitdelen « u i t 
kribleliike liefdadigheid » Li kan 
geen kwestie van liefdadigheid 
zi)ii, waai het recht \6rkidoht 
v\oidt Hechtvaardigheid moet er 
heeiscn m de eerste plaats Lief
dadigheid _koint maa r nadien en 
waai het 'past Omdat het recht 
ddn nog bteeds, in sommige ge
vallen, te kort schiet 

Het v\as de tijd van het kus le -
hjk pietibine Het is me t zolang 
geleden, dat m e n m de Kat Aktie 
UI Westvlaanderen aan de studen^ 
ten leeide, c i \ a n eiste dat ze h u n 
\ laam«e o \er tu ig ing /ouden opot 
fcien uit hefde tot Kns lus Albof 
ddt mogelijk en juist was Wil 
men Kns lus dienen, dan moet 
men eeibt zi|n pl icht veivullen te
genover /ijn naaste, zijn volk, 

B E C O Stookolie 

vooiddt men aan ofleib uit liefde 
m a g denken ten bate \dn der
den t rouwens , soaiib mag iemand 
cfiers brengen, wanneer hijzelf 
alleen op he t spel staat Maar 
nooit mag men ofteis brengen 
winnee i men daaidoor andeien 
«thaadt, zeker niet anderen tegen
over wie men \e ip l ich l ingen 
he(ft 

Het was de ti |d \ a n de s tuk te 
re (h t \aa id ighe id , me t verwaarlo 
zing %an de sociale rechte aai di,:? 
hcid Heden kan men de sociale 
iecht \aa id igheid niet langer >ooi-
bijgaan Het algemeen wel/ijn 
moet een plaats innemen bii onze 
betraehlingen Het algemeen wel 
zijn Nan het \ l a a m s e Volk eist een 
\olledig Maanib publiek leven 
Daarom k u n n e n we geen Tianse 
preken meer dulden in parochiaal 
velband Alleiminst voor mensen, 
die ze enkel gebruiken om ons^ 
publiek leven te vertiansen 

Lens en vooigoed de Kiiste-
li |ke liefde kan m e t m tegen-
'•piddk zijn met de natuurl i jke 
rpchtvairdighoid Waarheid en 
icflit d(!>or dik en dun ' 

Het oveiige is bedrog Ook de 
kii^telijke liefde zonder leclitvaar-
dighcid 

\ R , Antwerpen 

ONZE 

WAALSE BROEDERS 
Len typisch staaltje van Waalse 

montahte i t is I eval Chaudeville, 
waar kiezmgen op 6 oktober 
plaats hadden In di t dorp zijn 
216 inwoners , waarvan 130 kie
zers Er is een tijd geweest dat op 
een schoolbevolking van 25 kin
deren er 15 ^ laamssprekende 
waren 

Een journalist van « I a libra 
Eelgique » vraagt hiei omt ren t 
o m de gemeentesecretaris «Moet 
(I geen regime v an faciliteiten 
v(X)r de \ lamiiigen ingesteld 
« orden ' » 

Vergeet met, wanneer U te Antwerpen komt : 
het enig mooie Vlaams-Huis te bezoeken, • 

• 

Vlaams Huis Peter Benoit \ 
m 

Frankrijklei 8, tegenover de Vlaamse Opera • 
Zetel der voornaamste Antwerpse verenigingen'; 
Directie : Bern. Stappaerts. - Tel. 32.05.28 : 
Prima spijzen en dranlien - Voordelige prijzen • 

Op zaterdat «H zondag Gilbert de Pillecijn aan het klavier • 

• ^ « Bien =ür que non ' (Hoege
naamd met) », an twooidt de ge
in een teseci e t ans en hij voegt er 
bij * (( Die Vlamingen zouden de 
eersten zijn om te proteste ien, 
zodin ig verlangen zij dat h u n 
kinderen Frans zouden spreken 

Zo maken de Waalse gemeenten 
ï ich van de Vlamingen af 1 In 
Vlaandeien echter zijn de Frans-
taligen de laatsten om zich aan 
te paoscn en eisen zij met klem 
« faciliteiten » 

in België m a g de Vlaming geen 
faciliteiten weigeren aan de Wa
len en m a g hij er zelf geen geme
ten waar hij m de mindoihe id is 
Zo g ia t hot nu al 132 jaar 

R H , Antw erpen 

HUYSMANS 
Geachte Heer, 

In velband met ele pennetvvist 
van Camille Hu j smans en Prof 
Geyl, zoudt U eens willen vragen 
aan C Huysmans, waa iom hij 
die Ie Brussel woonde, werkte 
en leefde, na de eerste wereldoor
log IS gevlucht naar Antwerpen ? 
W a a i o m hij na de 2e wereldoor
log als buigcmeesler door de 
Antwerpenaaia werd weggejaagd? 
Waa iom 1 co Picaid m « A B C » 
hem veiweet dat hij velen heeft 
ontgoocheld ; waa iom eveneens 
in « ABC » een paar maanden ge
leden Cciard Walschap de \ laam
se socialisten h u n gebrek aan 
Vlaamsgezindheid verweet, wat 
dus grotelijks op G Huysmans 
bedoeld was 

AVaarom he t 14 daags blad 
« 1 INKS » onlangs C H wegens 
fiaii 'gezindheid aanviel als lid 
van de belieeiiaad van de Viije 
Universiteit Bi ussel ' 

B\I Hdlle 

VOORDRACHTEN 
Mijnheren, 

Mag ik u w aandacht vragen voor 
de Aedeil md^talige vooidiachten-
cyclus tijdens de koinondc winter
maanden , gedurende de periode 
oktober mei 1962 1963, m het 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

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

Mu/eum voor Oude Kunst , Re
gen tsohapstraat 3 Brussel en h< t 
Muzouni voor Modcine Kuiii t , 
Koningsplein 1 Bi ussel 

Forste voordacht op 10 oktober 
R Marijni'^sen spreekt over STIL-
RFNGEVFXimEN door G. Richiei , 
di t in de grote hal l voor Beeld
houwkuns t , Rogentschap«lraat 3 
Brussel 

\ o l g e n d e voordiaehten op 7 no
vember, 5 december 1962, 9 janu
ari , 13 februari , 20 maar t , 24 
apri l en 15 mei 1903 Er w o i d t 
ondermeer bobproken W i n t e r in 
Vlaanderen (V De Saedeleer) , 
Triptiek der aanbidding der ko
ningen Dorpsmaik t (J \ d n 
Goyen) , Loth en zijn dochters 
(J Massys) 

Ook op de zaterdagnamiddag n 
wolden voordrachten ingeiielil 

Meerdere in l icht ingen worde n 
g iaag verstrekt op hogergenoein 
de adressen 

Wi] hopen dat u w lezers dit 
initiatief daadwerkeli jk zullen 
steunen, Het is immers de hoog 
sle tijd dat deze Nederlandstalige 
lozingen in bredere k r i n g bekend 
gei aken 

K A ,Bi ussel. 

MARS 

Geichte Redaktio, 
De Mars op Bi ussel was een 

t l lomftocht Slechts enkele kleine 
opmerkirigen 

Ik heb mi jn best gedaan onk 
maar een \ l a m i n g te vinden di 
naar Brussel gekomen is om mcoi 
vertegenwoordigers in de SocieU 
Generale te eisen Integendeel, 
deze slogan heeft op alle vooruit 
strevende Vlamingen eerder een 
pijnlijke i n d m k gemaakt . 

De spandoeken die door de 
Gcnt'ïe s tudenten weiden meogc 
d iagen zijn overal m e t veel en 
thoubiasme begroet en werd n 
zeer d ruk en zeer guns t ig goko 
men lanee rd Doze sociaal vooruit 
s t ievende slogans zijn te onthou 
den voor de derde en finale maib 
op Biusscl, w a n t de Vlaamse be
weging ib geëvolueerd 

B V C , Borgerhout 

J3ECO-Olie ! 

B.V.O.B. IN VERVIERS 

Gezien de vele doodsbedreigiii 
gen, die de Bond dor Vlaming MI 
van Oo«t België - en vooral zijn 
voorzitter, d h r J Gouverneur , 
de laatste weken ontvangt , was 
het sekretdiiaat en he t lokaal van 
genoemde Bond reeds een tiental 
dagen gesloten De bewoners we i 
den geëvacueerd 

Profilerend van deze afwezig 
heid en van een onregelmatige 
poli t iebewaking, hebben onheken-
den in de nach t van 13 oktober 
(u i tbars t ing van de walling-anteii 
woede vóór de Vlaamse Mars op 
Brussel) m e t een scherp roorweip 
de twee rol luiken van bedoeld 
lokaal d o a boord en de grote w m-
kcli uiten totaal stukgeslagen 

Wa t zou er gebeuren, moesten 
de Vlamingen het zelfde wapen 
gebruiken tegen alle Walen en 
fianskiljon'!, die in onze Vlaamse 
gemeenten wonen ? 

De stukgc'-lagen n u t e n zijn 
niet verzekerd De Maatschappij, 
die vorige ru i t en verzekerde en 
betaalde, brak de polis en andere 
maat«cha]ïpijen werden niet be
reid gevonden he t risico van de 
B V O B ru i len te nemen . Dat do 
Vlaamse liefdidigheid ons n u ook 
helpe 

J G , Vervierb 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

1,96 
zone O 

1,48 
zone O 

Lichte stookolie 

Benzine super 
(hoge kwahteit). 

6.98 
Met minimum van 1000 L 
voor ffans het l a n d . 
Direktie : 

B. Tan Ualdergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 
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mtaiNiE 
BLAD V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

Vlaamse vuist bonkt op tafel 
De voorzi t ter v a n he t V l a a m s Akt i ekomi tee heeft de 
tweede o p m a r s naar Brussel omschreven als een vuist
slag op tafel. 
Een vuistslag die bonk te op de tafel van de uni ta i re 
valsspelers. 
Uni ta i re valsspelers die steeds maar opn ieuw proberen h u n 
V l a a m s e kiezers te misleiden, te bedriegen en te bestelen. 

door l^tA.TOimfh'tiMett, 

i 

Het was een krachtige 
vuistslag. 

Vooraf had de « Volksga
zet » wel geschreven dat 
100.000 betogers, zoals bij het 
75 jarig bestaan van de BSP, 
zes uur nodig hebben om 
voorbij de Beurs te marche
ren. 

Men kan marcheren per 
rijen van zes, van acht, van 
tien, van vijftien of van 
twintig. Hadden de inrich
ters de betogers doen opstap
pen in rijen van acht, dan 
duurde de betoging zes, zeven 
uur. Had men grote afstan
den gelaten tussen de onder
scheiden groepen en een 
massa fanfares ingeschakeld 
dan duurde de betoging nog 
langer. Had men traag opge
stapt, zoals socialic'tische be
togingen met massale groe
pen gepensioneerden het wel 
moeten doen, dan duurde het 
nog een paar uur langer. 

Het aantal uren zegt op 
zichze'f verre van alles. 
De betoging was, evenmin 
als vorig jaar een gewone, 
slenterende betoging. Het 
was werkelijk een opmara 
De opmars van het ongeduld. 
De betogers stapten niet zo 
maar op. Ze rukten aan in 
snelle kadans. Ze gulpten 
door de grote Brusselse ver-
keers'agader. 

Het aantal valt moeilijk 
te meten, men moet he t be
trekkelijk zien ten overstaan 
van andere grote betogingen. 
Er was zeker e v e n v e e l 
volk als voor het herdenken 
van het 75 jarig bestaan van 
de B.S.P. Toen schreef Le 
Peuple dat er 300.000 waren. 
De Volksgazet neemt thans 
vrede met 100.000. Bij de ver
boden schoolstrijdbetoging 
was er niet de helft van vo
rige zondag. 

De C.V.P.-pers gewaagde 
toen van 100.000, de B.S.P.-
pers had helemaal niets ge
zien. 

De opmars van vorige zon
dag was de krachtigste beto
ging van de naoorlog in het 
Brusselse. 

Zij krijgt dan haar volle 
betekenis als men bedenkt 
dat B.S.P. en C.V.P. bij grote 
betogingen op gans het land 
rekenen. Wij dienden het al
leen met de Vlamingen te 
doen. 

Wij kunnen dus volstrekt 
objektief schrijven dat geen 
van beide grote partijen uit 
Vlaanderen zo een massa be
togers kan op de been bren
gen. Noch de C.V.P. met haar 
50 % kiezers, noch de B.S.P. 

met haar 30 %. Wi zij weten 
het. 

Het was dus wel degelijk 
Vlaanderen dat te Brussel 
betoogde. 

Van regeringszijde uit 
heeft men dit zondagavond 
beklemtoond. Men stipte aan 
dat geen enkele traditionele 
parti j , noch CrV.P., noch 
B.S.P., noch P.V.V. de beto
ging steunde. Evenmin als 
de grote sociale organisaties 
a^s A.B.V.V., A.C.V., B.B of 
N.C.M.V. 

Het waren alleen de 
Vlaamse kultuurverenigin-
gen, de Vlaamse Volksbewe
ging en onze partij , de Volks
unie, die de betogers op de 
been brachten. 

Wat bewijst dit weer, tenzij 
dat vele nieuwe tienduizen
den de kleurpartijen beu zijn 
en zich uit hun gelederen 
verwijderen. 

Dit schijnt Jos de Saeger, 
voorzitter van de « Vlaamse > 
vleugel van de C.V.P., niet op 
prijs te stellen. In een vraag
gesprek met « De Gazet van 
Antwerpen > schold hij op 
de Volksunie, die de betoging 
misbruikte ^ s een parasiet ! 
Dit nadat de Volksuniepro
pagandisten zich weken en 
weken afgesloofd hadden om 
de betoging te doen slagen, 
nadat zij het merendeel der 
bussen ingelegd hadden (uit 
de Antwerpse agglomeratie 
alleen werden het er 130 !), 
en het grootste gedeelte van 
de propaganda voerden. 

En wat heeft de heer de 
Saeger gedaan dan toegeke
ken, geaarzeld en geprobeerd 
de inrichters te beïnvloeden? 
Om uiteindelijk met zijn 
Vlaamse C.V.P.-ers op bevel 
van de Walen, zoals Van den 
Boeynants argeloos verklap
te, weg te blijven 1 

Wat de incidenten betreft 
willen we ons to t een paar 
beschouwingen beperken. 

Ten eerste : dat ze door de 
Brusselse burgemeester met 
opzet achter de schermen in 
elkaar gestoken werden door 
een gedeelte van de Beurs
ruimte voor de tegenbetogers 
vrij te houden, onder be
scherming dan nog van de 
Brusselse politie. De nrnn 
wilde achteraf gelijk hebben 
en een voorwendsel om de 
volgende opmars te verbie
den. 

Ten tweede : dat we er ons 
over verheugen. De kleine 
helft van de betogers, de nog 
brave flaminganten hebben 
nu kennis kunnen maken 
met de gefanatiseerde Walen 
en franstaUge Brusselaars. 

Zij al thans zullen niet meer 
gauw het unitaire fabeltje 
slikken dat wij overdrijven 
wanneer wij het hebben over 
de mentaliteit van dat ver
meende superras, de Pieds 
Noirs van België. 

Wij hoorden niets anders 
dan « Menapiens > en voor
treffelijk nagebootste die
rengeluiden (wat zijn ze met 
die dierenwereld goed ver
trouwd), die ons dienden 
duidelijk te maken dat wij 
onderontwikkelden en bees
ten waren. 

« Keer terug naar uw dor
pen » was een van hun pa
pieren slogans. Inderdaad, wij 
mogen niet naa r Brussel ko-

velen. Wat waren we blij één 
dag naar Brussel te mogen 
komen (wij hadden er een 
jaar voor gespaard) om de 
aloude Wa«,lse kultuurmonu-
menten in deze Brabantse 
stad te kunnen aangapen. 
Met de geur van mest en 
gier nog in onze kleren 

Algerie frangaise, Bruxel-
les frangais. 

Rassenhaat en rassen
waan. 

Wij kregen de beste verte
genwoordigers te zien van de 
f ranstalige vleugels van CVP, 
BSP en P W . Want kommu-
nisten waren het niet. Be
grijpen onze lezers nu nog 
hOe de Vlamingen in de 

men evenmin als dat de ne
gers van Little Rock of van 
Oxford in Amerika naar een 
universiteit mogen gaan. 

Rassenhaat en rassenwaan 
hier zoals in Algerië. « Brus
sel is al 130 jaar Frans zoals 
de Fransen reeds 130 jaar Al
gerië verfranst hadden. Laat 
het zo. Wij zijn de bazen en 
gij de beesten ». De betogers 
hebben het verstaan en ze 
hebben aan Algerië gedacht. 
Zij zijn teruggegaan naar 
hun dorpen, die netjes zijn 
omdat er geen mesthopen 
voor de deuren liggen. Zij 
zijn teruggegaan ook naar 
hun dwergstadjes : Oosten
de, Brugge, Mechelen, Aalst 
en Leuven, Gent en Antwer
pen. Zij zijn niet zo groot als 
Luik, Charleroi en Namen, 
Dinant en Durbuy. Wij hui
zen er in spelonken zoals het 
Menapiërs past en wij gaan 
slapen om zeven uur 's 
avonds omdat we er ons ver-

kleurpartijen willen blijven 
waar men hen als onderont
wikkelden beschouwt ? 

Om dat slag partijgenoten 
niet te ontstemmen vonden 
Volksgazet en Theo Lefèvre 

Heeft hij het daarvoor g«a 
laten ? 

De Vlaamse eisen zijn a | 
132 jaar inopportuun ge-t 
weest omdat ze de rust van 
onze franstaUge voogden ea 
uitbuiters stoorden. 

Wat wel opportuun is d a l 
is Edingen bij Wallonië vo&< 
gen, evenals de Platdiets* 
streek en de Vlaamse g ^ 
huchten in het Komense eii 
te Moeskroen. 

Wat wel opportuun is d£4 
is de verfransing van Brussel 
en van de randgemeenten. 

Wat wel opportuun is d a | 
dat is La Route de Wallonl* 
maar niet de E-3. 

Men heeft de vooruitgan§ 
van de eerste naar de twee
de opmars kunnen meteru 
Wat ligt er tussen ? Een jaa t 
werk buiten de gelederen 
van de kleurpartijen, dia 
probeerden in de Vlaamsd 
kultuurverenigingen hun Im-« 
mobilisme over te planten. Zij 
hebben goddank niet gelui»* 
terd. 

Wat zal de toekomst ge
ven ? 

In de eerste weken zal men 
onder de indruk zijn van de 
mokerslag die de tweede op
mars naar Brussel was. Zo 
was men ook de eerste we
ken na de verkiezingen onder 
de indruk van de Volksunie-
overwinning. 

Na enige tijd zullen de 
franstalige kleurpolitiekers 
echter door hun klassieke af-
dreigingsmetodes hun Vlaam
se partijgenoten weer onder 
hun invloed krijgen en he l 
132 jaar oude dienstverband 
herstellen. Traditie is eeo 
sterke faktor. 

De Vlaamse dreiging dient 
dus te blijven, dient nog 
krachtiger te worden. 

Praten met het slag uni
taire O.A.S.-ers heeft niet 
veel zin, eer het tot hun ge-
m y s t i f i c e e r d e geesten 
doordringt dat het Vlaande
ren 1962 niet meer is dat wat 
ze zich voorstellen als ze hun 
Vlaamse partijgenoten be
kijken. 

Zij moeten de Vlaamse 
macht zien en voelen. 

Dat kan het best door die 
politieke macht uit te bou
wen, waar ze geen vat op 

EIV ]Vl/: FEDERALISME 

de opmars niet opportuun. 
Niet passend. 

Alsof vidj met hun oppor
tuniteit wat te maken had
den. Alsof wij niet betogen 
wanneer wij willen. Vrijheid 
en demokratie gelden in Bel
gië wel voor iedereen, maar 
voor de Vlamingen zou het 
best zijn eerst hun kolonisa
tors om verlof te vragen. 

