
KONGRES 3 - 4 NOVEMBER 
LOSSE NUMMERS 6 p W E E K B L A D - 2 7 O K T O B E R 1 9 6 2 - N R 4 3 8 JAARGANG Ï 

i^fütnE 
BLAD VASr-npviAA7>Ari4ATrONAUPARTU 

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

Sprekers : 
Mr. Frans van der Mst. 
Toon van Overstraeten. 
Allen daarheen l 
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NA DE TWEEDE MARS OP BRUSSEL 

VOLKSUNIE-KONGRES 
NIEUWE MIJLPAAL IN ONZE OPMARS 

In het akademisch ziekenhuis te Gent 
ligt nog steeds een slachtoffer van 
het laffe plichtsverzuim der Brusselse 
politie. Zie verslag hlz 13 
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Deze week zijn we verder de getuigen geweest 
van de krankzinnige bedrijvigheid die heerst in 
het Belgische unitaire mierennest nadat de Vla
mingen het met de Mars-stok hebben overhoop 
gehaald. 

Nog vooraleer de werkgroep voor grondwets
herziening boven de trikolore doopvont werd ge
houden, was hij reeds geworden tot de vecht-
groep van allen tegen allen. 

Van de C.V.P.-ers tegen de C.V.P.-ers om te 
beginnen ! Van de C.V.P.-voorzitter tegen de 
C.V.P.-eerste-minister. Want Van den Boeynants 
was plots tot de overtuiging gekomen dat de 
grondwet zonder de liberalen niet kan herzien 
worden, dat Lefèvre zich moest plooien naar het 
liberale veto. Van den Boeynants is een voor
uitziend man : de liberale steun kan vroeg of 
laat nodig en nuttig zijn bij het gevecht om een 
ministeriële zetel. 

In het onontwarbaar adderkluwen aan de top 
van de C.V.P. werd deze week duchtig gebeten : 
de Gilsons naar de V.d.B.'s, de Harmels naar de 
Lefèvres. 

Deze week 
Gevecht ook in de P.V.V., die liever de verant

woordelijkheid van de werkgroep zou voorbij
gaan om niet te laten blijken, hoe verschrikke
lijk de liberalen onderling verdeeld zijn over het 
taaivraagstuk. Van de zo glorievol gestarte PVV 
blijft slecht de Brusselse krabbenmand en het 
diepvretend wantrouwen tussen de Waalse en de 
Vlaamse^ederaties, tussen de Vanderpoorten;-
en de Buisserets. 

Gevecht tussen de regeringspartners, ruzie in 
het straatje van de regering-met-brede b azis. 
Scheldpartij tussen Jos van Eynde en de C.V.P.-
voorzitter die in knalrode stijl tot mister Var 
den Knoeimans werd bevorderd. 

Gevecht tussen de socialisten onderling. Iede
re dag zwaait het rode opperhoofd uit de So-
mersstraat te Antwerpen met de bloedige scalp 
van de laatste M.P.W.-er maar te Luik stappen 
B.S.P.-mandatarissen in een M.P.W -betoging. 

Verheffend schouwspel van staatsmanschap, 
politieke verantwoordelijkheid en principiële 
zuiverheid in de drie « grote » partijen. 

Deze week zijn we verder de getuigen geweest 
van de grote aftakeling van het unitaire sis-
teem. Meer dan ooit MJn we deze week overtuigd 
geworden van de mogelijkheid om dit vermolmd 
sisteem op korte termijn krakend ineen te doen 
tuimelen. Als wij vastbesloten blijven, radikaal 
hardnekkig en vooral eendrachtig. 
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MARS 

Geachte Redaktie, 

De Mars op Brussel wa.s een 
triomftocht. Slechts enkele klei
ne opmerkingen : 

Ik heb mijn best gedaan ook 
m a a r één Vlaming te vinden die 
naar Brussel gekomen is om meer 
vertegenwoordigers in de Société 
Générale te eisen. 

Integendeel, deze slogan heeft 
op alle vooruitstrevende Vlamin
gen eerder een pijnlijke mdruk 
gemaakt. 

De spandoeken d'e door de 
Gentse studenteij werden meege
dragen zijn overal met veel en
thousiasme begroet en werden 
zeer druk en zaer ernstig gekotn-
mentarieerd. Deze sociaal vooruit
strevende slogans zijn te onthou
den voor de derde en finale mars 
op Brussel, want de Vlaamse be
weging is geëvolueerd, 

B.VC - Borgerhout. 

B.S.P.-KONGRES 
Geachte Heer, 

i Straks komt het algemeen kon-
gres van de BSP zonder dat de 
Vlaamse Socialisten afzonderlijk 
hebben kunnen vergaderen 

Indien zij er de kans toe krij
gen zullen de Vlaam.^c BSP-bon-
zen hun militanten onvoorbereid 
naa r het algemeen kongres laten 
komen, 

Zij nebben schriK dat er « lijn 
en samenhang »- zou zijn in de 
verdediging van de Vlaamse no
den. 

Zij hebben vooral schrik dat de 
besluiten die zouden worden ge
nomen de gebruikelijke onderwor
penheid aan broeder Waal al te 
zeer zou bemoeilijken en de wrij
ving derhalve te hevig zou kun
nen zijn. Zij vrezen scherven ! 

Daarom die ernstige studie en 
grondige voorbereiding van het 
dagorde van het Vlaams kongres 
(begraving). 

Ik hoop dat U het niet tot een 
algemeen kongres van de BSP 
laat komen zonder de Vlaamse 
socialisten te prikkelen, 

D.M. - Denderleeuw. 

VERZOENING 
Mijnheren, 

Op 5-9-1944 kreeg ondergete
kende, oud-inciviek. een flinke 
klap in het gezicht van een Witte-
Brigademan 

HERMES 

SCHOOL 

34 Zuidlaan 
211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
karsus 
in twee Jaar. 

• 
Steno- en 
dactylografie 
tn vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 
• 

Oe school waar Vlaminteo 
zich thnls voelen. 

* 
Beter ea voordeUfer 

Deze klap (benevens de matrak-
slagen van de rijkswachters, aller
lei slagen van anderen, geforceer
de gymnastiek met lege maag, ge
dwongen arbeid o.a. W.C. kuisen 
met blote handen, de beirkar trek
ken zonder paard, ingegraven 
worden op de koer van de rijks
wacht) lag mij nog regelmatig op 
de (normaal gevulde) maag. 

I n de 2de mars op Brussel stap
te gemelde Witte-Brigademan 50 
meter achter mij op. 

Toen ik achterom keek. kruis
ten onze blikken steeds mekaar. 