Wie vond het oiH>ortuun 
dat Theo Lefèvre Eyskens als 
eerste - minister opvolgde ? 

hebben, de enige waar ze 
schrik voor hebben : de 
Volksunie. 

Die macht moeten we uit
bouwen. Zo vlug en zo krach
tig mogelijk. 

Zoals de Volksunie feitelijk 
de vaste steun was voor de 
opbouw van de eerste en van 
de tweede opmars naar Brus
sel, zo zal ze het worden voor 
de derde, de beslissende. 

De opmars naar het fed», 
ralisme. 
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Waardig 
Twee slaappoedertjes worden de 

Vlamingen geregeld toegediend om te 
beletten dat ze wakkere strijders wor
den. Het eerste is dat wij beleefd moe
ten zijn, het tweede dat wij ons waar
dig moeten gedragen. Van beide be
grippen maakt men een karikatuur. 
Een Waal die ons in het gezicht spuwt 
en het geld uit de zak haalt is onbe
leefd. Wij steken braafjes de vinger 
op om dit aan iedereen te zeggen. En 
m e n klopt ons goedmoedig op de 
scliouders : « brave jongen ». 
Het tweede is de vermeende «waardig
heid» Wij, de gekoloniseerden, moe
ten ons waardig gedragen. Want het 
past knechten niet, anders dan dee
moedig naar hun meesters op te blik
ken. Het begrip waardigheid heeft een 
gloednieuwe klank gekregen sinds vo
rige week Jos van Eynde in zijn ra
diorede de Vlamingen opriep om, als 
ze dan toch de stommiteit begingen te 
Brussel te betogen, dit uiterst waar
dig te doen. 

Ons spiegelend aan Jos en hande
lend zoals hij , zijn we dus waardig. 
Nu beginnen we ons met dit begrip te 
verzoenen. 

Want wat Jos als « waardig » ver
staat is de wijze waarop o.sn. zijn 
Waalse en Brusselse partijgenoten de 
Vlamingen aan de Beurs onthaalden. 

Afgesloten 

ontwikkeling 
Volgens Theo Lefèvre in een pers-

gesprek met « De Gazet van Antwer
pen » zijn betogingen thans overbo
dig, sinds de socialisten via soortge
lijke taktiek de ontvoogding van de 
(Waalse) arbeiders bewerkten. 

Konings- en schoolstrijdbetogingen 
waren dus reeds ouderwets en over
bodig. Typisch konservatleve geest, 
die Lefèvre. De politieke ont 
wikkeling in België is voltooid. Alles 
gaat nu best. 

De Vlaamse ontvoogdingsbeweging 
is larie en apekool. België heeft met 
drie traditionele partijen genoeg. En 
vermits er niets anders dan traditie 
is, mag er niets nieuws meer komen. 

Geestesverstopping ! 
Het gekoloniseerde Vlaanderen zal 

het deze Gentse franskiljon anders 
leren. 

Pijnlijk 
Onder dit opschrift verscheen io De 

Standaard van vorige woensdag een 
echo waarin de ontvangst verhaald 
werd van vijf jonge « paraplegiekers » 
door koningin Elisabeth op het kas
teel Stuyvenberg. Onder hen bevonden 
zich drie kinderen die geen Frans 
verstonden. Toch sprak koningin Eli
sabeth uitsluitend in die taal. 

Klaarblijkelijk denkt Hare Hoog
heid nog dat iedereen in Vlaanderen 
middeleeuws-blij is eens ontvangen te 
worden door een lid van de konink
lijke familie. Zeker lopen er zo nog 
enkele tientallen percenten rond, 
maar het aantal vermindert dan toch 
zienderogen. En met dergelijke meto
des zal die ontwikkeling nog heel wat 
vlugger verlopen. 

Brussels graf 
Te Brussel studeren er dit jaar 

7.764 kinderen in voorbereidende en 
lagere scholen. Daarvan volgen er 
7.224 franstalig onderwijs, 411 neder-
landstalig en 129 tweetalig onderwijs. 

Brussel wordt bestuurd door een 
C.V.P.-P.V.V. schepenkoUege. Dat is 
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Open brief 

ann een helUveeg 
uit 
BRUSSEL 

lïachel. 

Ik weel natuurlijk niet of gij Rachel heet - mis'schien is 
hel ivel Pilou, Marie-Claire, Isabelle of zelfs doodeenvoudig 
Chou - maar uw opzienbarend optreden verleden zondag aan 
de Beurs deed mij onmiddellijk denken aan het bijbelse uwant 
dit is racha, de wraak». Geen engel der wrake tveliswaar, 
maar een oververhitte, onderontwikkelde wraakzuchtige Brus
selse helleveeg. 

Gij waart. Rachel, die zondag nogal aan de matinale kant. 
Op een tijdstip waarop gi] normaal nog met hangende boezem 
en ijzeren spullen in het haar door uw appartement dwaalt, 
waart gij reeds Beuj-swaarls getogen om er, onder het wel
willend oog van de hoofdstedelijke politie, uw strijdplaals 
in te nemen. 

Ik stond, Rachel, vóór de betoging begon vlak bij u, 
middenin het groepje van uw geestcsgenoten. Ik heb al vaker 
tussen tegenbetogers gestaan en een paar keer zelfs gelegen -
maar nooit heb ik me zo misselijk gevoeld als verleden zondag 
om en nabij 11 uur. Nooit was de door krankzinnige, dode
lijke haat bedorven lucht zo onadembaar als daar en toen. 
liet scheen u niet te deren ; vieze grijze ratten gedijen best 
op het stort. 

Gij had, Rachel, de trikolore simbolen van utü waanzin 
kwistig op uw mantel gezaaid. Het was niet nodig ; ook daar
zonder zou ik wel geweten hebben aan welke kant gij thuis
hoorde : de uitgesleten asfallstraat van uw gezicht liegt niet. 
En liegen deden ook de scherpgeschminkte, scheefgetrokken 
lippen niet : nooit hoorde ik op zo korte tijd zoveel obsceni
teiten uit één enkele mond. 

De stoep, uw strijdtoneel ! De stoep die gij wellicht op 
en af getippeld zijt in betere dagen, toen schmink en verf 
en cigaret en wat gij waarschijnlijk « la vie » noemt u nog 
niet onherroepelijk naar de straatgoot hadden verwezen. Voor 
éénmaal terug op de stoep. Rachel, om er in een enkel uur 
alle viezigheid van een zielig asfaltleven in de straatgoot te 
kotsen. Gij schreeuwde. Rachel, en uw kreet deed me denken 
aan de rat van L.P. Boon die zwemmend het vlies van vuilig-
heid op het kelderwater van de ene muur naar de andere 
openscheurde, zodat het afgrondsdiepe zwart en de vette stank 
even opwelden. 

Na het krankzinnig uur. Rachel, zijt gij weggetippeld : 
uitgeput, kapotgebrand, leeggevreten door utü bloedeigen 
gemeenheid. En nog een paar uur later heb ik gevolg gegeven 
aan uw verzoek, het verzoek dat gij gericht had tot mij en tol 
de tienduizenden anderen die gij machteloos moest laten voor-
bijmarsjeren : keer naar uw dorp. 

Ik ben teruggekeerd, Rachel, en graag I Naar wat gij onze 
dorpen noemt; in iverkelijkheid kunnen het ook steden zijn, 
zelfs grote. Naar wat ik noem onze wereld. Gij hebt die wereld 
aan u voorbij zien trekken ; aan onze mannen, onze vrouwen, 
onze meisjes hebt gij kunnen zien dat wij een ander soort 
zijn. 

Wij zijn, Rachel, het normale soort en in ieder normaal 
land en in iedere normale stad van de wereld zou men niet 
dulden dat uw soort uit de goot kruipt om vanop de stoep 
op ons te spuwen. In Brussel heeft men - met de hulp van 
de politie - de drek van de goot verzameld om met hem naar 
onze boerekoppen ie gooien. 

Wij komen terug. Rachel, vroeg of laat komen wij terv^. 
Voor de derde en de laatste mars. En daar tussen uw en om 
soort niets kan bestaan dan haat - gijzelf hebt het gevraagd [| • 
zal het erop of eronder zijn. 

Onze dorpen zullen het halen 1 Dit voorspelt u 

dio Genes. 

d a n de vrucht van de kleurpartijen-
politiek. 

En hetzelfde stelsel breidt zich snel 
uit. Te Anderlecht bestuurt de B.S.P. 
homogeen, In de buurt van het As-
tridpark waren er voor drie jaar nog 
twee Vlaamse kleuterscholen. Vóór 
twee jaar schafte m e n een eerste af, 
dit jaar de tweede. Men bracht de 

Vlaamse kinderen, zonder voorafgaan
de verwittiging aan de ouders, over 
naar een soort ouderwetse stal naar 
de Bergensesteenweg. Het nederlands-
talig onderwijs dient uitgeroeid. Op 
alle mogelijke wijzen. Ook voor de 
Brusselse socialisten geldt de leuze : 
Bruxelles francais. Algérie frangaise. 

g Waardig, kalm en 

I tuchtvol 
^ Door een reporter van de Waalse 
^ TV over zijn indruk van de « Mars op 
= Brussel» ondervraagd, verklaarde de 
= voorzitter van de Brusselse MPW : 
^ «Ik denk vooral dat, ondanks hun 
^ beloften, de organisatoren hebben be-
~ wezen dat ze hun troepen niet mees -
= ter geweest zijn en dat de slogans, 
= die deze dag op de Brusselse lanen 
= werden geskandeerd, duidelijk agres-
^ sief en imperialistisch waren en dat 
^ daarentegen de houding van de MPW-
^ mil i tanten deze was die we gevraagd 
^ hadden, d.w.z. waardig, kalm en 
^ tuchtvol. Ik geloof dat dit de grote les 
= was van de manifestat ie van van-
= daag. 
= Indien m e n nu vergelijkt met de 
g reakties en het onthaal bij de Brus-
^ selse bevolkig van de Waalse manl -
= festatie van 29 september, is er geen 
= vergelijking mogelijk en in deze l i n 
= geloof ik dat het een klaarblijkelijke 
= mislukking geworden is ». 
= Waardig, kalm en tuchtvol, zei hij ! 

m Lierke Plezierke 
Waren de Brusselse polit ieagenten 

n ie t al te ijverig bij h u n bescher
mingspl icht van de Vlaamse betogers, 
rond de Mars op Brussel vertoonden de 
Llerse agenten plots een heil ige ijver. 

Plakploegen die nochtans geen «n-
kel privaat terrein hadden gebruikt 
werden ingerekend. Tijdens h u n vrije 
la terdag moesten de stadswerklieden 
selfs de Mars op Brusselpropaganda 
doen verdwijnen. De Kempense auto -
tokaravaan mocht voor h e t grootste 
deel niet door de stad Lier. 

Minder ijverig was de burgemees
ter die door een plaatselijke wafe len-
bak niet aan de Mars op Brussel kon 
deelnemen. 

m Het haantje 
Wij hebben altijd een zwak gehad 

\ j o r het Waalse vechthaantje Mas-
sart, socialistisch volksvertegenwoct'-
diger voor Namen en sinds lang over
tuigd federalist. De m a n heeft al her
haaldelijk blijk gegeven van belang
stelling voor de Vlaamse beweging en 
verkondigde o.m. in verband met de 
amnestie zeer konsekwente s tandpun
ten. 

Een paar weken geleden nog was 
hij te Antwerpen om er de betoging 
voor de vrijlating der negen te schou
wen; zijn kreet « i n Vlaanderen 
Vlaams » werd er onthaald op applaus 
door de betogers. 

Verleden zondag stond hij aan het 
Beursgebouw tussen de tegenbetogers. 
Niet om te gooien en te schreeuwen, 
•naar zeker ook niet om te kalmeren. 

Is dan iedere Waal per definitie een 
fransdoUe imperialist ? We hadden 
graag een uitzondering blijven maken 
voor Massart. Voorlopig gaat d«t ^ e t 
meer. 



DE VOLKSUNIE - - - - - - - - - - - - - - - - - i ^ ^ - — - - - - - ^ - ^ - ^ - ^ - - - - ^ - - — ^ — - — - — - — • ^ - - « — ^ ^ - - - ^ — — ^ - - - • ^ — -

In beestenwagens 

De Vlaamse Rijkswachters die ver
leden zondag dienst hadden, hebben 
het lang: niet gemakkelijk gehad. Zij 
werden op ultra-komfortabele wijze 
aangevoerd met... beestenwagens van 
de Belgische spoorwegen ! Alleen het 
stro op de vloer ontbrak er nog aan ! 

Beschouwt men die mensen als vee? 
Men zou het gaan denken, ook als 
men de wedden van de gewone rijks
wachters bekijkt. De rijkswacht, dik
wijls bevolen door Vlaams\<jandige 
officieren, is vroeger niet altijd op 
« zuivere » wijze opgetreden tegen de 
Vlamingen. Wij zijn echter geen haa t -
dragers en zullen het voor de vele 
Vlamingen, die om den brode ver
plicht zijn dienst te nemen, opnemen 
waar het om de verdediging van hun 
sociale belangen gaat. 

Verdedigen 

Onze volksvertegenwoordiger Dr 
van Leemputten heeft dat zondag 
trouwens duidelijk aan de mannen 
van de rijkswacht laten zien. Op tal 
van plaatsen waar de eenheden ston
den opgesteld is hij met hen gaan 
praten. Hij heeft hen gewezen op het 
feit dat de hatelijke, minachtende 
Franskiljonse slogan «keer naar uw 
dorp» ook tegen hen gericht was. 
Verder heeft hij de rijkswachters ver
zekerd dat, wat de verdediging van 
hun sociale eisen en o.m. de wedde-
verhoging betreft, hij niet de laatste, 
maar de eerste zal zijn om hiervoor 
in de bres te springen. 

Zonder C V P . 

Veel bijval oogstte verleden zondag 
de man die 'n zelfgemaakt bord mee
droeg met daarop de slagzin « 200.000 
zonder C.V.P.», hiermee doelend op 
het feit dat ondanks de afzijdigheid 
van de C.V.P. het aantal deelnemers 
dubbel zo groot was als verleden jaar, 
toen de partij en haar aanhangsels 
wel meededen. Theo moest ' t 's avonds 
niet meer onderstrepen, de betogers 
hadden het reeds begrepen dat ook 
zonder deze organisaties de Vlaamse 
mensen naar Brussel komen. C.V.P.-
en A.C.V.-leden inbegrepen ! 

Jos nog altijd hees? 

We schrijven vandaag donderdag 
en nog steeds hebben we geen'vlam
mend Mars-artikel van Jos Van Eyn-
de in de Volksgazet kunnen lezen. 

Hoogst abnormaal ! Gewoonlijk be
gint Jos zijn gal af te werken op dins
dag, om woensdag en donderdag ver
der te spuien. 

De man schijnt wel zijn tong verlo
ren. Of heeft hij verleden zondag zo 
hard gevloekt dat hij nog altijd hees 
i s ? 

Cijfers 

Na iedere betoging in België speelt 
de pers enkele dagen het cijferspelle-
tje. Zijn het er nu 25.000 geweest of 
250.000 ? O.i. is de vraag van louter 
theoretisch belang : wie in België 
10.000 man op de s traat kan krijgen, 
mag zeggen dat hij heel wat achter 
zich heeft. 

Tot welke gekte rezultaten het cij
fer spelletje aanleiding kan geven, 
blijkt uit het volgende : verleden jaar 
schatte de politie het aantal deelne
mers aan de Mars op 22.000, dit jaar 
op 40.000. Hetzij een verdubbeling ! 
Verleden jaar bedroeg de schatting 
der Rijkswacht 64.000, dit jaar slechts 
43.000. Hetzij een vermindering met 
één derde. 

Telraampjes gevraagd voor de vlij-
t ' se jongens ! 

Rezultaten ? 

Toen bij de verkiezingen van maart 
1961 de Volksunie een massale door
braak afdwong, schoot met een slag 
de Vlaamse C.V.P.-groep in Kamer en 
Senaat wakker. De deur van de eer
ste minister werd platgelopen door de 
« acht » en de eerste-minister zelf be
vorderde het probleem der Vlaams-
Waalse verhoudingen van « faux pro-
blème» tot politiek probleem num
mer één. 

De tweede Mars is nog maar nau
welijks achter de rug of de Wetstraat 
is opnieuw een gestoorde mierenhoop 
geworden. De eerste-minister is met 
onverwachte ijver aan het werk ge
schoten om zijn studiegroep voor de 
Vlaams-Waalse verhoudingen op gang 
te krijgen. 

Telkens wanneer de Vlamingen een 
zware vuistslag op de regeringstafel 
laten neerkomen, komt er wat schot 
in de zaak. Onthouden voor de toe
komst ! 

Geen fatale botsing 

Wanneer het Nederlandse blad « De 
Telegraaf » kon blokletteren dat « de 
fatale botsing » tussen Vlamingen en 
Walen uitbleef, dan komt de verdien
ste daarvoor uitsluitend toe aan de 
ordedienst der betoging en aan de 
V.M.O. 

In de veilige Wetstraat zat Lefèvre 
om «uur na uur» de ontwikkeling 
van de toestand te volgen; hij besloot 
zijn welgevulde dag met een kommu-
nikee waarbij nadrukkelijk hulde 
werd gebracht aan de Brusselse poli
tie. 

Die alles, maar dan ook alles, ge
daan heeft om een fatale botsing 
mogelijk te maken. 

Als Theo maar eens leerde, zo ver 
te kijken als zijn reukorgaan lang is ! 

Van heel ver 

De deelnemer aan de Mars die van 
het verst kwam was ongetwijfeld Piet 
Pottie die fier achter het bordje « de 
Balearen » stapte. Ook uit Duitsland 

waren heel wat Vlamingen gekomen 
— voor een deel beroepsmilitairen die 
blijk moesten geven van heel wat 
vindingrijkheid om te Brussel te ge
raken. Uit Frans-Vlaanderen was er 
eveneens een afvaardiging. Een groep 
Nederlandse studenten marsjeerde 
met haar oranje-blanje-bleuvaandel 
en uit de Nederlandse polder benoor
den Antwerpen waren flink wat s t e 
vige boerenzoons meegekomen om ook 
eens wat anders te doen dan aarde-
appelen te poten. Ze deden het... en 
potig ! 

Cest impossible 

De tegenbetogers aan de Beurs heb
ben op een bepaald ogenblik wer
kelijk met de mond vol tanden 
gestaan. Toen de Vlaamsgezinde 
studenten van de U.L.B, voorbijmars-
jeerden, wisten de kemphanen niet 
waar ze het hadden. De witte petten 
met lange klep behoren - althans vol
gens de Brusselaars — onvoorwaarde
lijk aan de Franssprekende kant. 

Een dametje herhaalde maar steeds 
« c'est impossible, c'est impossible », 
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Wij, Vlamingen, bestrij
den reeds 132 jaar lang 'n 
staatsstruktuur die in 1830 
en daarna werd opgebouwd 
door de vertegenwoordi
gers van enkele tiendui
zenden rijke burgers, met 
het doel hun belangen zo 
goed mogelijk te dienen. 
De unitaire staatsopvatting 
leek hen daarvoor het best 
geschikt. Veel moeilijkhe
den leverde dit aanvanke
lijk niet op : het volk had 
toch niets te vertellen en 
de heersende klasse, de r i j 
ke bourgeoisie uit Vlaan
deren, Wallonië en Brussel, 
sprak Frans en huldigde 
dezelfde maatschappelijke 
opvattingen. Niets was hen 
dierbaarder dan de absolu
te vrijheid (van de ekono-
misch Ejterkere om de eko-
nomisch zwakkere te on
derdrukken). Het was de 
gouden tijd van het « Bel-
gique a papa ». 

De zaken werden voor ac 
heren wat ingewikkelder 
toen de massa van het ar
beidende volk zich begon te 
organiseren en medezeg
genschap begon op te ei
sen op het politieke vlak. 
Met de meeste hardnekkig
heid en met alle middelen 
verzette de bourgeoisie zich 
daartegen, denken wij 
maar even aan de heroï
sche strijd van een pries
ter Daens tegen een Woes
te. Slechts na aanhoudende 
zware strijd die ongeloof
lijke offers vergde werd zij 
ertoe gedwongen beetje 
voor beetje toe te geven 
aan de gestelde eisen. Dit 
geldt zowel voor de sociale 
als voor de typische fla-
minganteneisen. Het ging 
immers (niet steeds vol
doende bewust) tegen de
zelfde machten. Uiteinde
lijk werd in 1919 het alge
meen stemrecht veroverd 
en kon het volk de illusie 
koesteren dat het meester 
was van de staat. Ik zeg 
wel : illusie. Meer dan 
veertig jaar ervaring met 
ons parlementair stelsel 
heeft ons geleerd dat 
macht en invloed niet en-

kei een kwestie zijn van 
getal. Dat politiële zelfbe
schikkingsrecht alleen niet 
voldoende is en dient aan
gevuld door so>3iaal-ekono-
m:sche maatregelen, wil 
men beletten dat een 
kwantitatief kleine min
derheid die over veel geld 
en andere ma'^htsmiddoler. 
beschikt, méér invloed 
bhjft behouden dan de veel 
grotere volksmassa Dat dis 
kleine minderneid mach^-
hebbers die invloed boven
dien al te vaak misbruiken 
om belangen cc- dienen die 
strijdig zijn met het wel
zijn van het volk. Welke 
reger-ng in ons ^and ont
snapt helemaal aan de al
omtegenwoordige invloed 

de kontroleert. En daar 
staan wij nog van af, hoe 
veel er ook ten goede mag 
veranderd zijn sinds de vo
rige eeuw. 

Nemen wij b.v. de unitai
re staatsstruktuur. Het ap
paraat dat de burgers van 
1830 bouwden met het oog 
op de bescherming van hun 
voorrechten is er nog steeds 
en het wordt uiteindelijk 
nog steeds door dezelfden 
gekontroleerd. Het is zelfs 
aanzienlijk versterkt en de 
macht van zijn meesters is 
groter dan ooit. En toch is 
er veel veranderd sinds de 
19de eeuw ? Inderdaad. 
Men heeft veel geleerd. De 
heren zijn voorzichtiger 
geworden naarmate de 

Nog meer politie 

van de gel.dmochtftn ? W'it 
werpt in 1962 nog steeds 
méér gewicht in dt schaal : 
een betoging van honderd-
dui.?;enden of een enkel te
lefoontje uit Leken of uit 
Mechelen of de « mensen » 
v.d. beheerraad v.d. «Socié-
té Générale»? In elke rege-
'ing zitten immers voldoen
de mannen om onmid
dellijk gehoorzaam te luis
teren en de bevelen op te 
volgen. Ons volk zal nooit 
zijn eigen lot bepalen zo
als hét wil zolang het de 
belangrijkste machtsmid
delen niet zelf in handen 
heeft of tenminste afdoen-

knechten zich meer bewust 
werden van hun macht. Zij 
gaan nu voorzichtiger te 
werk, kamoefleren beter en 
zijn deskundigen geworden 
in het sussen van de massa 
en in het afleiden van haar 
aandacht. Zij hebben het 
er ook voor over haar met 
dit doel van tijd tot tijd 
een been toe te werpen. 

Wat de zgn. oplossingen 
van de taalproblemen zijn 
voor de flaminganten, 
plaasters op een houten 
been, dat zijn sommige 
«sociale toegevingen en 
pseudo-struktuurhervor-
ming voor de socialisten en 

de kristen-demokraten. 
Het zijn vaak verbeterin
gen, ongetwijfeld, en wij 
zijn er hoegenaamd niet 
tegen, maar wij mogen 

^ toch nooit uit het oog ver-
' liezen dat zij uiteindelijk 
moeten dienen om het sys
teem — de unitaire st^at 
en de hegemonie van de 
kleine groep machtigen — 
verder te beveiligen. Het 
vervloekte systeem dat als 
een loden gewicht de op
gang van ons volk afremt 
en zijn totale ontvoogding 
wil beletten en er tot de 
dag van vandaag maar al 
te best In geslaagd is. 

Honderdduizenden i n 
Vlaanderen zijn reeds tot 
de overtuiging gekomen 
dat niet langer klein lap
werk maar enkel grondige 
struktuurveranderingen 
hierin verandering kunnen 
brengen. Honderdduizen
den willen 'n eerlijk twee
ledig federalisme in de 
plaats stellen van het ver
stikkende unitarisme, maar 
dit veronderstelt vooraf 
het breken van de macht 
van hen wiens belangen de 
unitaire staat dient. En 
reeds juichten honderddui
zenden tijdens de tweede 
mars op Brussel de slogan 
toe« Vlamingen baas in 
Vlaamse fabrieken» en 
toonden zich daardoor be
reid een stap verder te zet
ten op de weg naar het vol
ledig zelfbeschikkingsrecht 
en de totale ontvoogding. 
Dit veronderstelt echter 
een harde strijd tegen de 
touwtjestrekkers van de 
holdings en de trusts. 

En uitgerekend op dat 
ogenblik waarop een steeds 
bewuster Vlaanderen zich 
klaarmaakt om de laatste 
taboes op te rtiimen en de
finitief af te rekenen met 
zijn uitbuiters, komt een 
Brussels burgermannetje 
dat naar de naam Gilson 
luistert aandraven met een 
reeks ontwerpen ter ver
sterking van het Staate-Te-
zag en van de (bestaande) 
Orde. 

F. Martens. 



ï 

6 • 
M VOLKIUNM 

A ZES U U R *S A V O N D S 
Deze week geen zwaart i l lend bui tenlands vraags tuk ! 
Grasdu inend door bladen en tijdschriften vonden we een 
a l ledagsdokument dat w e hieronder brengen : een lezers-
brief uit de officiële Russische part i jkrant , de « Isvestija » 
(Het N ieuws ) . In dit blad, waa rvan Kroesjtsjov-schoon-
toon Adsjoebel hoofdredakteur is, loopt sinds m a a n d e n 
een kampanje tegen de eentonigheid van het dagelijks 
leven in Rusland. Zoals de persgebruiken in de Sovjet
u n i e het willen, wordt een dergelijke kampanje vooral 
gevoerd door het afdrukken van talrijke lezersbrieven die 
in de lijn van de door het blad verdedigde tezis liggen. 
D e onders taande brief komt uit de pen van een 25-jarige 
mekanieker uit Rostow. Hij is in menig opzicht leerrijker 
dan de zwaar-op-de-handse artikels van erkende Wes te r 
se Kremlinologen. T .v .O . 

wel begrijpen dat muurkran
ten en diagrammen op het 
bedrijf worden uitgehangen. 
Maar in een openbaar park 
zou men er geen misbruik 
moeten van maken. Men 

We bestelden iets en ble
ven wachten. Jonge mannen 
kwamen binnen, goten een 
glas door het keelgat en aten 
belegde boterhammen. Als er 
geen gezelligheid en geen 

pen : « He daar, jonge man, 
gij daar met uw geruit hemd, 
druk de dame niet zo dicht 
tegen u aan. Dans op de 
voorgeschreven afstand of 
anders moet ge de zaal ve'̂  

Afstand bij het dansen 

Vandaag wil ik het hebben 
over het probleem « na zes 
uur 's avonds », over de gang 
van zaken in onze kuituur-
parken, in de groene stroken 
der stad en in de dansloka
len. Talrijke mensen verve
len zich op deze plaatsen, 
die toch eigenlijk aangelegd 
ïijn om hen te vermaken en 
te ontspannen. Naar mijn 
mening zijn we terzake nog 
ver van een ideale toestand 
verwijderd. 

Om eerlijk te zijn moet ik 
zeggen dat ikzelf niet vaak 
tijd heb voor ontspanning. 
Ik beschouw dat als een te
kort in mijn leven. Maar 
daar heb ik dan mijn goede 
vriend Viktor Sorokin die 
mij binnenleidt in wat men 
de « grote wereld > zou kun
nen noemen. 

« Waar gaan we heen ? ». 
We overlopen even het 

Rostower « nachtleven ». 
Naar de cinema ? De film 

hebben we reeds gezien. 
Naar het toneel ? Men kan 
toch niet iedere dag naar 
een toneelvoorstelling gaan. 
Naar een spreekbeurt ? Heb
ben we al gehoord. Daaren
boven ligt een zware dag 
achter ons en zijn we recht
schapen moe. We hadden 
namelijk produktiviteits-
raad, zodat we tenslotte ook 
eens wat ontspanning en 
plezier zouden kunnen ge
bruiken. 

Naar het kultuurpark van 
ons bedrijf dus maar. Daar 
is geen enkele attraktie, 
niets wat de fantazie aan
vuurt, niet het minste begrip 
voor wat een mens na een 
arbeidsdag nodig heeft. Bij 
het werk telt iedere minuut, 
maar gedurende de vrije lijd 
worden uren verspild. 

We gingen dansen. Langs 
de laan die naar het dans
lokaal leidt : oproepen en 
propagandateksten. Ik kan 

* 't »* 

...hier liefst geen propagandaborden.. 

gaat tenslotte met naar het 
park om te werken, wel om 
te rusten. 

We gingen een café bmnen 
en zetten ons aan tafel. Het 
paartje tegenover ons onder
hield zich op fluistertoon. 
Wellicht heeft het voor ons 
geheimen — maar is dat zo 
erg, een geheim ? Natuurlijk 
niet. Erg is slechts, dat er in 
het café geen muziek is. De 
stilte is drukkend. In een 
dergelijke omgeving moet 
zelfs een stille glimlach al 
storend werken. 

gesprek is, wordt het voor 
iemand die geen honger 
heeft al spoedig ondragelijk 
in het café. 

Koffie drinken. De koffie 
valt nog mee. Maar ergens 
doelloos heenvluchten en er 
wat blijven zitten is een zuur 
tijdverdrijf. Tenslotte wil 
men eens onder mensen zijn, 
zich eenvoudigweg vrij en 
niet-bewaakt voelen — niet-
bewaakt bijvoorbeeld door 
zo'n moraliteitsapostel die 
het klaar speelt om op te 
staan en in de mikro te roe-

i FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN 
OHNE UNS 

Te Bonn werd verteld 
dat de Berlijnse burge
meester Willy Brandt t i j 
dens zijn bezoek aan Ken
nedy de vroegere socialis
tische verkiezingsleuzen 
« Nie wieder Krieg » en 

...ohne Brandt ?... 

« Ohne uns » omgewerkt 
heelt tot « Nie wieder 
Krieg ohne uns ! >. 

MADE IN JAPAN 

Steeds merkbaarder op 
de Europese markt wordt 
de konkurrentie van de 
Japanse staalfabrieken. Dit 
jaar alleen kwamen op de 
Westduitse markt 40.000 
ton dunplaat, het mate
riaal dat ook in Sidemar 
zal worden vervaardigd. 

Ondanks het feit dat dit 
bandstaai over 25.000 km 
zeeweg moet worden aan
gevoerd, ligt de prijs 30 % 
ager dan die van Europese 

dunplaat. 

ZIEK EN OUD ? 

De Duitse ambassade in 
Moskou wist te berichten 
dat de 68-jarige Nikita 
Kroesjtjev in de toekomst 
meerdere maanden per 
jaar zijn land zal besturen 
vanuit de badplaats Slot-
schi aan de Zwarte Zee, dit 
op doktersvoorschrift. 

BLOEMLEZING 

Leopold Sedar Senghor, 
de 56-jarige prezident van 
de negerrepubliek Senegal 
verdeelt tijdens zijn bui

tenlandse reizen onder 
zijn gastheren een uitge
breide biografie met bijge
voegde bibliografie en 
bloemlezing uit zijn dicht
werk. 

GROOTSTE K.P. 

Lange tijd waren de K.P. 
van Frankrijk en van I ta
lië de grootste kommunis-
tische partijen buiten de 
Sovjet-Unie. Ook hier 
wordt thans de Afro-Azia
tische konkurrentie merk
baar. China telt 17 mil
joen K.P.-leden, Indonezié 
meer dan 2 miljoen. In de 
Sovjet-Unie zelf zijn er 
bijna 10 miljoen 

REKLAMJL 

De amerikaanse handel 
en industrie geeft jaarlijks 
meer uit aan reklame dan 
de totale begroting van 
landen zoals Oostenrijk 
(200 miljard F) en Noor
wegen (180 miljard F) be
draagt. In 1962 wordt voor 
iedere 10 dollar omzet een 
dollar publiciteit gemaakt. 
In 1947 bedroeg de verhou
ding nog 100 tot 1. 

FLITSEN - FLITSE 
BIBBERGELD 

De Amerikaanse astro
naut Walter M. Schirra 
ontving voor zijn zesvou
dige tocht rond de wereld 
een gevaren-toelage van 
ongeveer 375 F. Zijn totaal 

...niet rijk worden... 

loon op de dag der vlucht 
steeg daardoor tot onj^e-
veer 1.750 F. 

• »«•«••>•»: 

laten », Het is toch klaar dat 
in een dergelijke omgeving 
geen spontane gezelligheid 
kan ontstaan. De mensen 
vluchten voor de voorge
schreven gedragshjn, de bu-
rokratie en de stupide ver
sleten slagzinnen. 

De jeugd houdt van poëzie, 
muziek en sport. Doch 
slechts zelden geeft uren 
haar de kans, dichters en 
schrijvers te ontmoeten. 
Zo'n bijeenkomst wordt dan 
dadelijk een doodplechtige 
feestelijkheid. 

Een voorzitter wordt ge
kozen. De zeer geëerde heren 
dichters zeggen braaf hun 
lesje op en verwijderen zach 
daarop met gemeten passen. 
Om de een of andere reden 
komen dichters niet van hun 
voetstuk naar omlaag — 
naar Wal ja en Potja, om met 
hen te praten en hen wat 
vrolijkheid te schenken. 

We moeten er ons einde
lijk mee verzoenen dat er 's 
avonds in onze steden vro
lijkheid en leven heerst, dat 
er overal grote en kleine ca
fe's zijn en niet slechts 
« handelspunten » maar lo
kalen waar men een stukje 
kan eten, wat lichte muziek 
horen, wat dansen of ergens 
aan een spel deelnemen kan. 
We moeten er ons eindelijk 
mee verzoenen dat kultuur-
paleizen, klubs en parken 
voortdurend vol zijn met 
mensen die aangetrokken 
worden door bonte en span
nende voorstellingen, soi
ree's en diskussieavonden. 

Doch wat vindt men in de 
plaats daarvan ? « Organisa
tie ! ». Men kijkt even naar 
de muurkrant en denkt : 
nee, in de klub kan ik onmo-
gehjk binnengaan met mijn 
vriend, mijn vrouw of mijn 
verloofde. Daar ig geen ont
spanning, geen bij-mekaar
zijn, geen gesprek en ge«n 
menselijkheid. Daar is alleen 
georganizeerdc < vrije tijd ». 
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Titels van kranten als « I>« 
Vlaamse slag op de regeringsta
fel » « Nieuw Bormsverkieïings-
effdit » geven een indruk van de 
betekenis die gehecht wordt aan 
de Mars der Vlamingeai. Theo die 
in 1958 na onze verkiezingsneder
laag snuüend over de Vlaamse 
problemen sprak, gaat nu spoed 
letten achter de grondwetsherzie
ning. Maar met hervormers als 
Vermeylen en Theo... Vlamingen 
pas op uw ganzen. 

DE GAZET 
Ziet terecht eem zeer grote bete

kenis in het feit dat ondaniis open
lijke (BSP) of verkapte tegenwer
king (CVP) 150.000 Vlamingen van 
een Vlaamse zelfstandige overtui
ging hebben blijk gegeven. 

« Men ta-acht ook nog op andere 
manieren het ontegensprekelijk 
sukses van de mars te mlnimahze-
ren. In ófi Wetstraat achtte men 
het bijv. een gelukkig verschijnsel, 
dat de partijen en de grote socia
le organizaties afzijdig bleven. 
Maar ziet men dan niet dat juist 
door deze afzijdigheid het sukses 
van de mars nog mdrukwekkeader 
en betekenisvoller wordt en dat 
op zijn minst een onvergeeflijke 
domheid zou zijn geen rekening te 
houden met het feit dat een ont-
zaghjke massa op de been kan 
worden gebracht zonder officiële 
ordewcorden ? » 

LINKS 
Links verwijt de BSP haar ont-

brjken in de Vlaamse gelederen. 
« Laat er ons echter van bewust 

sajn dat het hoog tijd wordt om 
het roer om te gooien. De jongere 
generatie is vlaamsgezmd en 
dreigt, indien er geen kentering 
ten goede in onze rangen plaats
grijpt, opnieuw zoals tussen beide 
wereldoorlogen volledig in nationa
listisch vaarwater te verzeilen. 
Willen wij ditmaai in Vlaanderen 
een doorbraak afdwingen, dan mo
gen wij het contact met die jon
gere generatie niet verliezen : 
daarom moet de BSP de leiding 
en het initiatief van de Vlaamse 
strijd nemen ». 

weinige durft aanstippen, dat tien
duizenden de welkomsgroet aan 
het Volksuniesekretariaat toe
juichten. 

Li LIBEE EEL6IQÜE 
De Libre Belgique jammert dat 

de « gematigden » met « goede op
lossingen » gaan achterop geraken. 

« De Volksunie en de M.P.W. 
zi]n de enigen die zondag winst 
hebben gehaald. Zwaar is de ver
antwoordelijkheid van de organi
satoren van deze Mars op Brussel 
die weloverwogen de passies h€t>-
ben {^gepookt op een ogenblik dat 
het land voor zijn toekomst een 
klünaat van bedaring nodig 
heeft ». 

Het Vlaamse land heeft vooral 
behoefte aan een eindoplossing 
voor de Vlaamse beweging. Opera
ties gebeuren niet zonder pijn Li
bre. 

De nieuwe gazel 

De Nieuwe Gazet : Onder de ti
tel ((Krisis van het regime» laadt 
in een artikel van Grootjans, de 
verantwoordelijkheid van dit kli
maat op de schouders van de 
Waalse ophitsers. 

« Niet zonder bezorgdheid stelt 
men vast dat sedert enkele weken, 
aan Waalse kant, heviger dan ooit 
gestookt wordt tegen alles wat 
Vlaams is. Stelselmatig en zonder 
aflaten wordt de Waalse openbare 
mening opgehilst. Op de meest ver
nederende en uitdagende wijze 
wordt geschreven en gesproken 
over de Nederlandse taal, de Ne
derlandse cultuur en diegenen die 
hiervan de verdediging op zich ne
men. 

Dagelijks braken de franstalige 
televisie, de radio en sommige bla
den hun minachting uit voor het
geen in het Noorden van het land 
leeft en zich doet gelden. Nooit 
tevoren was men getuige van zul
ke haatcampagne binnen onze 
grenzen. 

Het Volle Standaard 
Het Volk laat zijn Schildwacht 

op de VoUcsunie schieten. 
« Uit welke kringen kwamen de 

betogers ? 
Veel C.V.P.-«rs ongetwijfeld. Ook 

een aantal mensen van de Volks
unie (die men kon herkennen om
dat ze natuui-lijk slogans riepen 
die door het actiekomité niet voor
zien waren... we zijn dat weltever--
staan van hen gewoon... zich aan 
de Vlaamse solidariteit houden 
kimnen ze nooit) ». 

Hij heeft vermoedelijk ook ge
zien wat de Libre als een van de 

De Standaard : geeft langs M. 
Buys gelijkaardige beschouwingen. 