Meer dan een half uur heb ik 
lopen beramen of ik mij met deze 
Witte-Brigademan niet zou gaan 
verzoenen. Ik 1'ep te denken dat 
het hoog tijd werd dat Vlamin
gen van alle strekkingen één zou
den worden en hun onderlinge ge-
schi'.len vergeten en vergeven. 
Dan heb ik mij zelf overwonnen; 

B E C O Mazout 

ik ben naar deze Witte-Brigade
man gestapt om. hem de hand te 
geven en hem te zeggen dat over 
die oude historie een kruis werd 
gemaakt. 

Voor ons beiden was dit het 
schoonste moment uit de mars. 

V.O.A, - Waasland, 

DE SAEGER 
Waarde Redaktie, 

De Gazet van Antwerpen maakt 
gewag van een vraaggesprek met 
kamerlid De Saeger, voorzitter 
van de Vlaamse C.V.P.-vleugel. De 
Heer De Saeger tracht, door een 
afleidingsmanoeuver. het verraad 
van de Vlaamse C.V.P.-manlata-
rissen, op een paar uitzonderingen 
na, tegenover de marsbetogers, op 
een zijspoor te loodsen, en er de 
aandacht van de Vlamingen van 
af te houden. 

De Heer De Saeger moet toege
ven dat de drie traditionele par
tijen steeds de Lamme Goedzak 
hebben uitgehangen. Hij onder
streept dus de noodzaak van de 
Volksunie. 

Volgens de Heer De Saeger is 
federalisme negativisme. Het 
wordt een schone boel als hij de 
Vlaams- Waalse verhoudingen 
moet oplossen in het unitair Bel
gisch kader. 

B.H. - Erembodegem. 

YERVIERS 
Geachte Redaktie, 

Ik en voorzeker vele andere 
strijdgenoten zijn bereid bij te 
dragen tot de kosten van herstel
ling der schade toegebracht aan 
het lokaal van de Bond der Vla
mingen van Oost-België, Maar de 
h, J.G,. steller van het stukje ver
schenen in het laatste nr van ons 
blad, ,ge!ieve de manier aan te 
duiden waarop dit kan gedaan 
worden (postrekening b.v ). 

V. - Mechelen. 

DE MARS ! 
Mijnheren. 

Op 8 oktober lazen wij in « Het 
Nieuwsblad » de tekst over de 
Mars, overgenomen uit de Volks
macht . 

Op 9 oktober was de K.W.B, aan 
het woord : « De katolieke werk
liedenbonden verheugen zich over 
de groeiende belangstelling voor 
de Vlaamse ontvoogdingsproble
men en « alhoewel de K.W.B, bij 
de inrichting van de tweede Mars 
als nationale organizatie niet is be
trokken, wenst het nationaal be
stuur dat de betoging van 14 ok
tober een sukses mag worden voor 
de Vlaamse zaak en voor de een
dracht in het land ». 

Wat gebeurde er nu voordien ? 
In september werd in het ver

bond Mechelen een omschrijven 
gestuurd naar alle leden van de 

B E C O Stookolie 

kristelijke organizaties. Dit was 
ondertekend door de verbondslei
ding K.A.J., K.A.V.. K,W,B, enz. 
Hierin werd verbod opgelegd aan 
ieder lid van de plaatselijke lei
ding om in naam van hun afde
ling, mensen te werven voor de 
mars op Brussel, Als reden werd 
opgegeven dat het A,C,W. niet ge
vraagd werd om dï©l uit te maken 
van het aktiekommiteit, iets wat 
verleden jaar wel gebeurde. 

Zondag 30 september, op de stu
diedag van de K,W.B, te Meche
len, werd door afdeling HuLshout 

; Het modernste huwelijks- ï 
; werk. ï 
! Huwelijk voor iedereen. ; 
; Snelle resultaten. S 
S Schrijf Ardaen Pierre, ; 
ï Postbus 186, Oostende. : 

MET PLEZIER DOOR 'T LEVEN 

Ja, met plezier door 't leven 
dank zij het echte Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens te Koekelare 
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gevraagd naar he t s tandpunt t.o.v. 
de Mars. Het antwoord luidde : 
« Een tiental dagen geleden wer
den wij wel gevraagd doox' het 
Vlaams Aktiekommiteit, maar 
aangez'en alle schikkingen reeds 
waren getroffen zonder ons, heb
ben wij ons van alle medewerking 
on thouden! Voorlopig blijft ons 
s tandpunt onveranderd ». 

Verbond 'Turnhout en Brussel 
deden het omgekeerde : belegden 
vergaderingen, zetten hun leden 
aan mee te marcheren en legden 
autobussen in. 

Het hoogste streven van ver
bond Mechelen was, door zulke 
manier van opti'oden de C.V,P.-
mandataris.sen te dienen. Er is nog 
iets dat part i j tucht heet ! 

Saboteurs die na het lukKen van 
de Mars, misschien nog de bloemp
jes op hun frak zullen spelden. 

K.W,B-er '- Mechelen. 

FRSMSE PREKEN 
Mijnheren, 

Men t racht het idee te lanceren 
om de St. Jakobskerk te Antwer
pen voor de franskiljons af te zon
deren, Ze te onttrekken aan de pa-
rochiedienst en er een franskiljon
se paroch'e van te maken 

Dit is onmogelijk, omdat ze een 
monument is, één van de vijf die 
we te Antwerpen bezitten; omdat 
ze ook midden in de stad ligt en 
de franskiljons te veel betekanis 
zou geven. 

Het moet een private en geen 
op3nbare kerk zijn, en zeker geen 
VI. monument in het midden van 
de stad. 

Ten hoogste zou men daarvoor 
de St. Augustinuskerk kunnen ge
bruiken, die toch in de weg ligt 
voor een systematische uitbouw 
Van de parochies en minder c^-
valt omdat ze op een zijweg ligt. 

Best zou het een of andere zus
terkerk zijn Een paterskerk zou 
op protest stuiten vanwege de se-
kuliere geestelijkheid. En zou de 
franskiljons te veel belangrijkheid 
schenken. 

Sinds ouds doen de Antwerpe
naars 's zondags 's morgens met 
hun kinderen een wandeling over 
de Meir naar de mis in de O.L.V. 
Kerk of de St. Jakobskerk. 

Zodat men hoopt in St. .Jakob 
een volle kerk te lokken tijdens de 
franse diensten. St. Jakobskerk 
ligt op een wandelader : Meir -
Kipdorp - St. Jakobsmarkt 

BECO - OKe ! 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

,STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

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

Als pieisterkerk is één enkele 
voldoende en neme men best de 
Sacré-Cceur, een kerk van frans
kiljonse zusters aan de Driehoek. 
Die iigt in geen middelpunt, doet 
een parochiekerk geen konkuiTcn-
tie aan en is thans toch reeds 
franskiljons van mentaliteit, zoals 
de zusters die ze openhouden. 