« Wij zijn altijd tot de dialoog 
bereid geweest. Alleen de Frans
talige pers stookt, liegt en daagt 
uit. Elke dag bewijst zij haar kwa
de trouw. Gelooft men werkelijk 
op die manier tot een akkoord te 
komen ? Gelooft men dat de Vla
mingen die leugens en die verne
deringen blijven slikken ? De 
Luikse federatie van de CVP 
dreigt met afscheuring, wanneer 
de Kamer straks de Voerstreek 

VOOR KENNISMAKING. HUWELIJK 
Schri j f om kosteloze b rochure , d o c u m e n t a t i e en l i j s ten n a a r 

DE GELUKKIGE TOEKOMST 
Pos tbus , 11, Deinze. - of n a a r : Pos tbus , 371, Antwerpen . -
of n a a r : Pos tbus , 149, Gen t . - of n a a r : Pos tbus , 231, Brus.1 
He t groot , e rns t ig , oorspronkel i jk Vlaams Huweli jkswerk 

v a n ve r t rouwen en wels lagen voor iedereen ! 
De enige Beroeps ins te l l ing voor huwel i jksbemiddel ing van 
g a n s onze Ned. sp rekende t aa i s t r eek . S t ip te gehe imhoud ing . 

Dageli jks verschi l lende ver lovingen 

definitief bij Limburg voegt. Be
kent nog iemand erop dat de Vla
mingen zouden zwichten voor de
ze of voor gelijk welke afdreiging 
ook ? Niet het lot van een partij 
maar de toekomst van de Vlaam
se gemeenschap bekommert ons. 

De Vlamingen hebben genoeg 
van het eeuwig aandringen op in
schikkelijkheid. Van Franstalige 
zijde is men niet inschikkelijk, 
niet loyaal en met fair. Men 
heeft alleen eerbied voor maoht. 
Die macht zullen dg Vlamingen 
voortaan tonen. Het hoeft nog 
geen handicap te zijn voor onder
handelingen, maar die onderhan
delingen zullen zonder enige zwak
heid gevoerd moeten worden » 

LE SOIR 
Le Soir klopt verder schuld op 

de borst van de Vlamingen. 
« Maar of ze met 200.000 of met 

42.000 waren verandert niets aan 
de grond van de zaak. Namelijk 
dat menners zonder verantwoorde
lijkheid ongestraft Belgen tegen 
andere Belgen kunnen opjagen in 
de straat, dat een regering die 

overtuiging die, aan beide zijden 
van de taalgrens, geloven of doen 
geloven dat de verdeling in dit 
land aardrijkskundig is. Dat niet 
demokratische en reaktionaire opi
nie tegenover elkaar staan, doch 
wel Vlamingen en Walen. 

Er is meer. Ook in Vlaanderen 
wil Ze bestaande, reële tegenstel
lingen verdonkermanen, ten gun
ste van kunstmatig in het leven 
geroepen. » 

Ziet ze dan niet dat deze strijd 
niet die van de reaktie is, die 
spreekt in Vlaanderen Frans. 

DE GAZET 
Gazet van Antwerpen zegt het 

klaar. 
« Nu moet men ons ook niet ko

men vertellen dat de Vlaamse be
togers allemaal extremisten wa
ren. Dat is geenszins het geval. 
Maar de Vlaamse massa wordt 
wakker omdat de Vlaamse kleine 
man ontwaakt is. De Vlaamse 
strijd heeft ontegensprekelijk een 
sociaal karakter gekregen. In de 
kleine Vlaamse mens is het inzicht 
gerijpt, dat de striid om de taai-

...keer n a a r uw dorp... 

zich sterk noemt en het zou wil
len zijn, kapituleert voor beroeps-
chantageplegers, die slechts dro
men van wonden en builen, die en
kel willen tweedracht en haat 
zaaien ». 

•Wij stellen voor een nieuw Nu-
renberg voor Amter en zijn bende. 

de rode vaan 
De Kode Vaan ; oordeelt als 

volgt over de Mars. 
« Toch zal ze, alleen reeds door 

haar aantal, vele Walen en Brus
selaars onder de indruk brengen, 
en doen veronderstellen dat de he
le Vlaamse opinie het er mede eens 
Is. Het zal degenen sterken in hun 

Vóór veranderingen 
van 19-10 tot en met 
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grens enz. helemaal niet het klein
burgerlijk nationalisme is, waar
over zijn leiders, meestal zelf af
komstig uit de welsteUende burge
rij, vroeger zo smalend konden 
spreken. De Vlaamse mens is zich 
bewust geworden van zijn politie-
fce en sociale waardigheid. Hij wil 
er niet meer laten aan tomen ». 

Volksmacht 
In verband met de taalgrens pe

rikelen van vorige week schrijft 
Kijk-Uit in de Volksmacht van 
het ACW. 

« 'k Heb « zorgvuldig » verme
den over die « taalgrens » te 
schrijven, omdat dit « spel » ons 
veel te « duur » kost. Een magere 
troost is het te moeten geloven 
dat het niet anders kan; niet om 
die enkele gemeentjes uit de 
« Voerstreek » bij Limburg te zien 
overhevelen ! De 40 a 50 duizend 
Vlamingen uit de streek Moes-
kroen - Komen zijn toch wel de 
vier duizend Vlamingen uit de 

DORTMUNDER THIER-BRAU HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 

Oberbayern-Leuven 

KLEINE UITGAVE... 
GROTE INKOMST ! 

Neem deel aan de trekking 
van de 15de tranche | 

van de I 

AFRIKAANSE I 
LOTERIJ \ 

op m a a n d a g 5 november ; 

TE ÏHUILLIE? ' j 

SUPER HOOG LOT : j 

VIJF MILJOEN j 
Het Biljet 100 F | 

Het Tiende 11 P [ 

Voerstreek waard. Maar we den» 
ken aan « ons » offer om de rand
gemeenten van Brussel gaaf ta 
houden. Zeer hoge prijs hebbea 
wij Vlamingen betaald I » 

La Wallonië 
<( La Wallonië » liet integendeel 

door de stemming over de Voer
streek het spook van het Vlaama 
imperialisme zijn grijparmen over 
heel België uitstrekken. 

« Het Be'gié waarin onze brave 
Waalse en Brusselse conservatie
ven nog geloofden, is dinsdag 9 
oktober door de senatoriale stem-
mmg in elkaar gestort. Zijn wer
kelijk aangezicht verschijnt than» 
in het volle daglicht, het aange
zicht dat onze vrijwillige blinden 
niet wensten te zien; Vlaanderen 
heeft blok gevormd om, tegen hua 
Wil, vreedzame mensen te annexe
ren die tot dusverre m de rust van 
hun dorpen, zeer weinig over hen 
lieten praten. Het is niet meer d« 
wil van de Belgische natie die tot 
uitdrukking komt in het Parle
ment, verkozen bij universeel 
stemrecht door het Belgisch» 
volk. Het is de wil van de Vlaamse 
natie die wordt opgedrongen in 
naam van het Vlaamse volk. 
Voortaan is het bewijs geleverd : 
Een Waal mag niet meer In de 
eerste plaats Belg zijn » 

Hel Pennoen 
Het Pennoen geeft een artikel 

van volksvertegenwoordiger De Co-
ninck die de dubbelzinnigheid van 
bepaalde Waalse federalisten uit
eenzet. 

« De tweede strekking m het 
Waalse federalisme wil Uit het 
Belgique Latine het maximum red
den en zowel te Brussel als op de 
taalgrens zoveel mogelijk annexe
ren. In deze strekking is de ge
dachte van een alliantie van Waal-
Se autonomisten (federalisten) 
met de franskiljons te verstaan in 
alle gebieden waar ze kunnen een 
betwisting scheppen. Dit hebben 
wij duidelijk aangevoeld bij het 
gesjacher rond de vastlegging van 
de taalgrens. De verleiding in het 
Belgische unitaire kader is nog 
steeds zo groot dat echte wallin-
ganten mij zegden : « Ik ga ak
koord met het merendeel van uw 
amendementen. Wij moeten geen 
Vlaams gebied hebben, maar het 
is mij p>sychologisch onmogelijk ze 
te steunen tegen de oppositie der 
Belgiserende elementen in eigen 
milieu, die ons konkurrentie aan
doen en zich verstaan met uw 
franskiljons »• 

Eun mmm 
In Europe-Magazine gaat in een 

intervieuw over het federalisme 
Van de Boeynants de Vlaamse fe
deralisten met zijn hakbijl te lijf 
Een staaltje : 

« Als er federalisme komt zal 
Vlaanderen zioh spoedig op een of 
andere manier losmaken van Bel
gië. Niet om : zoals men meent 
zich te Keren naar Holland. Hol
land heeft reeds genoeg moeilijk
heden gehad met de Belgen om er 
geen nieuwe te riskeren. De meest 
waarschijnlijke hypotese fs dat 
het zich naar Du't<;land zal ke
ren ». 

...Na de klowneske beweringen 
van dg afgevaardigden van de 
drie « nationale » partijen voor de 
T.V, in de uitzending over fede
ralisme doet dit de deur dicht, en 
dat is voorzitter van de grootste 
partij van het land. 

Dr Henk W a l t m a n s 

« De Neder landse poli
t ieke pa r t i j en en de na t i o 
nale gedach te ». 

Pr i j s 200 F 
I n België a l leen op ons 

s e k r e t a r i a a t verkr i jgbaar . 
S t e r t e n op giro 5445.46 

W. Jor issen - Brussel. 
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DE VOLKSUNm 

e buitenlandse pers 

MARS 
DANK ! 

Het Dagelijks Bestuur van 
de Volksunie dankt de V.M.O. 
die door haar kordaat optre
den de doormarsj van de be
toging aan het Beursgebouw 
heeft afgedwongen en uren
lang ter plaatse bleef om de 
orde te handhaven. 

De tucht waarmee de 
V.M.O. zich van deze taken 
heeft gekweten, de bereid
willigheid waarmee ze zich 
ter beschikking heeft ge
steld van de inrichters der 
betoging, de vastbeslotenheid 
waarmee ze de betogers heeft 
verdedigd en de kalmte 
waarvan ze blijk gaf zelfs 
bij de gemeenste provokaties 
worden hierbij uitdrukkelijk 
tot voorbeeld geste'd. 

Het Dagelijks Bestuur van 
de Volksunie dankt tevens 
alle kaderleden en leden der 
Partij voor de geestdriftige 
wijze waarop zij de oproep 
tot deelneming aan de Mars^ 
"-«bben beantwoord. 

r ' Ook in het buiteland be
stond grote belangstelling 
yoor de Mars op Brussel. 

Verschillende T.V.-zenders 
hadden een ploeg technici 
ter plaatse; de R.T.F. en de 
Britse televizie maakten uit
gebreide klank- en beeldre
portages en intervieuwden 
talrijke betogers en tegen-
betogers. 

...hij is los... 

Talrijke bladen in de ver-
Bchillende Europese hoofd
steden brachten het nieuws 
over de Mars maandagoch
tend onder vette koppen en 
met grote foto's op de eer
ste pagina. 

De Britse « Daily Tele
graph > titelde : « Bommen 
ontploffen tijdens relletjes 
in Brussel — Massale Mars 
der Vlamingen op de hoofd
stad ». Het blad gaf geen be
paald cijfer maar sprak van 
tienduizenden betogers. De 
relletjes grepen, volgens de 
« Daily Telegraph », plaats 
tussen Vlaams - nationalis
ten en Franssprekende Bel
gen. « De Mars maakt deel 

uit van een kampanje voor 
meer politieke en kulturele 
rechten en groter gebruik 
van het Nederlands... Er zijn 
ongeveer vijf miljoen Vla
mingen, meestal katholiek, 
in het Noorden en Westen 
van België. De rest zijn Wa
len en de gemengde inwo
ners van Brussel ». In een 
redaktioneel konunentaar 
stipt het blad aan dat Vla
mingen en Walen een voor
keur schijnen te hebben voor 
hevige interne twisten, wat 
wellicht nog niet onmiddel
lijk het voortbestaan van 
België bedreigt, maar wat 
vrienden en buren van Bel
gië met angst vervult. 

De < Times », zoals steeds 
afkerig van geweld op de 
eerste bladzijde, brengt op 
bladzijde 10 een grote foto 
van de relletjes en een één
kolom-artikel over de ganse 
hoogte. Het blad spreekt van 
70.000 betogers, maakt ge
wag van de ezel met het op
schrift « I want facilities », 
van de delegatie uit de Voer-
streek. 

<c Behalve de gekozenen 
van de Volksunie (de « Fle
mish People's Union »), wa
ren er slechts drie Katholie
ke parlementsileden in de op
tocht die echter drie kwar
tier langer duurde dan de 
eerste Mars op Brussel ». 

De « New York Times » 
brengt een artikel met foto 
op bladzijde 1 : « Gevecht 
tussen taalgemeenschappen 
in Brussel ». Het blad maakt 
gewag van Molotov-cock-
tails, gasolinebommen en he
vige incidenten en vervolgt: 
« De enige politieke partij 
die openlijk de betoging 
steunde was de Vlaams-na-
tionale Volksunie die strijdt 
voor een federaal regime met 
een Waalse en Vlaamse staat 
en Brussel als federale 
hoofdstad ». « De Vlamingen 
klagen aan dat ze onvol
doende vertegenwoordigd 
zijn in het bestuur, bij de le
gerleiding en in de diploma
tie. Ze verzetten er zich te 
gen dat het Frans een eer
ste plaats bUjft behouden fa 

talrijke sektoren van het 
openbaar gezelschapsleven, 
speciaal te Brussel ». 

De « New York Herald Tri
bune » heeft meer dan 
100.000 betogers geteld. « De 
strijd tussen de twee taal
groepen is begonnen 132 jaar 
geleden, bij de oprichting 
van België als een onafhan
kelijke staat.. . De betogers 
droegen borden met als op
schrift : Geen Vlaams, geen 
belastingen ». Het blad, dat 
te Brussel waarschijnlijk de
zelfde coiTespondent had als 
de « New York Times », 
noemt eveneens uitvoerig de 
Vlaamse grieven op en be
klemtoont dat deze grieven 
gerechtvaardigd zijn, alhoe
wel de Vlamingen de meer
derheid vormen in België. 
« De Mars begon te 11 uur, 
onder het oorverdovend ge
kraak van duizenden voet
zoekers en het snerpend ge
luid van ontelbare fluitjes ». 

De « Parisien Libéré » 
brengt foto's, een lang ar t i 
kel en een soort kaart van 
het « gevechtsterrein » op 
pagina's 1 en 3. Het blad 
maakt uitvoerig gewag van 

de relletjes en hoorde — 
blijkbaar tevreden — de 
Marseillaise enkele keren 
zingen. Titel over 3 kolom
men op pagina 1 : s Ernstige 
vechtpartijen te Brussel — 
100 000 Vlamingen op de 
vuist met de Walen in de 
hoofdstad — 20 gekwetsten, 
waaronder meerdere door 
Molotow-cocktails ». 

in Nederland en Noord-
Frankrijk, naar Brussel ge
reden... Een direkte aanlei
ding tot de Nederlands-Bel
gische scheiding in 1830 was 
de opvoering van de opera 
« De Stomme van Portici » 
van Auber in de schouwburg 
van Brussel. Aan de voor
avond van de Mars hebben 
Waalse elementen aan de 
schouwburg een affiche van 

TWEEDE MARS IN WERELD
NIEUWS OVERAL OP PAGINA 1 

De Nederlandse pers wijd
de heel wat plaats en aan
dacht aan de Mars. Als voor
beeld citeren we de « Tele
graaf » die op pagina 1 over 
vier kolommen titelde : 
« Tienduizenden betoogden 
— Brussel een dag Vlaams 
bolwerk — Fatale botsing 
met Walen bleef uit ». De 
simpatien van de korrespon-
dent lagen verleden zondag 
zonder twijfel aan de 
Vlaamse kant : « Al vroeg 
in de ochtend kwamen hon
derden bussen, gehuurd tot 

dezelfde opera aangeplakt.. . 
In de stoet werden gisteren 
o.a. borden meegedragen met 
het opschrift : « Leve dr 
Paardekooper en prof. 
Geyl ». 

Bij de belangrijkste re-
zultaten van de Tweede Mars 
behoort ongetwijfeld he t 
feit dat vla de buitenlandse 
pers, radio en T.V. de Vlaam
se Beweging zich weer wat 
meer « g e - intemational l -
zeerd » heeft. Een belang
rijke stap ! 

T.v.O. 

..kort na de dooi^aak.... 
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SCHILDWACHT. - Bij de 

ITormlng van de betoging 
«tond de radiowagen van 
< Het Volks ». Een paar be
togers vroegen aan de chauf
feur, of de senatoriale hoofd-
redakteur van de krant van
daag mee zou marsjeren. 
< Neen >, luidde het gevatte 
antwoord, « hij s taat op 
schiMwacht ». 

...geen Frans-too<^E~ 

BRUSSELSE POLITIE. -
Over de schandalige houding 
van de politie wordt elders 
in dit blad geschreven. Bij de 
meerderheid van het offiCie-
renkorps berustte deze hou
ding op uitgesproken vijan
digheid tegenover de beto
gers. En de talloze gewone 
agenten dan, voor een goed 
deel Vlamingen ? We onder
vroegen een paar Vlaamse 
agenten en kregen steeds 
hetzelfde antwoord : « Wij 
zullen vandaag niet charge
ren als onze officieren niet 

leers en histerieke wijven ^ 
liefst uit de buurt van de 
klappen bleven. Wanneer het 
wat warm werd, begonnen ze 
te schreeuwen dat « la police 
avec nous » was en ze konden 
zich op de hoeken alleen 
maar handhaven dank zij 
de ongehoorde medeplichtig-
tigheid van deze politie. 
Maar na een uur betoging 
was het vuur al fel gedoofd 
en verdwenen reeds heel wat 
heerschappen in de richting 
van een g'as bier. 

Zonder de bescherming die 
ze vanwege de politie geno
ten, zouden ze reeds het eer
ste kwartier ongenadig en 
met murwgeslagen koppen 
weggeveegd zijn. 

INDRUKWEKKEND. 
Honderden betogers hebben 
ons gezegd dat het meest in
drukwekkend ogenblik van 
de betoging de doorbraak 
van de V.M O. aan de Beurs 
was. Wie het ges oten front 
van « leren vesten » aan het 
werk zag, zaï zulks niet licht 
vergeten. Op nauwelijks vijf 
minuten tij ds was de door
braak afgedwon'^en en waren 
de Brusselse " raatvechter-
tjes veilig achter de borstwe
ring en het polit'ekordon 
weggekropen, vanwaar ze op 
veiliger wijze konden blijven 
provokeren. 

Een geestdriftige Vlaam.se 
Brusselaar beloofde aan de 
V.M O.-mannen op het «slag
veld» vijfhonderd frank in
dien de doorbraak zou geluk
ken. Hij heeft mögen beta
len ! Maar hij deed het ver
domd graag. 

VLAAMSE RIJKSWACHT -
De Rijkswacht heeft zich op 
de meeste plaatsen vrij be
hoorlijk van haar taak ge
kweten. Zij kon niet optre
den gelijk zij het wilde om-

ZOISDER DE DRIE ISATIO 
NALE PARTIJEN EN DE 

GROTE SOCIALE 
ORGANISATIES.,. 

.THEO LEÏ5E¥RH 

voe'-den zich met d.e betogers 
mee beledigd door het « Keer 
naar uw doi"p » van de Brus
selse élite. 

OPSLAG, OPSLAG ! - De
ze faire houding van de 
Vlaamse Rijkswacht werd 
spoedig door de betogers op
gemerkt. Ze uitt«n hun dank 

HISTORISCHE DAG. -
Voor de Aalstenaars die deel
namen aan de Mars was het 
een historische dag in meer 
dan één betekenis. De ver
plaatsing Aalst - Brussel werd 
gedaan met speciale t rams 
en deze trams deden het t ra
ject voor de allerlaatste 
maal; de dag daarop begon
nen de nieuwe bussen op de 

GINALi 
voorop gaan. In het Brusselse 
korps is he t mode dat, wan
neer de meppen vallen, het 
kader van op veilige afstand 
de operaties leidt. We hebben 
er genoeg van ! ». Een agent 
voegde daar aan toe : « Ver
leden jaar kreeg mijn groep 
opdracht van een officier : 
débarrassez-moi ?a ! Terwijl 
wij chargeerden, sprong de 
officier in een t ram die hem 
fluks naar veiliger oorden 
bracht >. 

NOG BRUSSELSE POLI
TIE. - Wanneer één of ander 
Brussels kemphaan tj e zijn 
projektlelen met bruine zeep, 
roet, karboline of menselijke 
drek vlak onder de neus van 
een agent kwam gooien, 
moest de politie wel ingrij
pen. Ze deed dat door het 
kemphaantje even mee te 
pakken tot in een zijstraat 
en hem daar los te laten. Een 
halve nünuut later waren 
politie en tegenbetoger weer 
broederlijk verenigd op de 
stoep langs de betoging. 
Nietwaar, agent 906 ? 

NIET ZON HEL©EN. -
We zijn gedurende gans de 
betoging in de omgeving van 
het « slagveld > aan de Beurs 
gebleven. We stelden her
haaldelijk vast dat de tegen-
betogers — een zeer gemengd 
gezelschap van nozems, de-
koratiesl^Ters, txm-tMrusse* 

dat zij steeds op instrukties 
van de " Brusselse politie 
moest wachten. Waar ze tus
senbeide kwam, deed ze het 
vakkundig, zonder overdre
ven brutaliteit, snel en kor
daat. Qp enkele uitzonderin
gen na heeft ze zich op een 
neutrale en faire wijze ge
dragen. 

Het geheim ? De honder
den Vlaamse Rijkswachters 

door, telkens wanneer de 
Rijkswacht chargeerde, de 
charge kracht bij te zetten 
door de kreet : opslag, op
slag ! 

De jongens in de donker
blauwe gevechtskledlj waren 
niet ongevoelig^ voor deze 
kreet : in het vooruitzicht 
van de Mars hadden ze al 
eens 1.000 F opslag gekre
gen. ^ 

lijn Aalst-Brussel te rijden. 
De Aalstenaars maakten er 
een plechtigheid van even 
voor het vertrek naar Brus
sel : rouwkrans < aan de 
laatste t ram », bloemen voor 
ontvanger en wattman, his
torische foto 

Met het « Belgique du 
tram » was het verleden zon
dag inderdaad in méér dan 
één opzicht afgelopen ! 

' f v«S»^ * * AJ> j .1.-^4 j ^ , 

~.aan het slai:veld,» 

KOELBLOEDIGHEID. 
Al onze b e w o n d e r i n g en 
dank aan de jongens van de 
V.M.O. en van de ordedienst 
die drie uur lang haag ge
vormd hebben tussen beto
gers en tegenbetogers en die 
de gemeenste scheldwoorden 
en grofste provokatles kalm 
over zich heen lieten gaan 
om slechts in te grijpen wan
neer heb werkeliik over zijn 
hout ging. 

Een enkele opmerking : 
waarom toch zijn er f ver
standige > jongens bij de or
dedienst die steeds maar van 
« waardigheid » spreken, ook 
op ogenblikken dat de tegen-
betogers met twee meppen 
méér en iets minder waar
digheid voorgoed In de goot 
hadden gelegen. 

Brave jongens thuisblijven 
volgende keer ! 

DE VOERSTREEK. - Een 
der meest toegejuichte groe
pen in gans de betoging was 
de indrukwekkende afvaardi-< 
ging uit de Voerstreek. 

De groep heeft de verre 
reis naar Binissel moeten on
dernemen via Maastricht. In 
de omgeving van Wezet had
den de Walen kraaiepoten op 
de wegen gestrooid. 

De M.P.W.-ers en Brussel
se kemphanen schuimbekten 
toen de groep uit ons bloed
eigen « Alsace-Lorraine > 
voortaijmarsjeerde. 

L'UNION FAIT LA FORCE. 
- Eigenaardig land toch waar 
een Vlaamse betoging geo
pend wordt met — door alle 
betogers fel toegejuichte — 
oranje - blanje - bleuvlaggen 
en waar de tegenbetogers om 
de haverklap de Marseillaise 
zingen. 

Eigenaardig land waar de 
Vlamingen zeggen « gedaan 
met het België van 1830 », 
waar de Walen schreeuwen 
om < een nieuw 1830 » en 
waar de Brusselaars aan de 
Muntschouwburg La Muette 
d t Portlel op de aifflche zet-
len. 

http://Vlaam.se
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MOTIE 
Het dagelijks bestuur van de Volksunie ter gelegen

heid van tweede mars op Brussel bijeengekomen 
Wenst het inrichtend komitee geluk met het bui

tengewoon goed verloop van deze mars, die ondanks 
het verzet der zgn nationale partijen en afwezigheid 
van hun mandatarissen, een groot succes is geworden; 

De Volksunie dankt in het bijzonder haar leden en 
sympatliisanten voor de tuchtvolle wijze waarop zij 
met terzijdestelling van alle andere overwegingen in
dividueel en in groep onbaatzuchtig hebben medege
werkt aan de voorbereiding en het welslagen van deze 
betoging, zoals voor de eerste, enkel bezield door de 
geest pm het Vlaamse eenheidsfront te versterken en 
uit te breiden; 

Staat er op dat de objectieven van de mars onmid
dellijk worden verwezenlijkt, dat o.m. geen enkele 
toegeving meer zou gedaan worden die afbreuk doet 
aan de homogeniteit van het openbaar leven in 
Vlaanderen; dat de vernederlandsing van het be
drijfsleven onmiddellijk zou worden aangepakt en dat 
te Brussel een statuut van gelijkwaardige behande
ling der twee taalgemeenschappen zou worden inge
voerd: 

Laakt de houding van het hoofd van de Brusselse 
politie die blijkbaar meer er mede begaan was de te-
genbetogers te beschermen dan de betoging zelf haar 
normaal verloop te verzekeren; 

Klaagt met de betogers aan dat de taalgrens zoals 
vastgelegd tot hiertoe hoewel zij de erkenning van de 
Waalse en Vlaamse volksgemeenschappen insluit, 
nochtans niet alle Vlaams gebied in Vlaamse bestuur
lijke eenheden plaatst; 

Stelt met voldoening vast dat het federalisme een 
grote sympathie te beurt viel bij de betogers en roept 
alle Vlamingen op om onverwijld en eensgezind ver
der te ijveren tot de volledige ontvoogding van ons 
volk is bereikt. 

N A A R D E 

y O E R S T R E E K 

Zoals men weet wordt op 
zaterdag 20 juli te 16 uur 
het <( Hof de Voer » inge-
huldigd. 

Afgevaardigden uit gans 

V^laanderen zullen die dag 

naar de Voerstreek komen. 

Hoe kan men nu in de 
.Voerstreek geraken ? Men 
rijdt tot in het centrum van 
Weze t (Vise) en vervol
gens de weg naar Moelingen 
op. In het centrum van 

Moelingen, over de Ber-
wlnnebrug onmiddellijk 

rechts en dan rechtuit tot 
vlak bij het klooster van 
's Graven-Voeren. Men 
kan ook via Maastricht en 
grenspost D e Plank, de 
Voerstreek bereiken. Tele
fonische inlichtingen kunnen 
trouwens nog verkregen 
worden op nr 04796200 van 
Hof de Voer, Stationstraat 
184 te 's Graven-Voeren. 

Zaterdag hopen wij alle 
overtuigde Vlamingen te 

ontmoeten in de Voer-
streek ! 

A. Jeurissen-Cloostermans & Z, 

rt' 

SEMI -METALEN tX 

B U R E E L - S C H O O L M E U B E L E N 

Beringers teenweg Z O N H O V E N Tel. 011-132.31 

Wat denki u over de 
sirukluurhervorming ? 

Op vrijdag 12 oktober 1962 hield de Antwerpse Kon-
taktklub een debatavond over sociaal-ekonomische 

struktuurhervormingen. 

Als eerste spreker trad op de heer Mandel, verbonden 
aan het maandbad « Links ». 

Vooreerst slipte hij het feit aan 
van de langzame groei der Bel
gische ekonomie na de tweede 
wereldoorlog, die belangrijk lager 
ligt dan de groei in de omliggen
de landen. 

Het tipisch ttruktuurgebrek der 
te trage ontwikkeling is te wij
ten aan het gebrek aan initiatief 
bij het grote kapitaal. De tipische 
indnsiriestruktuur van België, zo
als de/e ontstond in de 19e eeuw, 
is verouderd. Wij worden over
vleugeld door nieuwe produktie-
landeii. Een verandering in deze 
struktuur wordt tegengewerkt 
door partikuliere belangen (hol
dings). 

lisatie in Vlaanderen is groten
deels een optisch bedrog : het be
treft bijna uitsluitend bedrijven 
welke zeer gevoelig zijn aan kon,-
junktuurschommelingen ( ver-
bruiksprodukfen, buitenlandse 
brevetten en kapitaal). Voor de 
vestiging van een zware nijver
heid met nevenbedrijven is niets 
te verwachten van de heersende 
ekonomisclie machten en moet 
het initiatief van de gemeenschap 
komen. 

De tweede s-preker, de heer Ne-
dée, ekonomisch adviseur bij bet 
kabinet van de Eerste JVlinister, 
stelde eerst vast dat in onze tijd 
de geestesstromingen gaan naar 

DEBAT IN DE KONTAKTKLUB 

Anderzijds betoogde spreker dat 
de zogezegde verbetering^ der 
werkloosheid, enkel op papier be
slaat, omdat verschillende kate-
goriën werklozen werden uitge
schakeld (gehuwde vrouwen, 
personen boven zekere leeftijd, 
verborgen werkloosheid). 

Volgens de heer Mandel dienen 
drie sociaal-ekonomische struk
tuurhervormingen doorgevoerd ; 

1) een algemene planning die de 
slaat de nodige instrumenten 
geeft om de gebreken van het 
privé initiatief te kompenseren; 

2) nationalisatie van de energie-
sektor ; 

3) Kontrole over de holdings voor 
de damokratisering van het 
ekonomisch bestel. 

Do Vlaamse grieven houden 
zeer eng verband met de soc-
ekonomisohe struktuur ' : de ver-
fransing van het bedrijfsleven, de 
aohteruitstelling in het hoger 
ondei-wijs, enz. 

De vooruitgang der industria-

hct authentische van de mense
lijke persoon. 

Ekonomisohe discipline is 
dienstdiscipline en geen doel op 
zichzelf. Naast de negatieve vrij
heid der demokratie volgèfts de 
19e eeuwse rechtstraditie, dient 
een positieve vrijheid nagestreefd, 
waardoor ieder toegang krijgt tot 
de ekonoimische goederen in der
gelijke mate, dat hij werkelijk 
vrij is. 

Nochtans zet spreker voorop 
dat het vrij sisteem, aan zichzelf 
oveigelaten, vastloopt. Maar res-
pekteer de vrijheid en laat de 
overheid haar regelende rol 
spelen. 

Meer bepaald mogen de struk
tuurhervormingen de grondves
ten onzer ekonomie niet aantasten 
De heer Nedée haalt vervolgens 'n 
vijftal hervormingen aan, die 
kunnen overwogen worden : 

1) versterking van de verdelende 
invloed der fiskaliteit ; 

2) Programmatic voor de over
heidsbestedingen ; 

Voor al uw Vlaamse lektuur \ 
EEN ADRES 

BOEK- EN D A G B L A D H A N D E L 

PAVL BEQVET 
NASSAUSTRAAT 6 
ANTWERPEN 

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

hop en mout 
zuiver hop en mout 

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

Tel : 053/21667 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van 

Landhuizen 

3) decentralisatie der o\eiheids-
tussenkomslen ; 

4) kontrole op finantiële markt 
o.a. door investeringsmaat
schappijen ; 

5) aanpassing van het vennoot
schapsrecht. 

Tot besluit l)eklein toonde spre
ker nogmaals dat struktuurher
vormingen dienen doorgevoerd 
met respekt van onze bestaande 
ekonomie; niet in een hegeliaans-
marxistisoh kader van Ihese-anti-
these, maar een kader van syn
these. 

De geslaagde avond werd beslo
ten met een grondige repliek door 
beide sprekers op de door hel pu
bliek gestelde vragen en gemaak
te opwerkingen. E.S. 

Geen fabriek 
voor 
vliegtuigen 
te Deurne ? 

Door volksvert. R. Mat-
theyssens werd op 28.9.62 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Bertrand, Minister van 
Verkeer. 

Volgens een Brusselse 
krant zou een belangrijke 
Amerikaanse maatschap
pij voor vliegtuigbouw, een 
aanvraag hebben inge
diend tot vestiging van 
een assemblage en herstel-
lingsbedrijf op het vlieg
veld te Deurne. Honder
den arbeiders zouden in 
dit bedrijf te werk kunnen 
gesteld. 

De aanvraag tot grond-
concessie op lange termijn 
zou door de bevoegde 
dienst zijn afgewezen. 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen of deze 
inlichtingen juist zijn, en 
zo ja, op welke gronden de 
afwijzing gebeurde. 

MAATKLEDING 

Tijdens verbouwing uitverkoop 
tegen fantastisch lage prijzen 
op volgend voorlopig adres t 
OEVER, 2, A N T W E R P E N 

TeL33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

Grote steenweg, 159 

Berchem (Antwerpen)] 

Telefoon : 39 .69 .57 



ANTWERPEN 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
SCHOTEN en VOORKEMPEN 
Stemmige dans-, zang- en Ka
meraadschapsavond in de 
(( Ridderhoeve ». 
Kasteeldreef, te Schoten. 
Op zondag 11 november 1962, 
te 20 uur. 

Voor de muziliale omlijsting 
w>rgt het Schotense dansorkest 
J a n Daens. 

Deelneming in de onkosten : 
20 F. 

ANTWERPEN 

Het eersi-e bal der Pallieters zal 
plaats vinden nu zaterdag 20 okt. 
In de zaal « Burgerkring », Hoog-
sta«.at 12, te 20 uur 30. 

BERCHEM 

Het Blauwvoetvendel Willem 
Van Oranje, aangesloten bij het 
V.B.V.. r icht op zondagnamiddag, 
21 oktobor om 3 uur, een gratis 
lUronamiddag in de zaal « Vre
de », Vredestraat 20, te Berchem 
In. 

Op he t programma staan o a. : 
boeiende tekenfi'men, flitsen uit 
he t leven van de Vlaams-Nationale 
jeugdbeweging, vaandeloverhandi
ging aan h^t Oranjevendel door 
F rans Van Elsacker (een van de 
zes sermoen-gevangenen) en een 
mooie gr^tistombola voor alle aan
wezige kinderen. 

Voor alle inlichtingen : Toon de 
Kimpe. Bosselaerstr. 12, Deume. 
Tel. 32 21 53. 

BROECHEM 

De afdeling Broechem dankt 
alle leden en simpatisanten die 
hebben deelgenomen aan de Mars. 
De afdeling dankt allen omdat zij 
zich stipt gehouden hebben aan 
de ordewoorden. 

Zij dankt vooral diegenen die 
rich daadwerkelijk hebben inge-
epannen door dag- en nachtwerk 
om deze Mars vanuit Broechems 
s tandpunt te doen slagen. 

V.U. Broechem was zeer sterk 
•vertegenwoordigd. 

Aan ons de taak nieuwe leden 
en abonnenten te winnen want 
1963 nader t snel en wie weet s taan 
•wij niet zeer kor t bij nieuwe ver
kiezingen ? 

Op 28-10-1962 heeft te Broechem 
een heldehuldeaerkonthuUing 
plaats op het graf van wijlen L. 
De Cuyper, gewezen voorzitter 
van V.O.S. Broechem, oudstrijder 
14-18. 

Veirmits L. De Cuyper bij de 
ÏMftste verkiezingen kandidaat 
was Op de V.U. lijsten, verwach
ten we vele \Tienden te Broechem 
op 28-10-1962. 

Te 11 uur plechtige H. Mis in 
de parochiekerk. 

Kanselrede door Z.E.P. De Lae-
» . 

Na de H. Mis — zerkonthulling 
• n zegening van het gi'af. 

Vlaamse 
financieringsmaatschappij 

in Gent, vraagt 
dactylo-hulpboekhoudster 

Schrijven met Cur. Vit. 
naar bureel blad 

dat doorzendt. 

Zetelfabriek 

Boterberg 

LEDEZUDE - L£DE 

Aileenverdeler 

Engel & O 
Eigen produktl* 

Uitgebreid gamma 
Aan huls geleverd 

Prospektus 
op verzeek 

W.. (053) 225.M 

Gelegenheidsrede door J . Plat-
teau namens V.O S. en door Mees
ter Paelinckx van Brasschaat. 

Broechem rekent op een sterke 
vertegenwoordiging van alle V.U.-
afdelmgen en -kernen uit de om
geving. Steun door Uw aanwezig
heid de jonge Vlaamse •vrienden 
die het werk van hun voorganger 
overnemen. 

Breng Uw vlaggen mede. 

SCHOTEN 

De deelname aan de Mars op 
Bi-ussel was bijzonder hoog ! Het 
aktiekomitee haa l t alle eer van 
zijn werk. Het hoogst aantal ti-
ketten werd geplaatst door de 
VM.O. (circa 120 !) en door de 
K S.A. - Koningshof (60 !) Ruim 
3,5 maal meer betogers dan de 
1ste maal logen op 1-1-10 naar 
Brussel. 'Wij danken de honderden 
Volksunie-leden, abonnees en sym-
patizanten die geestdi-iftig de op
roep beantwoordden ! 

TURNHOUT 

Zondag 21 oktober grote kol-
portage en propagandatocht. 

We doen een beroep op alle pro
pagandisten en leden om te 10 
uur V m. op de Markl te zijn en 
door hun aanwezigheid de kolpor-
tage te doen slagen. De V.M O.
Antwerpen komt een handje toe
steken. 

Om 12 uur spreekt Karel Dillen 
tijdens de openluchtmeeting op 
de Markt. 

Allen daarheen ! 

BRABANT 
BUIZINGEN HUIZINGEN 

Op 21 oktober verkoop van het 
blad :n 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 he t 
kanton Halle zelf. 

BRUSSEL 
Op 28 okt. te 10 uur stipt m de 

kapel der Jezuïeten, Brialmont-
straat, Brussel, jaarmis Engelen 
Marcel. 

Zllvermeeuwtjes. 
Op zaterdag 20 oktober te 19 uur 

30 spreekt de heer Vanthourout 
over Federalisme in het V.B.V.-lo-
kaai, Bondgenotenstraat 307, Vorst 
(nabij de brouwerij V^Tielemans-
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. 

DWORF 

Dworp leverde een flink aanta l 
deelnemers bij de mars op Brus
sel. 

Proficiat aan al onze wakkere 
propagandisten ! 
Ziekenkas en Dienstbetoon. 

Eerstvolgende zitdag op zater
dag 3 nov. 63 in het lokaal door 
dhr Van Malderen A , afgevaar
digde VI. ziekenkas. 

Alle Volksunieleden moeten het 
als hun plicht beschouwen aan te 
sluiten bij de VI. ziekenkas. 

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 Schaarbeek en 
Evere). 

Spreliers : volksvertegenwoordi
ger Frans Van der Eist en Dokter 
Vik Anclaux. 

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, Chaiimontelstraat, 
welke uitgeeft op de Walckiers
straat , welke de verlenging is van 
de Lindestraat. Trams 56, 93 en 94 
tot aan hoek van Helmetsesteen
weg en Lindestraat; t ram naa r 
Keerbergen, bus van Zaventem tot 
aan hoek van Haachtsesteenweg 
en Lindestraat. 