L,V.R - Antwerpen. 

MARS-SPUITER 
Een «spuiter » droeg een eigen 

gemaakt plakaatje met zich waar
op : 

Wij willen licht werk 
en zwaar bier; 

was te lezen. 
Een groepje tegenbetogers, von

den dit plakaatje vermoedelijk 
zeer «incivique » en « anti-Bel
gisch », en riepen in histerische 
razernij : 

La Wallonië on a assez. 
Gevolg : een schaterlach bij de 

betogers. 
Och arme, die tegenbetogende 

« Belgische elite », verstond ver
moedelijk « geen snars » wat er op 
voormeld plakaatje s tond). 

Maar laat ons vooral het aanta l 
van de tegenbetogers niet overdrij
ven, want alles bij elkaar was he t 
toch maar een « handje vol », te
genover de « massa ». 

(« Massa » uit de woordenschat 
van de Adjunkt voorzitter van de 
Belgische Socialistische Part i j , 
'Weledele Heer Jos Van Eynden, 
hedendaagse verdedigers der Ba
rons en der Hogere Geestelijkheid, 
als deze maar Unitair genoeg 
zijn). 

We hebben ons soms wel kwaad 
bloed moeten maken, m a a r soms 
ging de « tegenaktie », zo idioot 
ver, dat we moesten schaterlacihen. 

Voor het overige doen we goed, 
ons van die tegenbetogers niet te 
veel aan te trekken; ze waren in 
feite toch maar « het uitschot van 
de Belgische samenleving ». 

En « Bruxelles ». notre capitale, 
is : 
het grootste dorp van gans België, 
Broekzele genaamd, (maar ze we
ten het zelf nog niet !-, 

Tot slot r 
Wij willen wat is recht, 
En zullen winnen wat wij willen. 
(Desnoods tegen alles en allen 

in) . 
C M . 

MAATKLEDING 

Tijdens verbouwing uitverkoop 
tegen fantastisch lage priizen 
op volgend voorlopig adres : 
O E V E R , 2, A N T W E R P E N 

Tel. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

19 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

1,96 
Lichte stookolie zone O 

1,48 
Benzina super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

Met minimum van 1M4 L 
voor rans het l a n d . 
DIrektie : 

B. van Maldergem 
Steenstoatelei 8 

* Kortrijk 
TeL 056/lf»S7. 
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het partijkongres van de v.u. 
U E T hoeft wel geen be toog dat het par t i jkongres v a n de 

Volksun ie op he t geschikt ogenblik k o m t en van 
groot be lang is voor de verdere ontwikkel ing v a n de 
V l a a m s e strijd. Inderdaad neemt de Volksun ie als 
Vlaams-na t iona le part i j een zeer belangerijke stri jdplaats 
in en speelt zij een le iding-gevende rol in de V laamse 
Beweging. Nada t de V laamse Beweging sedert de oorlog, 
gedurende meer d a n vijftien jaar, l am gelegd werd en de 
V laamse p rob lemen volledig verwaar loosd werden door 
de opeenvolgende regeringen en de polit ieke part i jen, is 

de verk iez ingsoverwinning v a n de Volksun ie vorig na 
jaar eindelijk een kenter ing ingetreden. 

door Mr. Van der Eist 

De Vlamingen zijn terug 
wakker geworden, zijn zich 
bewust geworden van hun 
achterstand en achteruitstel
ling, van de lamlendigheid 
van de Vlaamse politieke 
mandatarissen en hun reaktie 
is verheugend. De VlaamE^e 
strijdbaarheid is weer ont
vlamd zoals de machtige be
toging van 14 oktober bewe
zen heeft. De regering en de 
partijleidingen zijn opge
schrokken : met koortsachtige 
haast bekommeren zij zich 
thans om de Vlaams-Waalse 
problemen, die nu geen «valse 
problemen» meer zijn, maar 
uiterst belangrijk geworden 
zijn. Het is bijna zielig hoe 
haastig sommige politieke 
voormannen hun houding 
wijzigen en thans verklarin
gen afleggen om toch maar 
duidelijk te maken dat zij het 
belang van deze problemen 
inzien. De Vlamingen moeten 
echter op hun hoede zijn, 
want er dreigt groot gevaar. 
Het is duidelijk dat alle uni-
taristische krachten gemobi
liseerd worden in een uiter
ste poging om de unitaire 
staatsstruktuur te redden. De 
samenstelling van de werk
groep voor de grondwetsher
ziening laat niet toe te twij
felen aan de bedoelingen ! 
Waar de regering en de par
tijleidingen naar toe willen 
met hun grondwetsherziening 
ia duidelijk : de Vlamingen 
het wapen van hun demogra
fische meerderheid uit de 
hand nemen, een paritaire 
Senaat invoeren ! Minister 
Vermeylen, lid van de werk
groep, heeft het reeds open
lijk verklaard. Om deze her
vorming te kunnen sluiten, 
om daarna de Vlaamse man
datarissen onder druk te zet
ten. Reeds wordt beroep ge
daan op de redelijkheid van 
de Vlamingen — alsof de 
Vlamingen ooit onredelijk ge
weest zijn ! — wordt gewag 
gemaakt van wederzijdse toe
gevingen, alsof, de Walen ooit 
toegevingen gedaan hebben. 

Verklaringen afgelegd door 
de voorzitter van de C.V.P. 
gaan regelrecht in tegen het 
algemeen aanvaard Vlaams 
standpunt (o.m. in verband 
met de franskiljonse kaste in 
Vlaanderen), doch ledere 
reaktie vanwege de Vlaaunse 

C.V.P.-ers blijft uit. Het ge
wettigd wantrouwen en de 
onzekerheid van de Vlaamse 
pers van C.V.P.-strekking ten 
overstaan van de regering en 
de partijleiding kwam nog zo 
pas tot uiting in de waar
schuwingen toch niet toe te 
geven aan de Luikse C.V.P. 
in zake de Voer. Deze pers, op 
grond van de informatie 
waarover ze ongetwijfeld be-
£.chikt, achtte dit dus niet on

mogelijk, voelde zich genood
zaakt te waarschuwen en te 
dreigen. Het is zeer bedenke
lijk. 