Bussen 64, 65, 66 en 54 tot aaa 
hal te aan d« Lindestraat . 

LIEDEKERKE 

Zaterdag 27 oktober te 19 uur 
30, •Vlaams solidariteitsbal in de 
zaal « Annemarie », Opperstraat. 
Orkest : The Skyrockets. Aange
name sfeer, gezonde Vlaamse ont
spanning. 

Iedereen hartelijk welkom. 

LIMBURG 
GRUITRODE 

Zaterdag 27 oktober algemene 
ledenvergadering m lokaal Uilen
spiegel, Gruitrode. 

Dagorde : herkiezing bestuur, 
uiteenzetting over Federalisme 
door drs De Graeve. 

OOST-VLAANDEREN 
A \».ST 

Men verzoekt ons mee te delen 
dat zondag 21 oktober te 19 uur 30 
in de kerk der E P. Capucijnen te 
Aalst, een H. mis zal opgedragen 
worden als jaargetijde ter gelegen
heid van het overlijden van de 
heer Staf de CJlercq twintig jaar 
g^'leden. 

GENT 
De medewerkers aan de propa

gandatocht van zondag 21 oktober 
te Drongen en de Baarle-Drongen 
worden verzocht om 8 uur 15 stipt 
samen te komen aan het Vlaams 
Huis Roeland 

HAMME 
In onze pror.ostiekklub waren er 

oo zondag 7-10 j.1. twee winnaars, 
waaronder onze vriend Joris Sin-
naeve. bestuurslid V.U. 

Deze laatste heeft zijn totale 
winst, zijnde 42 50 F spontaan af
gestaan aan onze bus « Solidari
teitsfonds ». 

OPHASSELT 
Mars op Brussel. 

Het plaatselijk aktiekomitee 
reisde met een bus van 40 man 
naa r Brussel. Voeg daarbij diege
nen die met eigen middelen naar 
Brussel trokken dan komen we aan 
een 50tal personen, dit voor een 
bevolking van ongeveer 1500 inwo
ners. Dat IS verre van slecht ! 

ST-NIKLAASfWAAS 

Alle Waaslanders, leden en sim
patisanten van de Volksunie, no
digen We hartelijk uit voor ons 
eerste volksbal, zaterdag 20 okto
ber in de zaal van de « Stad Nan
tes », Grote markt te St. Niklaas. 

Medewerking : het sympatiek 
melodisch dansorkest onder kun
dige leiding van de gekende Wase 
jazz violist Prans Bats. 

Begin om 20 uur 30. 
Inkom 30 F. 

WESTVLAANDEREN 
BRUGGE 
Personalia. 

De hh . Marcel Leroy, voorzitter 
van de afd. St. Ki-uis, en Hubert 
Van den Bossche, kernleider voor 
Sijsele, werden tengevolge van 

M AZOET 
Gasolie en lichte stook
olie. 
Belangrijke kortingen ! 

Koop bi.1 Propagandisten ! 
RAREl ÜYTTKRHAEGHE 

P R I M A L M A Z O E T 
Antwerpen Tel 49.55.29 

U WENST PELS, 
EEN BONTJASJE, 

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

W. CLA YKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel. : 48.37.01 

Alle inlichtingen op verzoek 

hospitalisatie tijdelijk aan fami
lie en •vrienden ontrokken. 

De V.U.-gemeenschap wenst hen 
spoedig herstel 

Bij Mare en Lieve Broes kwam 
er een dochtertje bij. Elsje geker
stend. 

In het gezin van tandar ts Hugo 
Dejonghe werd een tweede zoont
je Wout, geboren. 

Onze hartelijke gelukwensen 
aan allen. 

Bij de familie Karel Termonia 
weid een zoontje geboren. 
Na de arr. kaderdag. 

Na de arr. kaderdag van 6 okt. 
11. en de a s . 2de mars op Brussel, 
wordt aan onze afdelingen en 
kernleden geen ru&t gegund ! Te
gen midden november moeten de 
afdelingsbesturen zijn samenge
steld en dient de gewestelijke en 
arrondissementele administratie 
te. zijn op punt gesteld. Tegen het 
jaareinde wordt teven's een leden
slag voorz'en 

Vrijwillige belasting. 

X»e kaarten voor aansluiting bij 
•* de vrijwillige belasting zijn thans 

verstuurd. Verheugend was het om 
vast te stellen dat een groot aan
tal getrouwen spontaan hebben 
gereageerd. Het arr. bestuur dankt 
hen om dit vertrouwen. 

Wie bij toeval geen rondschi'ij-
ven ontving, kan zich nog altijd 
opgeven bij J. van Tulden Ver
brand Nieuwland 25, Brugge (tel. 
370.90). 
Verkiezing van afdelingsbesturen. 

Op maandag 1 okt. 11. werd te 
Brugge en op vrijdag 5 okt. te 
Knokke overgegaan lot de aan
stelling van de afdelingsbesturen. 
Eveneens op 5 okt. 11. kwam het 
bestuur van de afd. Assebroek sa
men om de eerstvolgende leden
vergadering voor te bereiden. 

lEPER 

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

Plechtige herdenkingsmis opge
luisterd door het 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 

KORTRIJK 

In de eerstkomende weken zal 
er overgegaan worden tot het 
stichten van de afdelingen Kort
rijk, Bellegem, Kuume , Beveren-
leie, Desselgem, Wevelgem, Menen, 
Waregem. 

Na de stichting moet, in de 
schoot van de nieuwe arrondisse-
mentsraad, he t nieuwe arr. bestuur 
gekozen worden en overgegaan 
tot he t aanstellen van sekretaris 
en voorzitter van het arr. 

Kandidaturen voor beide posten 
worden ingewacht bij de huidige 
w.n. arr. voorzitter. 
Bal te Deerlijk op 6 oktober. 

Het aiT. besbuur dankt alle aan
wezigen om hun milde steun. De 

opkomst was reeds heel wat beter 
dan vorig jaar en voor toekomend 
jaar doen wij het nog heel wa» 
grootser ! De milde pnjzensch.-n» 
kers voor de tombola danken wij 
eveneens hartelijk en aan eenie
der : tot 'volgend jaar. 

Werf tochten. 

Zondag. 21 oktober a.s grot« 
kolportage te Waregem. Vrie.iden, 
wij moeten alle rekords doppen 
en daarom reken ik vast op een
ieders aanwezigheid. Bel tijdig op 
voor vervoer op de nrs 109 37-
109 85 - 220.83 - 420.70 en samen
komst aan de kerk om 8 uur 45 
stipt. 

ROESELARE 

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

Sprekers : 
Mr Prans van der Bist. 
Toon van Overstraeten. 
Allen daarheen ! 

ZOEKERTJES 

Alle briefwisseling voor inlassen 
en antwoorden op zoekertjes : 

Volksunie, M. Lemonnierlaan 82 
Brussel 1. 

Prijs per inlassing 20 F (vier 
lijnen), per lijn meer • 5 F (een 
lijn gelijk zijnde aan ± 32 letter
tekens of ruimte). 

Men betaalt vooraf door 20 P 
onder omslag te zenden aan bo
venstaand adres 

Werkzoekenden m bouwsektor 
(streek Oostende) kunnen zich 
wenden tot Volksunie M Lemon
nierlaan 82. Brussel 1. tel 11.82 16. 

Db 203 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

Zich aanbieden Volksunie M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1 

204 

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

205 

Bekwaam schilder vraagt bin
nenhuis schilderwerk, verzorgd 
werk, telefoneer 15 40 88 of schrijf 
bureel blad. 

207 

Onderwijzer 44 j aa r uit Brabant, 
t hans Export-Importzaak Binissel 
veric. kennism. voor huwelijk met 
lufft-. 35 Jaar. 

Schrijven bureel blad. 
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KOOP NU GRONDEN IN SPANJE 

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

VIKING 
Antwerpsebaan, tSt, Antwerpen (4e distr.) 
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W e slaan even weer het boekje van het sfudenten-
leven open om u enkele facetten te laten zien van 

de aktiviteit van de V.N.S .U. in Gent. 
Om volledig te zijn geven wij u eerst een kort o\-erzicht 
van wat de V.N.S .U. vorig jaar gepresteerd heeft. Wij 
hebben enkele lezingen gehad o.m. door kamerleden van 
de Volksunie, verder studentikoze kantussen en naar het 
schijnt waren deze de beste die er in Gent gehouden wer
den : iedereen vol vuur en de gezellige sfeer zat steeds in 
de lucht. Bovendien hebben wij de voor-manifestatie voor 
de eerste mars op Brussel te Gent georganizeerd. Met 
succes overigens maar jammer genoeg was de weersge
steldheid nu niet bepaald ideaal ; er zijn dan ook heel wat 
manifestanten weggespoeld. Van sommige worden de 
studenten-petten als vroom aandenken bewaard op ons 
sekretariaat. 

Belangrijker dan 
deze dode opsommingf 
van enkele aktivitei-
ten is het feit dat 
iedereen er nu van 
overtuigd is dat de 
V.N.S.U. een noodza
kelijke vereniging is, 
die niet meex mag en 
zal verdwijnen uit 
het Vlaams studen-
tenleven. Wij achten 
het noodzakelijk, hij 
de Vlaamse inlellek- -
tuelen van morgen de 
basis te leggen voor 

een uilgesproken Vlaamse levens
houding. Wij vk̂ illen pogen de 
intellcktueel Vlaams-nationale ide
alen voor het leven mee te ^e\en. 

De volksunie moet ook de on
verschillige en vaak al te materi
alistische intellcktueel kunnen be
reiken en hiervoor is de V.N.S.U, 
ongetwijfeld noodzakelijk. 

Hoe wij onze aktie voeren is niet 
Jn twee lijnen neer te schrijven ; 
het is vooral de geestdrift van 
onze leden, die er voor zorgt dat 
i\-ij meer aanzien krijgen. Wij 
stonden vorig jaar met ongeveer 
driehonderd leden ; dit aantal 
groeit steeds en zij verkondigen 
aan ieder die het maar horen wil 
dat zij lid zijn van de V.N.S.U. Zij 
gaan trots op hun lidmaatschap. 

Zbals u begrijpen zult, eist zul
ke studentenvereniging met enke
le honderden leden een degelijke 
organizatie, een stevig bestuur en 
verder aanzienlijke geldmiddelen. 

Wat u ook wel begrijpen zult, 
Is het feit dat wij er naar streven 
het « amateurisme » uit onze be
weging te bannen. 

Wij doen nu een beroep op 
ïicpcii die daadwerkelijk de 

DE VOLKSUNIK 

of rood moet zijn. Dat het begrip 
« Vlaams » langzaam als een zelf
standige Yolwaardigheid, ook in 
studentcnmiddcns v\ordt aan
vaard, is in grole mate aan de 
V.N.S.U. te danken. 

Iloe wij sedert onze eikcniiing 
de aktie aan onze Vlaamse univer
siteit gevoerd hebben, is eenvou
dig . sedert één jaar zijn wij bc/Jg 
met de aanwezigheidspoliliek te 
voeren. Wij laten ons overal zien. 
Op alle vergaderingen, van welke 
politieke overtuiging ook, op alle 
lezingen die gehouden worden in 
de studentenkringen, zelfs op de 
meeste bals is er steeds een V.N.S. 
U.-> er tegen woordiging. 

In de collegelokalen van de 
uni\ersileit hebben wij, zover onze 

BEWEGINGSLEYEN 
DIKSMUIDE 

De avond van de Mars op Brus
sel hebben een tiental fransspre-
kende nozems, gewapend met 
knipmessen, kettingen, e.a. ge
poogd een overval te plegen In het 
Vlaams Huis alhier. Door de kra
nige houding van de uitbater, Leo 
Devreese, pa,s thuis gekomen van 
de Mars, en van zijn gezin, als
mede van Jef Stockx, een van de 
verbruikers, werd deze laffe over
val in de kiem gesmoord. De aan
randers konden verschrikt het 
hazenpad kiezen doch een onder 
hen werd herkend. Leo Devreese 
liep een diepe snijwonde op aan 
de handpalm. De rijkswacht kwam 
ter plaatse en kon 's anderen
daags reeds de- booswichten iden
tificeren en proces-verbaal op
stegen. Zi] waren afkomstig van 
Komen en Veurne 

Weri Ijverig nieuwe leden en 
abonnementen aan. Na de Mars 
op Brussel zijn veler ogen open-

, gegaan. Ieder zelfbewust Vla
ming moet er van overtuigd zijn 

dat de Volksunie de enige partij 
is die Instaat voor de toekomst 
van ons volk. 
Dienstbetoon. 

A. de Ganck, landbouwkundig 
ingenieur, stelt zich ter beschik
king van de lajidbouwers voor het 
geven van kosteloze inlichtingen 
aangaande landbouwproblemen, 
in het Vlaams Huis te Diksmuide, 
IJzerlaan 83, iedere zondag van 
11 tot 12 uur of op afspraak, tel. 
507.49. 

VORST-UKKEL 
De Volksunie Vorst-Ukkel nodigt 

voor de eerste keer alle Vlaamse 
Brusselaars uit voor een eerste pri
vaat dansavond, in Vlaams Huls 
Die Ossewa. Bondgenotenstraat 
307, Vorst (Brussel 6), ingericht 
voor het vermaak onz«r mensen 
en het spijzen onzer propaganda^ 
kas. Begin te 19 uur. Deelname in 
de kosten : 10 P. 

Die Ossewa bereikt men met 
trams 13, 14, 50, 52, 58 en met bus 
47. 

TENLEVEN 
Vlaams-nationale politiek - in de 
brede zin - op de voet wensen te 
volgen, studenten die degelijk on
derlegd wensen te zijn in de 
Vlaamse problemen en die niet 
meer behept zijn niet het \aak al 
te irreële idealisine \an vele 
Vlaamse jongeren. Tussen haakjes 
zij hier opgemerkt dat vooral de 
student zich meental ergert over 
het feit dal de Mdamsc politiek 
haa'-t zonder d<>(liino gcvoeid 
vvordt. 

Een doctrine is bioodiiodig wjl 
men niet te snel stranden op hel 
onbegrip >an nog niet «bekecido) 
Vlaming. Het bestuur van ilc 
Volksunie beseft tenvoUe het nut 
en de doelmatigheid van zulk een 
Vlaams-Nalionale studen tengroe-
pering en daarom staat zij er zo 
sympatiek tegenover, juist omd.it 
de V.N.S.U. bewijst dat zij bo\en 
de gewone studentikoze vereni
gingen, staat. Steeds meer gaan 
er in de Gentse studentenwereld 
stemmen op om tot een algemeen 
Vlaams Studenten Verbond te 
komen ; dit ook door de invloed 
van de V.N.S.U., die aantoont dat 
men om te blijven bestaan niet 
noodzakolijker\^ ijze blauw, geel 

pecuii.idiro toestand het toeliet, 
een aanhoudende roklamc-oorlog 
gCNoerd voor de V.N.S.U. en dus 
tevens voor de Volksunie. En in 
minder dan een jaar waren wij 
bekend over de gehele universi
teit en in alle fakulteiten. Trou-
vsens tot op heden mogen wi] ons 
verheugen in een stijgende be
langstelling voor OU/e manifesta
ties van «elke aard de/e ook zijn 
mogen. 

ïor heiiiineiiiig nog e\en ou/e 
P.C It. 5201.76. 

Dank bij vooibaat 

SCHILDE 
Grote Kantonnale volksvergadering 

VLAANDEREN EERST 
op vrijdag: 26 oktober te 20 uur 30, in de reuzetent op 
het Rond-Punt van de Kerkelei. 

Sprekers : Meester Palinckx, Toon Van Over-
straeten, en Meester Van der Eist, die aan de afde
ling het vaandel zal overhandigen. 

Samenkomst : om kwart voor acht aan de kerk, 
met V.M.O.-muziekkapel en in reuze fakkeloptocht 
door het dorp naar de tent. 

Na de vergadering : gezellig samenzijn; met 
dans en leute. 

Het orkest Flory Deleu, onze Vlaamse troubadoer 
Bob Davidse, de grote Vlaamse belofte : Chris Ellis, 
internationale vedette, zangeres van het amuse
mentsorkest van de BRT en van Francis Bay, zijn een 
waarborg voor prima stemming. 

Speciale autobussen zorgen ervoor dat iedereen 
zaterdagmorgen thuisgeraakt. 

Schilde verwacht al zijn vrienden. 
Gratis toegang. 

Maneschijn, Liefde, Fanlasie 
Door het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch Toneel. 

foneel 
Ie Brussel 

D e h. E . Verryck, die van 1929 tot 1961 direkteur is 
geweest van de Volksschouwburg Folies-Bergere, 

stichtte in 1951 het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch Toneel 
met de bedoeling te Brussel lyrische toneelvoorstellingen 
in het Nederlands te geven en aldus het kultureel peil van 
de Volksschouwburg te verheffen : dit was absoluut nood
zakelijk, daar de zgn . volksstukken soms een niveau 
bereikten dat al te pover was en dat de Vlamingen sedert 
lang ontgroeid zijn. 

Toen de Volksschouwbiirg nood
gedwongen geslolen iverd (we
gens het vei'vallen van het huur-
Ixonirakt), is de h. Verrijck niet 
bij de pakken blijven zitten 
Thans werd er geslarl in de Kon. 
Cirkusschouwburg, het grootste 
theater van Brussel, met «Mane-
schijn, Liefde en Fanlasie » naar 
de operette «Der Vetter aus 
Dingsdan, op muziek van Edward 
Künncke. Hierna komt een zgn. 
volkstuk : we hopen dat het ins-
•gelijks een zeker peil zal berei
ken, een eerste vereiste, wil men 
een goede naam behouden. In 
maart, na het optreden van een 
Spaans cirkus, wordt de reeks 
loortgezet. 

De opcningsvoorstelling van 
i'.'Maneschijn, Liefde en Fantasie» 
kon zich in een grote bijval ver
heugen : er was een volle zaal, 
veel bijval en enthousiasme. 

De vertolking van deze zeer 
romantische operette is geslaagd 

tt noemen, enkele zwakke plek
ken niet te na gesproken en 
gezien het feitelijk een nieuw be
gin betreft. 

Het heeft ons verheugd dat de 
eentaligheid thans eerbiedigd 
wordt wat plakbrieven en pro
gramma betreft : ook de h. Ver
rijck heeft ingezien dat het Neder
lands de taal van de toekomst U. 
Laat ons hopen dat deze weg ver
der zal gevolgd worden, de enige 
die de Vlamingen nog zullen dul
den. 

« Hel Hoofdstedelijk Vlaams Ly
risch Toneel » is opnieuw goed 
tertrokken. Het verdient alle 
steun. 

J. VI. 

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

I ((HOF DE VOER » 
s 

I Kloosterstraat 84 's Graven Veeren 

: EEN AANDEEL. K O S T 1 . 0 0 0 F 

: S T O R T E N O P G I R O 1 5 . 3 2 . 3 7 
[' Stichting Overmaas 's Graven Voeren 
• 

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

Rudi van der Paal 
Ward Bolus 
Jef Ernst. 

HhiBüta 
I 

•É. 
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De opsland gaal* verder 
De opstand gaat verder, de betogingen ook. Zon
dag a.s. wordt te Tongeren een grote boerenbeto-
ging met traktoren gehouden. L'mburg, waar de 
opstand begonnen is, geeft hiermee weer eens 
een stimulans. Wij kunnen de Limburgse boeren 
niet anders dan gelukwensen met hun doorzet
tingsvermogen. 

Deze week brengen wij een overzicht van de toe
stand bij de eierboeren. Deze toestand is zeer be
nard. En het zijn in dit geval de Vlacimse boeren 
die het slachtoffer worden, want de eierproducen
ten vindt men uitsluitend in Vlaanderen. 
Het wordt meer dan tijd dat de regering maatre
gelen treft die niet enkel de toestand gezond ma
ken voor een bepaalde tijd, maar die het bestaan 
beveiligen voor de toekomst. 

K ruishouten! is een barometer, beste lezers. Een baro
meter van de Vlaamse eierindustrie. In deze schone 

gemeente tussen Leie en Schelde, klopt inderdaad het hart 
van het bedrijvige lichaam dat gevormd wordt door ontel
bare bedrijven en bedrijfjes, verspreid In de wijde omge
ving. Kruishoutem is meteen de grootste elermarkt van 
heel West-Europa. Wij hebben gedurende de afgelopen 
weken vaak vraaggesprekken niet kippenkwekers afge
drukt. In vaak tragische bewoordingen gaven deze mensen 
de teloorgang van hun bedrijven, die zij met hard werken 
opgebouwd hadden, weer. Wat schuilt er achter deze 
drama's, wat zijn de oorzaken van de slechte toestand? Dat 
hopen wij deze week nader te belichten. 

voerd, uit het Houtland, 
Veurne en ook uit het Meet-
jesland 

Te Kruishoutem moeten 
er om en bij de 250 bedrij
ven zijn die bijeen 60.000 
leghennen hebben. Voeg 
daarbij een 50.000 mestkui-
kens en men krijgt een 
beeld van wat deze gemeen
te betekent voor pluimvee
teelt 

Intussen heeft Kruishou
tem grote plannen en wel 
voor een overdekte markt. 
Thans is er wel een goeduit-

zen • Pier de eierboer en Mie 
de Boterboerm (vertegen
woordigster van de Kruis-
houtemse botermarkt) die 
jaarljks hun ronde doen en 
ten laatste is er ook de eier-
worp. Piastiek-e'eren worden 
aan kleine valschermen uit 
de kerktoren geworpen, te 
grabbel voor de samenge
stroomde menigte. De inge
sloten prijzen maken dat zij 
een gretig objekt vormen 
voor de kundige eierrapers. 

Om bij de slechte gang van 
zaken in de eierhandel te 
komen willen wij vooreerst 
enkele oorzaken, zoals die 
gezien worden door specia
listen bekijken. De productie 
IS ten onzent zeer intensief 
aangepakt. Het is een feit 
dat geen enkele sektor zo 
veredeld is als de pluimvee
teelt. Vele landbouwers zijn 
destijds op raad van bevoeg
de instanties overgeschakeld 
op de pluimveeteelt en heb
ben daarvoor zeer grote of-

prijzen zijn genoeg gekend. 
De te lage prijs voor de eie
ren schuilt onder meer in 
het volgende- de niet-E.E.G.-
'anden (de derde landen zo
als zij genoemd worden) 
kunnen mvoeren tegen de mi
nimumprijs van 1,99 P 
(heffing inbegrepen). Daar
mee kunnen zij onze e:gen 
mensen bekonkurreren omdat 
deze laatsten dergelijke prij
zen niet kunnen bieden. In
derdaad, na aftrok van hef-
fmg, vervoer- en verpak-
kingskoöten, ontvangen onze 
voortbrengers in werkelijk
heid 1.58 F. 

Wat er ook van zij, de prij
zen gedurende de afgelopen 
maanden waren van die aard 
dat talrijke voortbrengers 
zware slagen hebben gekre
gen. De Boerenbond heeft 
onder druk van de steeds er
ger wordende beroering eea 
premie gevraagd van 25 P 
per hen, om de getroffenen 
steun te verlenen. Voor velen 

KRUIS 
JAAR 71 

"LEGT" PER 
ILJOEN EIEREN 

Vooraf willen wij echter 
een beeld brengen van 
Kruishoutem, alleszins een 
verwenzenlijking waarop wij 
Vlamingen fier mogen zijn. 
Zeker als men weet dat deze 
Biermarkt bezocht wordt 
door specialisten uit talrijke 
vreemde landen, tot zelfs uit 
Marokko, Algerije, India en 
andere Afrikaanse en Aziati
sche landen. 

de stiptheid, waarmee alles 
wat met de markt betrek
king had en de goede gang 
van zaken kon bevorderd 
worden, die van het begin af 
gehandhaafd werd. 

De ligging van de gemeen
te speelt daarbij een niet 
onaanzienlijke rol. 

Er wordt trouwens door 
bevoegde mensen gewezen 
op het belang ,dat de E-3 

geruste open markt maar 
men streeft er naar zo spoe
dig mogelijk onderdak te 
verlenen aan de kopers en 
de verkopers Ook op het 
gebied van de public rela
tions wordt er veel gedaan 
en nog wel door middel van 
folklore. Er is de week van 
het ei en van de braadkip, er 
zijn de Kruishoutemse reu-

fers gebracht; wij denken 
hier aan de kapitaalsinveste
ringen voor het optrekken 
van de nodige gebouwen en 
de aankoop van de noodza-
kehjke installaties. Intussen 
worden de voederprij'zen 
steeds maar hoger naar ver
houding tot de prijs van de 
voortbrengst. De oorzaken 
van de dure voedergraan-

is dit bedrag nog te laag 
want er zijn mensen die dit 
jaar per duizend stuks, eeo 
verlies hebben van 50.000 P. 
Waar moeten zij het geld 
vandaan halen om hun vol
ledige schulden te kunnen 
afbetalen ? En waar blijft 
de vrucht van hun arbeid, 
waar hun rechtmatig werk-
loon ? 

Invoer uit niet-E.E.G.-landen 
strop om Vlaamse nek 

Het is allemaal zeer snel 
gegroeid Tot voor de jongste 
wereldoorlog was de Kruis
houtemse markt er een zoals 
men er talrijk in Vlaanderen 
kon aantreffen, maar sinds
dien is door een krachtda
dige gemeentelijke aanpak 
een geweldige bloei ont
staan. 

Zodoende kwam men er 
toe in 1952 kwoteringen te 
beginnen waardoor de markt 
het aanzien kreeg van een 
echte beurs. Kruishoutem 
heeft zijn bijval, waardoor 
het andere grote eiermark-
ten verdrong, te danken aan 
4« vrijheid van handel en 

voor Kruishoutem zal heb
ben ten bate van de snelle 
verbindingen. 

De omzet van de markt 
blijft intussen toenemen, dit 
ondanks de lage prijzen die 
de eieren tegenwoordig ma
ken. Op dit ogenblik is het 
wekelijks omzetcijfer min
stens 1.250 000 stuks zodat 
per jaar zeker 71 miljoen 
eieren via Kruishoutem de 
wereld ingaan. Hoewel de 
gemeente zelf in een gebied 
gelegen is waar talrijke kip
penkwekers zijn gevestigd, 
worden de meeste eieren uit 
West-Vlaanderen aange- ..moderue bedrijveiL. 
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CANZONISSMA 

Hi'chluit gezegd en gezien de 
ervaringen van het BRT-verleden, 
we hadden niet overdreven veel 
perlrouwen in het wellukken van 
ten liedies-programma als « Can-
tonissima n. Ome verwachtingen 
lagen dan ook eerder aan de lage 
kant, toen we vorige week zaler-
tiag om precies Zl u voor ons 
tcherm plaats namen en de om-
Toepsler mei een mislukte glim
lach voor het programma onze 
weUcillende aandacht vroeg. 

Aanvankelijk zag het er naar 
uil dal we op ons machientje 
geen vréugde-zangen zouden te 
likken krijgen : zo verward en 
moeilijk te volgen als de uitleg 
van Bob Boon in verband mei hel 
reglement van de liedjes-wed
strijd, zo verward en moeilijk op 
te lossen moet de huidige situatie 
van de Vlaamse kivestie toeschij
nen aan de hrn. Collard en Van
den Boeynanls. En dat wil heel 
wat zeggen l 

De hemel klaarde echter heel 
wat op van zodra de zangers zelf 
op hel podium verschenen, de 
prezentalie veranderde even plots 
uh onverwacht van toon, en het 
peil van het hele programma 
schoot meteen een flink stuk de 
hoogte in. De ongedwongen toon 
van de « Tienerklanken » kwam 
zowaar om de hoek kijken, zodat 
W£ niet aarzelen om als totaal-in
druk van een geslaagde uitzending 
te spreken. Indien we nu ook 
nog konden leren dat een spiritu
ele en vlotte- prezentalie niet het 
resultaat is van krampachlige po
gingen om geestig te zijn, maar 
dat we dit slechts zullen bereiken 
wanneer we doodgewoon onszelf 

leren te blijven, dan komen we 
misschien nog helemaal waar we 
moeten zijn. 

Over de liedejs zelf valt heel 
wat Ie zeggen. Eens te meer heeft 
het programma aangetoond hoe
veel achterstand we hier in Vlaan
deren nog in te halen hebben op 
Frankrijk bv., en zelfs op onze 

programma op de lijst prijkle. 
Noch de melodie, noch de orkes
tratie bezaten inhoud en rijkdom 
genoeg om deze overwinning Ie 
rechtvaardigen, wat eveneens van 
uDromen aan 't Kanaal» kan wor
den gezegd. 

Het fijnste en meest poëtische 
lied van de avond was, naar onze 

broeders uit het noorden. Veel te 
veel nog zitten we vastgeroest aan 
tango-kwelende charme-zangers, 
die even onuitstaanbaar zijn als 
minderwaardig. We hebben het 
nog altijd niet geleerd los te ko
men uit die oppervlakkige en ver
slikkende mentaliteit van « Ik 
hou van jou » - teksten op even 
erbarmelijke muziek. 

Met het oordeel van hel publiek 
zijn we lang niet akkoord. Bob 
Benny kweet zich weliswaar voor
treffelijk van de hem opgelegde 
taak, maar zijn «Kleine, blauwe 
zwaluw » verdiende naar onze 
mening niet de eerste plaats, 
waarmee ze bij het einde van het 

SCHOOLRADIO EN -TV 
Wij ontvingen van de BRT-persdienst de brochures in 

verband me t de sohoolradio en de schooltelevisie. De lezer 
kan deze brochures ontvangen door s tort ing van het over
eenstemmend b€Klrag op PC 54.68 van de BRT, Brussel 5. 
De prijs ervan : 

— Jaarbroohure sohoolradio (178 blaz) 25 F 
— Jaarbroohure schooltelevisie (32 blz) . . , 5 F 
— Oktoberbroohure schooltelevisie (20 blz) . . . 10 F 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
15.00 : Reisroutes — 15.30 tot 
18.00 : Reportage van de interna
tionale zwem- en waterpoloweastrij-
den te Mechelen (2e dag) Tijdens 
de onderbreking, omstreeks 17.00 : 
Klein, klein, kleuterke — 18.25 : 
Panorama : de week in beeld — 
18.55 : De schat aan de rivier 
(avonturenfilm voor de jeugd) — 
19.45 : De kleine duiker (tekenfilm) 
20.00 : T.V Nieuws — 20.25 : 
Het manneke — 20.30 : Wie 
weet wat (spelprogramma door Tony 
Corsari) — 21.45 : Close-up 
(een programma gewijd aan de he
dendaagse kineasten) — 22.35 : 
Sportweekend — Tweede nieuws
uitzending. 

B MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.30 
De wolf en het lammetje (teken
film) — 19.40 : Zoeklicht op 
de culturele actualiteit — 20.00 
T. V. - nieuws. — 20.30 : Speel
film : Margie (komedie van Henri 
King) — 22.00 ; Medium : Ballet, 
opera en muziek — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

Flicka (28e all) — 19.30 : Auto-
rama (het magazine voor automo
bilisten) — 2000 : T.V. nieuws 
20.30 : Schipper naast Mathllde 
21.30 : Schatten op zolder — 22.00 
Eurovisie : Reportage van de twee
de helft van de voetbalwedstrijd 
Duitsland - Frankrijk te Stuttgart 
22.45 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.30 
Penelope — 20.00 : T.V. nieuws 
20.25 : Het manneke — 20.30 
Het verraderlijke hart, van Edgar 
Allan Poe — 21.30 : Indonesië : 
Schilders op Bali (reportage door O-
mer Grawet) — 22.00 : Ten huize 
van Richard Minne —• 22.45 ,: 
Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
14.05 - 14.40 : Schooltelevisie — 
19.00 : Gastprogramma : De so
cialistische gedachte en actie — 
19.30 : Franse les — 20.00 : 
TV. nieuws 20.25 : Het manne.. 
ke — 20.30 : Valschermspringen 
21.30 : Poging tot moord (politie
film naai en verhaal van Edgar Wa<-
lance.) ^22.25 : Tweede nieuws-
uitzendlng. 

• WOENSDAG 
1 7 - 1 8 : Kom toch eens kijken I 
JeuT iflevlsie met Nonkel Bob en 
T!>"> Rta — 19.00 • Mijn vriend 

Faces ; de parkwachter en 

zijn masker. 

HET IS MAAR 
EEN WOORD 

Het kwis-programma mei Paul 
van de Velde is zaterdagavond ge
start met een schitterende eerste 
aflevering. Door hemzelf zeer ge
nietbaar, zelfs hier en daar gees
tig, op het scherm gebracht en 
geleid, heeft de uitzendirig ons 
een half uur lang weten te boeien 
door een vlot verloop en goed naar 
voor gebrachte woord - verkla
ringen. 

Dat de verklaring der woorden 
Icracht werd bijgezet door meege
brachte voorwerpen, vinden we 
een pozitief element voor het pro
gramma. We ivillen Paul van de 
Velde echter waarschuwen voor 
het gebruik van al te vreemde 
woorden : wanneer werkelijk nie
mand ooit van hat woord heelt 
gehoord, wordt er in de huiska
mer met niet zoveel geestdrift aan 
de wedstrijd meegedaan dan warv-
neer verschillende huisgenoten 
werkelijk een mening hebben over 
de mogelijke betekenis van het 
woord in kwestie. 

Voor de rest hopen we nu maar 
dat de volgende aflevering even 
goed in de smaak zal vallen en 
niet zal worden ontsierd door gis
singen allerlei, door betwistbare 
zaken en door stuntelig gedoe 
van het gast-kader. liet nieuwe 
TV-seizoen maakt hier en daar 
reeds een gunstige indruk. Laat 

drickx. Niet etlleen werd hierdoor 
bewezen dat er aan het Flage^ 
plein, ondanks alles en iedereen, 
toch nog enkele volwassen mei%-
sen met een normaal stel herse
nen rondlopen, maar de prestatim 
van Ward Bogaert geeft ons zelf» 
redenen om zeer hoopvol de toe
komst van het pas begonnen TV-
seizoen in te zien. 

Het besle uit het hele program
ma was eigenlijk de prezentalor 
Ward Bogaert zelf, die maar wal 
rondliep en wat praatte, op een 
vlotte en totaal ongedwongen 
wijze het geheel aan elkaar bab
belde en gestalte gaf. En waar de 
teksten van de BRT-show's meest
al de zivakste plaats in de uitzen
ding zijn, liet men ons deze keer 
geen ogenblik de kans om een 
dergelijke opmerking te maken 
in verband rnet de hier besproken 
uitzending. Bijzonder treffend roos 
eveneens het licht moralizerende 
slot, dat echter geen ogenblik uil 
de toon viel of op bruuske wijze 
de stemming van het verhaal 
brak. 

Wat echter wel degelijk dt 
stemming min of meer geweld 
aandeed iiws het liefdesduet v<in 
Fomcu en Julia. De melodie van 
dit lied paste naar onze smaak 
niet in het kader waarin het was 
geplaatst. Bijzonder mooi was het 
daarenboven niet, en men had 
hel maar beter helemaal wegge
laten. Deze vergissing was echter 

opvatting, « Saksiscli porselein ». 
Dit door Lize Marke bijzonder 
mooi voorgedragen lied mag dan 
een beetje « alt-modisch » van 
toon zijn, tekst en melodie staken 
enkele meiers boven de rest uit. 
We vrezen volgende keer voor het 
ergste, rnaar cndanks dat hopen 
we ioch dat het liedje drie avon
den in kompetitie bUifl. Het was 
het enige lied van de avond, dat 
op een Eurovisie-Songfestival een 
hans heeft I 

dit kwis-programma een mooi 
plaatsje veroveren te midden van 
de suksesrijkste uitzendingen l 

SLINGEREN O P 
JAZZ 

Het allerbeste programma van 
de voorbije TV-iveek was ontegen
sprekelijk u Slingeren op Jazz » 
van Ward Bogaert en Lode Hetx-

niel van aard om hel geheel te 
beïnvloeden. 

V Slingeren op jazz « wat een 
programma om niet licht te ver
geten, en we verwachten de 
naam van Ward Bogaert dan ook 
nog menige keren op ons scherm 
gedurende dit seizoen. Hij heeft 
meer dan overtuigend aangetoond 
dat hij iets kan I Jvb. 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Sloringen 
•^ Een zeer ergerlijke storing zondagavond was he t beeld
verslag, na alioop van de « Mars op Brussel » door de nieuws
diensten van de Vlaamse Ï V aan de kijkers geprezenteerd. 
Wat wij daar te slikken kregen werd in zijn, vervorming van 
de objektiviteit slechts overtroffen door het meer dan tenden
tieuze verslag van onze lieve Waalse broeders. Dat laatste was 
dan ook werkelijk een schande voor de journalist iek en een 
aanfluit ing van alle redelijkheid ! 
We gaan, aan het vieze zaakje van de Vlaamse TV niet te veel 
woorden verspelen. « Naoh wie vor » zullen de partij-kreatu-
ren van de BRT toch zeer vlijtig de ordewoorden van h u n 
politieke meesters blijven opvolgen. Ziehier echter hoe de BRT-
jongens er in geslaagd zijn om de eigenlijke betoging te laten 
verdrinken, in de incidenten : de begeleidende kommentaa r 
bij de beelden telde in totaal 570 woorden. Daarvan waren er 
niet minder dan 380 gewijd aan de politie, de incidenten en 
de strooi^iefjes van de Walen I 
Kommentaar totaal overbodig I 

14.05 - 15.15 : Schooltelevisie — 
19.00 Internationaal jeugdmaga-
zlne — 19.25 : Arena — 20.00 
T.V. nieuws — 20.30 : Budl Car
rel - show — 21.15 : Lopen zoals 
ledereen (film over de orthopedie) 
— 22.00 : Première (lilmnieuws en 
nieuwe films) — 22.45 : tweede 
nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
1 7 - 1 8 : Kom toch eens kijken 
wederuitzending van het jeugdpro
gramma van 24 oktober — 19.00 
Folklore : De vrijage van Magrletse 
Hemelsoet — 19.30 : Echo — 
20.00 : T.V. nieuws — 20.25 ; 
Het manneke — 20.30 : Het is al
tijd Dennis — 20.55 : Canzonisslma 
- tweede van een reeks pre-selecties 
met het oog op de Grote Eurovisie-
prijs van het lichte lied 1963 — 
21.40 : Het i» maar een woorü 
(Quizprogramma) — 32.10 : Mid
dernacht op Broadway — 22.35 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

Deze edele wijn wordt 
U geleverd door : 

FIJNKOST p v b a 
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). 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanr. . . 

MATTHteU'S BEDDENBSDRIJf 
. T U R N H O U T S E B A A N 102, B O R G Ï R H O U T - TÉL. 35 !7.S3 
Bijhui icn: Antwerpen : Oicpcftr. 34-86. Tel. il.01.)8, Bcgljncnstr. 39-11. 

Tel 53 47.24. - Deurne : Golitforrlel 60. Tr( 36.25.22. 



K VOLKSUNIE IS 

150 jaar geleden werd Hendrik Conscience 
geboren, de levenswekker van het Vlaamse volk, 
de man, wie wij onze Vlaams-nationale feestdag 
(11 juli) danken, zonder wie niemand nog ooit 
van de roemrijke Guldensporenslag zou gewag 
gemaakt hebben. 