De strijd heeft zich thans 
toegespitst op sommige pun
ten van de frontlijn. Zeer be
langrijke punten. Maar daar
door mag onze aandacht niet 
verzwakken voor andere pun
ten : de sociaal-ekonomische 
sektor mag beslist niet ver
waarloosd worden. In alle stil
te wordt de eenzijdige so
ciaal-ekonomische politiek 
ten voordele van Wallonië 
voortgezet. De periode van 
hoog-konjunktuur die wij 
kennen mag ons niet doen 
vergeten dat de mobiliteit der 
Vlaamse arbeiderskrachten 
zeer hoog blijft en dat de te 
werkstelling van de Vlaamse 
arbeidskrachten in Vlaande
ren — «Werk in eigen streek» 
— ver van bereikt is. Integen
deel zien wij de regering een 
stelselmatige politiek voeren 
van aanmoediging met alle 
middelen van oprichting van 
nieuwe bedrijven in Waalse 
gewesten waar geen arbeids
krachten voorhanden zijn. De 
Walen eisen inwijking van 
vreemde arbeidskrachten : 
moeten wij dan in de eerste 

plaats arbeid verschaffen aan 
vreemdelingen ? Moeten over
heidsgelden aangewend wor
den om arbeidswoningen te 
bouwen voor vreemdelingen, 
daar waar zovele arbeiders 
(om van de boeren te zwij-

...Landdag en kongres : 
hoogtepunten in partij-
leven... 

HET DAGELIJKS BESTUUR ÖER VOLKSUNIE DOET EEN DRINGENDE 
OPROEP TOT ALLE PROVINCIALE, ARRONDISSEMENTELE EN GE
MEENTELIJKE VOLKSUNIE-BESTUREN, OM MET EEN AFVAARDI
GING AANWEZIG TE ZIJN OP HET KONGRES, OP DE SEKTIEVERGA-
DERINGEN ZOWEL ALS OP DE SLOTZITTING. 

zaterdag 3 november 
— te 1 5 u u r in Biljartpalace, K. Astr idplein . 

Sekt ievergadering « Jeugd- en Gezinszorg ». 
Voorzi t ter der Sektie : dhr senator Diependaele 
Sekretaris der Sektie : dhr Sap 
Referaa thouder : dhr Gies Eeckhoudt 

— te 17 u u r in Biljartpalace, K. Astr idplein . 
Sekt ievergadering « Sociaal-ekonomische s t ruk turen ». 

• . Voorzi t ter der Sektie : ir. G. De R o o 
Sekretaris der Sektie : dhr E . Slosse 
Referaa thouder : ir Oscar R e n a r d 

— te 21 u u r in Biljartpalace, K. Astr idplein . 
Kul turele avond, aangeboden door de Volksun ie aan de 
kongressis ten, leden en s impat izanten dex V . U . « Een avond 
in Bretanje » met Valeer De P a u w als gastspreker , Bretoen
se zang en dans . 

zondag 4 november 
— te 1 0 u u r in Biljartpalace, K. Astr idplein . 

Sekt ievergadering « Binnenlandse polit ieke s t ruk turen ». 
Voorzi t ter der Sektie : d r Vic A n c i a u x 
Sekretaris der Sektie : dhr Pol Mar tens 
Referaa thouder : m r Daniël Deconinck 

— te 15 u u r in zaal Pa l lad ium, Offerandestraat . 

GROTE SLOTZITTING , 
onder voorzi t terschap van dr Rik Ballet, kongresvoor-
zitter. 

Afkondiging der kongresbeslui ten. 
Spreekbeur ten door mr F . V a n der Eist, alg. voorzitter en 
drs W i m Jorissen, alg. sekretaris . 

Wie te Antwerpen wenst te overnaciiten, dient zich vóór donderdag a.s. schriftelijk aan 
te melden op het sekretariaatV.U.-Kongres, p / a Peter Benoit, Frankrijklei 8 te Ant
werpen. Het sekretariaat zal bemiddelen bij het zoeken naar logeergelegenheid bij 
partikulieren. 
In Biljartpalace zal vanaf 14 uur zaterdag 3 november een kongressekretariaat wor
den geopend, waar alle inlichtingen en schikkingen te verkrijgen zijn. 

gen) in Vlaanderen nog geen 
behoorlijke huisvesting heb
ben. In Vlaanderen, waar de 
bevolking aangroeit, is er geen 
tegenhanger van het reus
achtig projekt voor de bouw 
van honderden arbeiderswo
ningen in Wallonië. Stilzwij
gend wordt tegemoet gekon 
men aan de Waalse eisen, 
voortvloeiend uit het verslag 
Sauvy. Dit is ook merkbaar in 
de demografische politiek van 
de regering : de recente wijzi
gingen staan in het teken van 
een op Waalse toestonden af
gestemde geboortepolitiek. 
Terecht werden in « de Bond » 
volgende vragen gesteld : 
« Waarom wordt alleen bij de 
eerste geboorte een prenatale 
vergoeding toegekend? Waar
om alleen voor het eerste en 
tweede kind een geboortetoe
slag ? Waarom die bijslag 
halveren vanaf het derde 
kind ? » 

Het antwoord op deze vra
gen is in het verslag Sauvy te 
leLen! De grote gezinnen 
worden geslachtofferd en be
nadeeld : wat voor de demo
grafische toestand in Vlaan
deren uiterst nadelig kan ui t 
val i**" 

Tauijk zijn de problemen 
en het is goed dat ons kon
gres de gelegenheid biedt om 
ons te beraden, om ons pro
gramma op punt te stellen, 
om onze politiek duidelijk te 
bepalen. 

Wij wensen en wij hopen 
dat dit kongres een studie-
kongres, maar tevens ook een 
strijdkongres zal zijn : de 
manifestatie van de groeien
de macht en betekenis van de 
Volksunie. Wij rekenen dan 
ook vast op de aanwezigheid 
van allen die met ons willen 
werken aap het Vlaamae 
volksbelang. 
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PI annen 
Naast het vraagstuk van de Brus

selse randgemeenten is het probleem 
Leuven bepalend voor de al dan niet 
verfransing van Brabant Vinden de 
plannen van de regering (lees van 
het aartsbisdom) ingang, dan wordt 
Leuven een tweede Brussel en moet 
Brabant eraan. 

WIJ keiien dan ook vol belangstel
ling uit naar de openingsrede van 
Mgr. van Waeyenberg. of van de 
nieuwe rektor Mgr, Descamp. Vol
gens Pan, het Brussels weekblad, 
wilde Mgr van Waeyenbergh zoals 
elk jaar alleen spreken. Mgr. Des
camp wilde echter eveneens het 
woord voeren Per slot van rekening 
echter kwam de kardinaal ze'f tus
sen beide en hield hij de openings
rede. 

Len Vlaamse stem werd er die dag 
niet gehoord, Vlaandereen zal zeer 
scherp moeten toeki.iken te Leuven. 
'JL') niet wordt het nog want anders 
dan alleen maar franstalige preken, 
zoals te Antwerpen, 

Buiten 

Iemand die er zeer eigenaardige op
vattingen schijnt op na te ho' i ïen is 
het Brusselse drukkertje Vincent, die 
niet minder dan drie personeelsleden 
heeft buitengezet omdat ze hadden 
deelgenomen aan de mars op Brussel, 
Veel genoegen zal deze hatelijkaard 
ev toch niet aan kunnen beleven heb
ben, want nog tijdens dezelfde week 
vonden de twee arbeiders en de vrou
welijke bediende ander werk bij 
Vlaamse ondernemers. 

Voorbeeld 

epeRNorcN 
ii1lllllli!illlll!lll!illl!|{|l!{{|||{|l!llllli1lllllllllilliy^ 

Enkele dagen geleden werd de heer 
Laurens, direkteur-generaal van Ge
neral Motors te Antwerpen, door dui
zenden arbeiders van het bedrijf op 
donderend applaus begroet. Dit ge
beurde na een spreekbeurt die hij in 
keurig Nederlands voor de vuist weg 
had gehouden ter gelegenheid van de 
veiligheidsweek. 

De heer Laurens is een volbloed 
Amerikaan die pas sedert een jaar in 
Vlaanderen is ! Dit voorbeeld moge 
tot lering strekken van de duizenden 
Antwerpse en andere Franskiljons, 
die, na tientallen jaren verblijf tussen 
Vlaamse mensen, blijven weigeren 
onze taal te spreken. En het is trou
wens een klinkende weerlegging van 
de bewering als zou het Nederlands 
een moeilijk aan te leren taal zijn. 

Half marsjeren 

Mensen die het kunnen weten ver- ^ 
zekeren ons dat Jos De Saeger, die ^ 
zichzelf enkele tijd geleden bevorder- ^ 
derde tot « Vlaamse leider ». op de ^ 
vooravond van de Mars op Brussel = 
nog ettelijke telefoongesprekken ^ 
heeft gevoerd om z'n «politieke vrien- = 
den » ervan te weerhouden, deel te ^ 
nemen aan de betoging. ^ 

Met rezultaat trouwens, vermits er ^ 
maar drie C.V.P.-volksvertegenwoor- ^ 
digers mee opstapten. ^ 

Sommige « politieke vrienden », = 
met wat meer feeling of doodeenvou- ^ 
dig wat meer schrik om hun zetel, ^ 
hebben de potsierlijkste dingen ge- = 
i a a n om het veto van De Saeger te- ^ 

Open brief 

aan een Belgische 
GENERAAL 

Mov /jcni'i-nl, 

, Ik zal deze weck liel linl van iniin nzerty ivel noilcloOF ccn 
tiljc lenh-r verslijten aan (ht biiejji' : hel zal wel zo zijn dat 
hij niet verstaat de Vlaams. De slalislieken bewijzen hoc 
miniem de kansen zijn dat dit briefje uiteindelijk zou belanden 
bij len legeiopperhoofd dat bij machte is hef ie begrijpen 
zondT de liiil]> van zijn Vlaamse schoenpoetser. 

iJaai lu'l briefj" open is. mon généi'al, is hel toch niet 
helemacd ven-pild en zal liet wel gelezen tCorden door eul,ele 
van uw toeliomstige oj geivezen onderdanen. 

Wij bevinden ons', mon general, sinds jaar en dag op de 
rand van de vulkaan. Er zijn geen dagen in het jaar genoeg 
om ons- (1/7 Ie leggen dat een uitbarsi'ng vroeg oj laat inogehik 
is, dal ive daar ernstig rekening moeten mee houflen. ihit we 
ons daarop moeten vooibereiden. En vooral dezer dagen, met 
de perijkelen in de icateren rond huba - de zee bij mislek van 
de Goii4en Eeuw der zeeroverij - lijkt het inderdaad méér dan 
mogelijk dal gij uw ordonnans op een bepaald ogenblik de 
opdracht zult geven, een halve fles bols in uw veldhus te doen 
en uw scheergeriej in de aulo te leggen om de gevaren en 
wisselvalligheden van hel krijqtbedrijl te gaan trotseren aan 
liet hoofd van uw 1 toepen. 

Aan hel hoofd, mon general, is natuurlijk maar stijlfiguur. 
Want in de oorlog is hel gelijk in de cinema : de besle jdaalsen 
zijn vanachter. En één der voordelen van een doorgedieven 
strateglsch'ii en takiische vorming ii wel. dal men ooq hriigl 
voor de goede jüaat^en. 

Of niel. mon généial .' Wal ivij dani de hial^le dagi n 
ivee: vernomen hebben over uw en ons leger, beivijsl zeler 
niel liet legcnoverijesteide.^ De « Standaard » heeft een paar 
knapen naar Duitsland gestuuid die tfiiar aan de loog en in de 
mes^ een hoop loslclijke - kostelijk in méér dan één betekenis -
verhalen hebben genoteerd. Van de Vedette der Belgische 
Kriegsmarine die zeer officieel de mogelijkheden ging onder
zoeken van een oversteek - manu militari - van de Rijn en 
die minder officieel de dames - of waren het de vriendin
netjes ? -'van enkele besterden mee spelevaren nam tussen 
Schaffhausen en Keulen Van de nooit-gebouwde pioniersbrug 
en de kok-bruggenbouwer, van de wacht bij de W.C -pot en 
dergelijke, genoeg om Kirsch nog neqenmaa] oen OS 115 te laten 
schrijven. 

Ik ben, mon general, van verbazing met aciiLerover geval
len. In mijn jeugd heb ik de epische geschiedenis van de 
Stalen Muur mecgemaakl en even later zag ik, over de grote 
verkeersader waarlangs het ouderlijk huis was gelegen, de 
bloem der Belgische gerteralileil voorbij flitsen op weg naar 
zonniger doch minder warme kontreien. En in het stoere Nalo-
verband heb ik onze bloedeigen baanderhcren weien knoeien 
aan vliegpleinen allerhande, weten gooien met miljarden uit 
mijn en andermans zak ; nog niet zo lang geleden wist ik een 
generaal twee hele vliegtuigen charteren om gauw heen en 
weer West-Duitsland ie vliegen, helemaal alleen met zijn 
waardigheid en zijn sterren. 

Men zou, mon general, wat de Standaard daar vertelt en 
wat ieder van ons ad libitum kan aanvullen, kunnen rang
schikken bij de nationale folklore. Bij de hebbelijkheden en 
onhebbelijkheden van een min of meer geëvolueerde burger
wacht. Men zon het kunnen, mon general. 