DE LES CONSCIENCE 

i 

Hij was de stichter van de eerste Vlaams-
nationale partij - onafhankelijk van de staats-par-
tijen, - voorloper van de stichters van de Front
partij en van de Volksunie, die nooit anders sprak 
dan van « Vlaanderen, mijn Vaderland ». - Om 
niet enkel te gewagen van ((De Leeuw van 
Vlaanderen », « Jakob van Ar te velde », ((De 
Kerels van Vlaanderen », (( De Boerenkrijg », 
« De Maagd van Vlaanderen »... wijzen wij b.v. 
op ((Enige Bladzijden uit het Boek der Natuur», 
waarin hij vurig protesteerde (in 1846) tegen hef 
verwijt, dat onze taal niet voor hoger onderwijs 
geschikt was. 

Conscience zag al de po
gingen door de Belgische re
gering aangewend om het 
Vlaamse Volk met het Waal
se te versmelten in de kroes 
der Franse beschaving en hij 
kloeg ze aan. Hij toonde aan, 
dat er tweemaal zoveel Vla
mingen als" Walen waren en 
dat wij minstens tweemaal 
zoveel belastingen betaal
den... (Voorrede tot « De 
Leeuw van Vlaanderen », die 
in de latere uitgaven opzet-

kelde, het onderwijs van het 
Vlaamse Volk in eigen taal 
verdedigde en verbitterd wees 
op de economische achter
lijkheid van onze mensen. 
Het kiesmanifest van deze 
« volksuniepartij » verdedig
de de politieke ontvoogding 
der Vlamingen. « Vlaams wil
de niet alleen zeggen : 
Vlaamse Letterkunde, Vlaams 
tijdverdrijf. Vlaams beteken
de : politiek en administra
tief recht; ontvoogding, 

NOOIT HEB IK AAN EEN DER GROTE PARTIJEN 
TOEBEHOORD DIE HET LAND VERDELEN; NOOIT 
HEB IK DEZE PARTIJEN VERDEDIGD. NOCH 
DOOR MIJN WOORDEN. NOCH DOOR MIJN DA
DEN. IK BEHOOR TOT DE ONAFHANKELIJKE 
VLAAMSE BEWEGING... 

H. Conscience 

teUJk door de uitgevers werd 
weggelaten). 

Conscience was het voor
beeld van de strijdende Vla
ming : men heeft hem te 
•eel als romanschrijver be
schouwd en waar hij zich 
met Vlaamse politiek wilde 
bemoeien, werd hij hardnek
kig door alle pseudo-flamin-
ganten bekampt. Deze te
genstanders, schijnheilig of 
niet, zijn de oorzaak, dat de 
Vlamingen gedurefide 132 
Jaar de kaas van hun brood 
lieten eten door degenen, 
wier politiek Conscience als 
« boze politiek > had aange
klaagd. 

Door het lezen van zijn 
historische romans gingen 
de lezers op in het verleden. 
Juichten en jubelden daar
over, schreven liederen en 
cantaten, richtten standbeel
den op, gaven feesten en 
stoeten en optochten ten 
beste, maar lieten de « boze 
partijpolitiek » voortdoen. 
Deze werkt nog dagelijks 
door in de honderden feiten 
van karakterloosheid welke 
door Vlamingen, en niet van 
de minsten, begaan worden 
omdat zij altijd, van 1830 tot 
nu, fwee heren hebben wil
len dienen... 

• Verkiezingskandidaat 
Conscience ging in de 

meest krasse bewoordingen 
de partijenstrijd te lijf als 
nutteloos, zonder werkelijke 
inhoud, schadelijk voor het 
Vlaamse belang. 
Daarom kwam hij bij de ver
kiezingen van 1851 met een 
onafhankelijke Vlaamse Lijst 
op, die ook de sociale wantoe
standen in Vlaanderen he-

vooruitgang, verbetering van 
alles wat het Vlaamse Volk 
aanging; recht in alles gelijk 
de Waal, in ambten, in pos
ten, in gunsten... ». 

De Vlaamse plakbrieven 
(1851) beschuldigden de 
Franskiljons ervan met alle 
lage middelen de kandidatuur 
van Hendrik Conscience te 
bevechten, « omdat zij de 
welsprekendheid van deze 
voorstander van het Volk en 
der Moedertaal vreesden ». 

De houding van onze gro
te schrijver is in ieder geval 
een belangrijke faktor ge
weest in de langzame ver
nieuwing van de Vlaamse Be
weging. 

Hij zag ia, dat de partij-
politiekers door een eng op
portunisme verblind waren. 
Talrijke Vlaamse kiezers 
stonden rond hem, zodat al
leen een lasterlijke campa
gne hem heeft kunnen doen 
vallen. 

In 1872 ging te Brussel een 
Vlaamse Partij de kiesstrijd 
aan met Conscience als voor
man. De stemgerechtigden in 
die tijd waren de hoge stan
den, voor wie Conscience 
« een indésirable » bleef. 

Conscience was een demo-
kraat; de verfransing van de 
bourgeoisie dreef hem naar 
de Vlaams gebleven volks
klasse. Zo werd hij de schil
der van het leven van de 
kleine mensen. 

• (( De » roman. 
Conscience was een ziener, 

een profeet. Mensen kunnen 
bezwijken, een volk kan neer
gedrukt worden voor een tijd; 
wij, Vlamingen hebben dit 
lot reeds dikwijls ondergaan. 
< Wat Franskiljons en Walen 
echter ook aanwenden om de 
ingeboren zucht ftaar vrij
heid in Vlaanderen uit te 
roeien, zij zal immer als een 
onuitdoofbaar vuur opnieuw 
ontvlammen en eindelijk 
haar vijanden verslinden. Uit 
het bloed der Martelaren zel
ve zal de verlossing opda
gen en eens zullen de zonen 
van het Vlaamse Volk, dat 
nu met de voeten getreden 
wordt, de verdrukkers dwin
gen tot eerbied voor zijn 
aangeboren recht *. 

U. Van de Voorde zegt het 
zeer juist : « indien ons volk 
ooit een boek heeft bezeten, 
waaruit het, sinds geslachten 
reeds, het geestelijk voedsel 

stellingname tegen de offi
ciële partijen had tot gevolg, 
dat hij in naamloze spot- en 
lasterschriften werd beledigd, 
in zijn waardigheid van bur-

« Vlaanderen den Leeuw » had, zonder Conscience, ook nooit gcblaan 
op dit standbeeld te Klein-Sinlen (Frans-Vlaanderen). 

tot Vlaams-nationale bewust
wording heeft gehaald, dan 
is dit Conscience's « Leeuw 
van Vlaanderen », en geen 
ander ». 

Inderdaad, door zijn histo
rische romans heeft hij ons 
volk een nieuw Vlaams-na
tionaal besef gegeven. 

< Nooit, » zegt hijzelf, 
« heb ik aan één der grote 
partijen toebehoord, die het 
land verdelen : nooit heb ik 
deze partijen verdedigd, noch 
door mijn daden, noch door 
mijn woorden. Ik behoor tot 
de onafhankelijke Vlaamse 
Beweging, die de Franskil
jons zo welwillend een 
« slechte Vlaamse coterie 
noemen »... En nu, gaat 
voort (tot de partijen) met 
ons te verscheuren : roep op 
mij de haat uwer lede?i : 
doch hoopt even̂ n̂ el niet uw 
doel te bereiken... > Zijn 

ger, in zijn eer als mens 
schandelijk aangerand, zelfs 
in zijn hoedanigheid van 
schrijver werd hij door zijn 
schaamteloze belagers niet 
gespaard. 

Hendrik Conscience was, 
evenals Peter Benoit, een 
Vlaams-nationalist In de 
mooiste betekenis van dit be
grip, een Vorst der Vlamin--
gen. 

Nu Staat en Stad Antwer
pen hem schijnen te verge
ten en alleen de V.T.B, er 
aan denkt hem in december 
a.s. te huldigen, zijn wij ge
lukkig in ons blad vóór alle 
Vlaamse kranten, de aan
dacht te vestigen op de man 
die ons volk heeft jvakker 
gebazuind en het sluimeren
de Vlaanderen uit zijn on
verschilligheid en onmondig
heid heeft gewekt. 

Hist. 

Minister niet akkoord met uithongeringspraktijken ? 
Vraag van volksvert. 

Mattheyssens met ant
woord van minister Ver-
meylen : 

Op zondag 9 september, 
omstreeks 11 uur 30, wer
den tengevolge van rellet
jes in een Antwerpse kerk, 
zes personen aangehou
den. 

Na ondervraging door de 
wijkpolitie en onderzoek 
op de Antwerpse opspo
ringsbrigade werden de 
arrestanten opgesloten bij 
de mobiele brigade. 

's Maandags omstreeks 
7 uur 30 kregen de arres
tanten voor het eerst wat 
te eten en te drinken : 
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vier sneden droog brood 
en water. 

Zij werden vervolgens 
(geboeid) naar het Justi
tiepaleis overgebracht 
voor ondervraging en na
dien in de gevangenis op
gesloten. Daar werd hun 
omstreeks 16 uur weer te 
eten gegeven. 

Graag zou ik van de 
heer Minister vernemen 
welke maatregelen hij zal 
treffen, om dergelijke 
middeleeuwse uithonge
ringspraktijken in de toe
komst onmogelijk te ma
ken. 
Antwoord:Uit de ingewon
nen informatie blijkt dat 
deze personen aangehou
den op zondag 9 septem
ber in de voormiddag, in
derdaad pas 's morgens 
daags nadien uit handen 
der stedelijke politie wat 
uiterst karig voedsel ont
vingen. 

Het is mogelijk dat zij 
slechts in de namiddag 

opnieuw te eten kregen, 
ditmaal in de gevangenis, 
al dient er opgemerkt dat 
het gevangenisbestuur te 
Antwerpen dagelijks, en 
zo ook op 10 september j.1., 
omstreeks het middaguur 
het nodige voedsel naar 
het Gerechtsgebouw laat 
brengen ten behoeve van 
al degenen, die er op dat 
ogenblik als aangehoude
nen vertoeven. 

Ik ben het eens met het 
achtbaar Lid dat de door 
hem aangeklaagde feiten 
hoogst betreurenswaard 
zijn en ik tref dan ook de 
nodige maatregelen om 
zulks in de toekomst te 
voorkomen Ik pleeg daar
toe overleg met mijn 
kollega van Binnenlandse 
Zaken, aangezien de op
lossing in de eerste plaats 
bij de gemeentelijke poli
tie moet gezocht worden, 
en met de heren Procu
reurs - generaal bij de 
Hoven van beroep. 
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Wat moet gezegd w< der̂  
1 ^ is geen twijfel mogelijk en 

alle objektieve waarnemers moeten toegeven 
dat de tweede mars op Brussel uitgegroeid, is tot 
een van de machtigste betogingen die ooit in de 
hoofdstad plaats vonden. Buitenlandse joerna-
listen waren zeer onder de indruk van deze zelf
bewuste, tuchtvolle machtsontplooiing. De 
weerklank is dan ook enorm geweest, in binnen-
en buitenland. 

Voor alle politieke verantwoordelijken in dit 
land is het een niet te miskennen waarschu
wing. Deze manifestatie heeft een uitgesproken 
politieke betekenis en draagwijdte : zij is de 
uiting van de groeiende misnoegdheid in het 
Vlaamse land waarbij de kloof zeer duidelijk 
wordt tussen de lamlendige houding van het 
Vlaamse politiek personeel en de vastberaden 
wil van een vlug groeiend deel der Vlamingen 
het einde te zien van de achteruitstelling, de 
benadeling, de vernedering en bedreiging. 

iwóor 
afwezigheid van de Vlaam

se volksvertegenwoordiging op deze tweede mars, 
op drie Vlaamse CVP-ers en, natuurlijk, de 
Volksunie-mandatarissen na, is ten slotte geen 
toeval maar zeer kenschetsend voor de toestand: 
gans de miserie, van de Vlaamse volksstrijd ligt 
besloten in het tekortschieten, de lamlendigheid 
van de politieke mandatarissen van het Vlaamse 
volk. Zij zijn de grote verantwoordelijken, zij 
zijn het die in gans de naoorlogse periode niets 
gedaan hebben om een einde te stellen aan de 
schandelijke benadeling en achteruitstelling van 
de Vlamingen op alle gebied. 

De meeste van deze Vlaamse volksvertegen
woordigers en senatoren zete'en sedert tien, 
vijftien jaar en langer In het parlement : zij 
hebben de Vlaamse belangen op een ontste'len-
de, wraakroepende wijze met de voeten laten 
treden door de opeenvolgende regeringen. Zon
der hun steun en hun medewerking was dit al
les niet mogelijk. Pas sedert de verkiezingsover
winning van de Volksunie op 26 maart 1961 is er 
enige verandering gekomen. Of vergeet men dat 
onder de regering Eyskens de formulieren voor 
de volkstelling met inbegrip van een talentelling 
gedrukt werden en aan de gemeentebesturen ge
zonden dat niet de Vlaamse gekozenen in het 
parlement, maar een aantal Vlaamse burge
meesters en de Vlaamse openbare mening toen 
de talentelling onmogelijk gemaakt hebben; dat 
deze niet afgeschaft werd maar enkel uitge
steld. Het is pas na de verkiezingsdoorbraak van 
de Volksunie dat willens nillens verzaakt werd 
aan de talentelling, terwijl de regering wetsont
werpen klaar maakte om de Vlamingen toch te 
bedriegen. De wetsontwerpen Gilson en Larock 

— Van Elslande zijn een aanslag op Vlaanderen, 
zijn onaanvaardbaar en niemand kan betwisten 
dat de betoging van vorige zondag in feite tegen 
deze wetsontwerpen gericht was. 

Toch hebben de Vlaamse ministers er hun 
goedkeuring aan gehecht en blijven de Vlaamse 
C.V.P.-ers en B.S.P.-ers de regering steunen ï 

IK heb in de Kamer de ach
teruitstelling van Vlaanderen aangeklaagd in 
zake de regionale ekonomische expantiepolitiek 
zoals die gevoerd wordt door de regering en in 
de eerste plaats door de Vlaamse minister van 
Ekonomische Zaken. Ik werd onderbroken en te
gengesproken door Vlaam.se CVP-ers ! 

Thans gaat de voorzitter van de CVP, de heer 
Van den Boeynants, zelf in Wallonië verklaren: 
het Vlaamse land, met 51,2 % van de bevolking 
kreeg slechts 38 % van de investeringen, terwijl 
Wallonië met 33.2 % van de bevolking 55 % 
van de investeringen bekwam. Is het geen 
schande dat de Volksunie alleen staat in het 
parlement om dergelijke po'itiek van benade
ling van Vlaanderen aan te k'agen ? En dan 
nog in de rug geschoten door Vlaamse manda
tarissen. 

ê^9m ,Wt.9'i^^Si^ 

Wij mogen er terloops nog wel eens aan her
inneren dat dezelfde heer Van den Boeynants, 
nationaal voorzitter van de C.V.P., bij de be
handeling van het eerste wetsontwerp Gilson, 
betreffende de taalgrens in de Kamer, zich niet 
liet zien en niet eens deelnam aan de stemming. 
Is het m dat hij leiding geeft en zijn verant
woordelijkheid opneemt? StruisvogelpoVtiek... 

i t grootspraak van de eerste 
minister in de regeringsverklaring is thans ver
stomd. Eindelijk gaat men in de hoogste krin
gen de ernst van de toestand beseffen en wor
den ook de partijleidingen gekonfronteerd met 
het Vlaams-Waals probleem. Door de verant
woordelijken worden thans zwaarwichtige ver
klaringen afgelegd : er moet een oplossing ge
vonden worden, het moet mogelijk zijn tot een 
dialoog te komen tussen Vlamingen en Walen. 

De werkgroep voor de voorbereiding van de 
herziening der Grondwet door de regering op
gericht gaat samengesteld worden : de regering 
is er in vertegenwoordigd door de ministers Theo 
Lefèvre, Güson, Merlot en Vermeylen ! 

Wil men de Vlamingen opzettelijk voor de gek 
houden ? Hebben de Vlaamse C.V.P.-ers alleen 
maar te zwijgen en te luisteren naar de bevelen 
van hun Waalse partijgenoten of zelfs de socia
listen ? 

Gaat men de problemen nogmaals begraven 
in een kommissie ? Het Centrum Harmei heeft 
in der tijd de Vlaams-Waalse problemen gedu
rende tien jaar bestudeerd, van 1948 tot 1958, 
zonder dat enig praktisch gevolg gegeven werd 
aan de besluiten en aanbevelingen van dit Cen
trum ! 

T geduld van de Vlamingen 
is ten einde, zij willen oplossingen, konkrete 
maatregelen, geen studiekommissies, geen kon-
taktkommissies, geen beloften. 

Van beloften zijn ze zat. Zij zijn niet bereid 
nog jarenlang geduld te oefenen om datgene te 
bekomen waarop zij rechtmatig aanspraak mo
gen maken. Zij willen daden en geen woorden 
meer. Waarachtige kuUuurautonomie en geen 

! karikatuur van kuUuurautonomie. Beveilging 
I van de integriteit van hun taal- en kultuurge-
j bied en geen wettelijk statuut voor franskil

jons, geen kastescholen voor asocialeh. Verne
derlandsing van het bedrijfsleven in Vlaande
ren. De Vlaamse eisen zijn klaar en duidelijk 
geformuleerd. 

Vooral de zetelaanpassing moet er zonder 
twijfel komen : geen nieuwe verkiezingen zon
der zetelaanpassing. Geheime koehandel tussen 
Vlaamse en Waalse CVP-ers, tussen CVP en 
BSP, om de zetelaanpassing afhankelijk te ma
ken van een grondwetsherziening moet ontmas
kerd worden : er moet klare taal gesproken 
worden. Zolang wij m een unitaire staat leven, 
moeten de grondwettelijke en demokratische 
rechten van de Vlamingen geëerbiedigd worden 
en niet langer met de voeten getreden. 

* fT valt te voorzien en te vre
zen dat er van dit al'es weinig of niets zal in 
huis komen. Alle inspanningen zullen er op ge
richt worden om de Vlamingen het demokra-
tisch voordeel van hun bevolkingsmeerderheid 
te ontfutselen door hen een paritaire senaat in 
een unftaire staat op te dringen. Dit is immers 
de waarborg die de Walen nodig hebben om hun 
bevoorrechte positie te beveiligen. Dat mogen de 
Vlamingen nooit aanvaarden^n daartegen moe
ten zij zich tot het uiterste verzetten. Wanneer 
de unitaire staat niet langer leefbaar is, en dat 
is ook onze overtuiging, dan moet hij vervangen 
worden door een federale staat, eerlijk en konse-
kwent. Dat is het eindpunt waartoe men komen 
moet, maar hoelang zal het nog duren vooraleer 
de gevestigde machten dit zullen willen inzien 
en aanvaarden. 

I ZATERDAU 3 EN ZONDAG 4 NOVEMBER TE ANTWERPEN 
I ZATERDAG VANAF 15 U IN BILJARTPALACE, K. ASTRIDPLEIN : 
g SEKTIEVERGADERINGEN : JEUGD- EN GEZINSZORG. - SOCIAAL-EKONOMISCHE STUKTUREN. 
g ZATERDAGAVOND : KULTURELE AVOND IN ZAAL PALADIUM, OFFERANDESTRAAT. 

1 ZONDAGVOORiVilDDAG VANAF 10 U IN BILJARTPALACE : 
^ SEKTIEVERGADERING : BINNENLANDSE POLITIEKE STRUK TUREN. 
g ZONDAGNAMIDDAG 15 U IN ZAAL PALADIUM : 

I GROTE SLOTZITTING 
^ AFKONDIGING DER BESLUITEN. . SPREEKBEURTEN DOOR MR F . VAN DER ELST, VOORZITTER EN 
g DRS W. JORISSEN, SEKRETARIS. 
g yoUédlg programma van het kongres in ons volgend nummer — Kaderleden uit het ganse land dienen dit kongres bij te wonen — 
^ Speciale schikkingen in verband met maaltijden en overnachting worden meegedeeld per omzendschrijven. 
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