Maar niel vandaag. De radio brengt ons zopas nog berich
ten die verdomd ruiken naar de « Ernstfall ». Wanneer het 
zover korni, mon general, dan loopt gij het gevaar, vroeg of 
laat beslissingen te moeten treffen die zoveel generaals reeds 
voor u hebben getroffen. Men zou u bijvoorbeeld kunnen vra
gen, mon general, al dan niet uw handtekening te zetten onder 
het doodvonnis van één of andere knaap die uw mening deelt. 
Die zich namelijl: o '̂r eop jd'<nh vanachter in de cinema heeft 
gezocht 

Wal dan, iiiuu g<.neial .' uaai gij weigeien ie tekenen en 
in de rand van het vonnis schrijven dat de knaap geperverteerd 
werd in tempore non suspecto, in de zalige dagen toen hij als 
dienstklopper getuige was van uw escapades op de Rijn, van 
uw pleziertochtjes per vliegtuig, van de duizend en één manie
ren waarmee gij uw generale hielen vaagt aan de gemeenschap 
die u en heel hun santekraan betaalt ? Met verdomd veel geldl 

Vandaag woensdag, mon general, terwijl ik dit schrijf, te 
15 u Westeuropese tijd verwacht men de aankomst van de 
Russische schepen aan hel Amerikaans» blokkadekordon. Mis
schien - ik hoop van niet en ik denk van niet en in ieder geval 
zullen we al méér weten wanneer dit blad zaterdag verschijnt -
is het woord de volgende sehondc reeds aan u. En niet langer 
aan 

dio Genes. 

gemoet te komen en toch hun 
Vlaamsgezinde kiezers te paaien. Zo 
volksvertegenwoordiger Otte, die te 
Aalst aanwezig was bij het vertrek 
der marsjeerders en die te Brussel 
de Mars met een bezorgd oog kwam 
schouwen. Hij marsjeerde « half ». 

Wanl zoals men weet 
ders gaan nooit voorop ! 

echte lei-

m P.V.V.-berekening ? 

Het feit dat Vanaudeiihove zich zo 
weigerig toonde inzake deelneming 
van de P,V,V, aan de werkgroep voor 
grondwetsherziening wordt schijn
baar alleen verklaard door het P,V.V.-
verlangen om de twee regeringspar
tijen alleen te laten knoeien en de 
gepeperde rekening bij de verkiezin
gen te prezenteren. 

Dit is maar de halve waarheid. De 
hele waarheid is, dat dhr Vanauden-
hove zeer goed weet dat deelneming 
van zijn partij praktisch onmogelijk 
is wegens de verdee'dheid in de eigen 
rang. De P.VV. is, niet minder dan de 
beide andere kleurparlijen, aangevre
ten door de Waals-Vlaamse tegen
stellingen. 

Onmogelijk 

Wanneer Vanaudenhove zijn kaar
ten op .tafel zou moeteij leggen, zou 
dadelijk blijken dat de troef wat al 
te verdeeld zit. 

Vlaamse P.V.V.-ers zoals Vander-
poorten spelen de Vlaamse troef, door 
Brusselaars van het slag Mundeleer 
en Hoegardy wordt zwaar op de unite 
nationale gespeeld en in Wallonië 
houden de partijgenoten onder Buis-
seret en Destenay het bij een zuiver 
wallingantisme. 

Begin dan maar deel te nemen aan 
een grondwetsherziening ! 

= Niet allemaal 

Niet alle P.V.V.-ers nochtans spelen 
de meest voor de hand liggende kaart. 

Zo heeft de leperse senator Lahaye, 
na de laatste verkiezingen gered door 
de Westvlaamse C.V.P., al zijn in
vloed aangewend om zijn Waalse 
P.V.V,-collegas in de Senaat te doen 
stemmen tegen de overheveling van 
de Voerstreek naar Limburg. 

De Waalse P.L.P.-kameraden stem
den als één man tegen de overheve
ling. Dank zij de Vlaming Lahaye ! 

Grote, konsekwente partij , die 
P,V.V. ! Vooral in Vlaanderen. 

1 Nog de P.V.V. 

Koud blazen in 
warm in Wallonië : 
politiek. 

Vlaanderen en 
tipische P,V,V.-

^ Aan de Mars op Brussel mocht geen 
= enkel P.V,V,-mandataris deelnemen, 
= omdat « de Mars de nationale een-
^ dracht niet ten goede kwam ». 

g Nauwelijks was de Walingantische 
^ betoging van 24 oktober aangekon-
= digd, of Waalse P,V.V.-ers verklaar-
^ den er aan deel te zullen nemen. 

^ Een Waal is inderdaad 10 Vlamin-
^ gen waard. En een Waal mag 10 maal 
^ meer dan een Vlaming. Vooral in de 

P.V.V. 
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Waarheidsverdraaier 

Volgens Verroken geeft ook de 
Volksunie Komen-Moeskroen op. De 
C.V.P. klaarblijkelijk niet ! Die heb
ben de talrijke Vlamingen daar zo 
vlug mogelijk verfranst. 

De Volksunie eiste inderdaad alleen 
de zuiver Vlaamse gebieden aldoor op: 
Houtem, het noorden van Ploegsteert 
en Waasten, het noorden van Komen, 
Aalbeke-stationwijk en het gebied ten 
noorden van de Spierbeek. 

Daarover werden én in de Kamer 
én in de Senaat door onze mandata
rissen amendementen ingediend. 

Heeft Verroken ze gesteund ? 
Neen hij heeft ze verworpen. 
Verworpen zoals hij ons amende

ment over D'Hoppe en de Kluisberg 
verworpen heeft. 

Verworpen zoals hij ook onze amen
dementen over Edingen, Mark en Ko-
kejane verwierp. 

Huichelen en de waarheid ver
draaien, dat doet ons Jantj*. Dat is 
klaarblijkelijk alles wat hij kan. 

Geven we Verroken mee wat het 
onafhankelijk katoliek weekblad van 
Roeselare « De Weekbode » op vrijdag 
19 dezer schreef : 
« Het is tenslotte een goede zaak ge
worden dat de drie zo geheten «natio
nale» partijen zich niet solidair ver
klaard hebben met de marsjeerders. 
Wanneer de steeds groeiende Vlaam
se stroming in dit land nog vaster 
vorm zal aannemen, zullen de Vlaam
se vleugels van die nationale partijen 
niet moeten komen aandraven met de 
bewering dat ze zich steeds voor de 
Vlaamse zaak ingespannen hebben ! 
Men zal die kalkoenen, die zich met 
pauwenveren menen te moeten tooien 
heel vlug ontmaskeren ». 

Dat zeggen wij dus niet meer alleen! 

Wachtwoorden 

Volgens Verroken in De Standaard 
van vorige dinsdag werden dit jaar de 
wachtwoorden van het Aktiekomitee 
beter opgevolgd dan vorig jaar. Er 
werd minder federalisme geroepen. 

Wat hij niet schijnt te begrijpen. 
Het is nochtans duidelijk. 
Vorig jaar liepen er enkele tiental

len C.V.P.-parlementairen in de stoet 
wat ophitsend werkte op de meerder
heid van de betogers. Zij wilden niet 
doorgaan voor C.V.P.-ers. 

Dit jaar waren de C.V.P.-parasieten 
echter afwezig en waren de Volksunie 
parlementairen veruit in de meerder
heid. 

Dat was voldoende om het vertrou
wen van de meerderheid van de beto
gers te winnen. 

Vandaar hun tevredenheid over de 
inrichting. 

Erg snugger blijkt Verroken niet. 

naam en een nog eigenaardiger per
soontje : de niet onbesproken doch
ter van Vera Bruhl die enkele tijd 
geleden in een spektakulair proces 
wegens moord en onnoemelijke ze
denfeiten — waarbij het lieve doch
tertje een rol speelde — werd veroor
deeld. 

Welke slimme buitenlandse hande
laar van het Departement is op dit 
simbool van de Belgische gastvrijheid 
gevallen ? 

Faciliteiten 

De oplossing 

Simbool 

Wij weten het nu. 
Van den Boeynants heeft het ge

zegd. 
Geen Waals en geen Vlaams eks-

tremisme. 
Maar de oplossing van de Brusselse 

gematigden. 
Faciliteiten ! 
Vanzelfsprekend in Vlaanderen, 

want de Walen kunnen daarzonder 
Faciliteiten in de Brusselse randge
meenten, faciliteiten te Leuven, faci
liteiten te Brasschaat, faciliteiten te 
Leopoldsburg. 

De oplossing niet van Vlamingen of 
van Walen, maar van de Brusselaars 
van de unitaristische ekstremisten. 

In hetzelfde artikci »ciaedigt Jan 
Verroken eens te meer de faciliteiten 
en stelt die tegemoetkomingen zo on
schuldig mogelijk voor. Hij geeft er 
een bepaling van aan de hand van de 
besluiten van de kommissie Harmei. 
Alsof voor de regering die bepaling 
nog gold ! 

Voor hun geldt het wel degelijk 
Frans onderwijs. 

En wie regeert ? 
Toch de BSP en de CVP. 
Toch ook de « vlaamsgezinde » mi

nisters, partijgenoten van Verroken : 
Segers, Custers, Bertrand, Dequae, 
Declercq en Van Elslande. 

Verroken is een zielige grappenma
ker. 

Op de Handelsbeurs Tan Munchen 
was er dit jaar — zoals trouwens ook 
vroeger — een Belgische stand. En op 
4ei« Belgische stand ontving een pi-
lamte jongedame de belangstellende 
fccMekers. Het wicht heette Syhrla 
CotitDttofkfcy. Ben wat eigenaardige 

De verfransing van Vlaanderen. 
Hun doelwit sinds 1830. 
Aktueler dan ooit in 1962. 
VdB is voorzitter van de CVP, par

tij die twee derden van haar stemmen 
haalt in Vlaanderen. 

Zullen de flaminganten ook dit 
weer dulden ? 

Vlotte direkteur 

De heer Van Hauwermeiren is di
recteur van de dienst Bruggen en 
Wegen van Brabant en woont te Ri-
xensart. Deze ongelukkige forens is 
iedere dag verplicht, tweemaal de 
weg heen en weer te doen en daar
bij de — prioritaire — weg Nijvel-
Mechelen te kruisen. 

Op 27 september jongstleden ver
schenen aan het kruispunt met de 
weg Nijvel-Mechelen een stel werk
lieden om de voorrangsborden te ver
plaatsen; de weg van de reizende di
rekteur werd voorrangsweg. 

De plaatselijke burgemeester en 
veldwachter waren het met deze 
nieuwe schikking niet eens en ver
wittigden de rijkswacht. De heer Van 
Hauwermeiren kreeg een vriendelijk 

berichtje waarin hem duidelijk ge
maakt werd dat hij zou instaan voor 
alle gevolgen van de nieuwe schik
king, inbegrepen kosten cn verkeers
ongevallen. 

Onze vlugge direkteur heeft het 
dan maar bij het oude gelaten en 
neemt er vrede mee, iedere dag een 
paar sekonden aan het kruispunt to 
verliezen. O, triestig lot der direkto-
riale mobie'en ! 

De mijn te Houthalen 

In de mijn te Houthalen is men 
•overgegaan tot massale afdankingen 
van personeel. 

Meer dan 200 ondergronders, 8.5 bo-
vengronders, 35 bedienden en 5 inge
nieurs werden de laan in gestuurd. 
Al iets gehoord van een sindikaal 
potest vanwege A.C.V. of A.B.V.V. ? 

Het ziet er naar uit alsof deze af
dankingen de eerste faze zijn van de 
sluiting van Houthalen. De schuch
tere sindikale mededelingen hebben 
ons niet van het tegendeel kunnen 
overtuigen. Vooral omdat we vastge
steld hebben dat meer dan vierhon
derd mensen er uit kunnen gegooid 
worden zonder dat de inktkoelies van 
Major en Cool bewegen. 
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1 DEZE STAAT VERSTERKEN ? S 

UJ 

KLEINE KRANT 
Wij hebben vorige week 

getracht aan te tonen hoe 
een kleine groep machti
gen aan de touwtjes trek
ken in de staat zowel als 
in het bedrijfsleven. 

Heel het staatsapparaat, 
het gerecht, de rijkswacht 
en desnoods het leger kan 
door hen gebruikt wor
den om hun belangen en 
voorrechten te verdedigen, 
desnoods tegen het ganse 
volk in. En in de praktijk 
gebeurt dit ook maar al 
te vaak. 

Het zal wel overbodig 
zijn er de Vlaamsgezinden 
aan te herinneren hoe het 
politeapparaat en het ge
recht herhaaldelijk par t i j 
dig tegen hen werden in
gezet in de periode tussen 
de twee wereldoorlogen. Is 
het nodig hen ook nog even 
te wijzen op de uitspattin
gen van de anti-Vlaamse 
repressie, waarbij de heer
sende machten bewezen tot 
wat zij in staat zijn om 
hun politeke tegenstrevers 
te kraken en uit te roeien. 
Geen machtsmisbruik, geen 
wetsmisbruik of schaam
teloze partijdigheid is hen 
daarvoor te min. Ik las 
voor enkele dagen nog het 
werk « De dood met de ko
gel » van Valeer Depauw 
over de gerechtelijke moord 
op Leo Vindevogel. Nu nog, 
twintig jaar na de 
feiten ,balt men de vuis
ten in machteloze woede 
wanneer men de schurken
streken van toen leest. 

Hoe klaar werd toen niet 
aangetoond hoe het ge
recht en gans de uitvoeren
de macht instrumenten 
zijn in de handen van on
ze uitbuiters, instrumenten 
om hun belangen en niet 
de rechtvaardigheid te die
nen. 

Het is trouwens geen toe
val dat anti-Vlaamse mis
drijven systematisch onge
straft blijven terwijl het 
geringste vergrijp van 
Vlaamse zijde steeds over-
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dreven zwaar wordt ge- wantoestanden geweldda-
straft. De dynamiteurs van dig te onderdrukken. 
de IJzertoren, de provoce
rende vliegers tijdens de 
amnestiebetogingen te Ant
werpen, de bekladders van 
pastoor Veltmans' graf in 
de Voerstreek werden niet 

Dit alles gebeurt stelsel
matig. De machthebbers 
slaan meedogenloos neer 
wie hun zalige rust van po
tentaten en uitbuiters ver
stoort. Nu in Vlaanderen 

gevonden. Maar de Vlaams- de strekking snel veld wint 
gezinden krijgen te pas en 
te onpas huiszoekingen om 
hen af te schrikken. Spon
tane betogingen worden 
meedogenloos uiteengeran-
seld en Vlaamse mensen 
die vechten voor hun rech
ten, tegen de voorrechten 

om de bestaande struktu-
ren te herzien en ze in 
dienst te stellen, nemen de 
heren profiteurs van het 
oude regime hun voorzor
gen door het repressieap
paraat verder te verster
ken en nog meer te centra-

..Hier werden de daders nooit gestraft 

van een rijke kaste, wor
den als misdadigers ver
oordeeld door het Belgische 
fclassegerecht en weken 
lang, maanden zelfs, ge
vangen gehouden en zwaar 
beboet. Wat onlangs te Ant
werpen gebeurde naar aan
leiding van de aktie tegen 
de franse preken was een 
nieuwe vorm van repres-

liseren. Wij zouden een on
vergeeflijke flater begaan 
de hele zaak te minimali
seren. 

De wetsontwerpen Gilson 
tot versterking van het 
staatsgezag en tot hand-
heving van de orde, 
beogen een versterking 
van het centrale ge
zag op het politioneel 
gebied en een verstrakking sie waarbij het gerechtsap 

paraat eens te meer moest van de bestraffingsmaatre 
dienen om het verzet van gelen c in geval van» op 
het volle tegen bestaande roer, kwaadwillige samen

scholingen of ernstige ver
storing van de openbare 
rust. Zij betekenen tevens 
een ontkrachting van het 
stakingsreclit door de op-
eisingsmogelijkheden te 
vergroten. 

De ontwerpen worden 
momenteel door de Natio
nale Arbeidsraad onder
zocht en zullen waar
schijnlijk in november voor 
de Kamer komen. De vak
bonden, zowel de kristelij-
ke die zich Olen 
herinnert, als de so
cialistische, hebben zich 
reeds ondubbelzinnig 
uitgespraken tegen el
ke feitelijke beperking 
van het stakingsrecht. En 
wat de bestraffingsmaatre-
gelen betreft mogen wij 
bedenken dat voor de 
machtshebbers iedereen 
die het niet eens is met 
hun politiek en met be
staande (wan) toestanden 
maar al te licht beschouwd 
wordt ais een oproerling, 
een kwaadwillige samen-
scholer of een verstoorder 
van de openbare rust. Ze
ker wanneer het een fla
mingant betreft. 

Wij moeten onze vijan
den geen nieuwe wapens in 
handen stoppen om er ons 
vlugger mee kapot te kun
nen maken. Wie zou den
ken dat het manoeuver van 
Gilson en zijn opdrachtge
vers alleen tegen de vak
bonden is gericht, is wel
willend naïef. Het is geen 
toeval dat het juist de 
meest verstokte unitaristen 
zijn die er de grootste 
voorstanders van zijn. 

De unitaire staat is al 
meer dan sterk genoeg en 
de bestaande orde is tegen 
ons gericht. Waarom zou
den wij ze dan versterken, 
al was het maar een beet
je. 

Neen Gilson, ook hier 
zullen wij de voet dwars 
zetten ! 

T. Martens 
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OM DE BAARD V A N CASTRO : 
De werkelijkheid overtreft vaak de verbeelding ! Geen 
enkele schrijver van een thriller zou ooit een situatie, ge
lijk ze zich verleden w^oensdag voordeed, op het papier 
durven brengen uit vrees dat men hem er zou van be
schuldigen, het er wat al te dik op te leggen. 
Verleden woensdag om 1 5 u westèuropese tijd begon de 
Amer ikaanse blokkade van Kuba. O p hetzelfde ogenblik 
verwacht te men de aankomst van een reeks Russische 
kargo 's nabij de Amer ikaanse oorlogsschepen die ' t blok
kadekordon v o r m d e n ; wat bij dit treffen zou gebeuren, 
viel met geen s tukken te voorzien. O p hetzelfde ogenblik 
eveneens moest te New-York de Veil igheidsraad begin
nen te vergaderen, zodat het wel leek alsof op de Cara-
ibische zee het scheepsgeschut even vlug aan het woord 
zou zijn dan te New-York de internat ionale praa tvaars . 
Dit moment van suspense was wellicht het (voorlopig ?) 
dramatisch hoogtepunt in de gevaarlijkste krisis die dz 
wereld sinds 1945 heeft gekend. 

vechren of koehandel 
.afspraak in Caraïbische zee.. 

Hoe is het tot deze krisis 
gekomen ? De beslissing van 
Kennedy, Kuba onder volle
dige blokkade te plaatc-en, 
beslissing die gepaard ging 
met een reeks andere min of 
meer ernstige bedreigingen, 
is al met al onverwacht ge
komen. Sinds maanden heeft 
de Amerikaanse prezident 
getracht, de aandacht van de 
publieke opinie in de V.S. af 
te leiden van het Kubaanse 
vraagstuk. Hij ging zelfs zo 
ver dat hij daartoe de Ber
il jnse krizis nieuw leven in
blies. Maar de Kubaanse af
faire bleef het Amerikaanse 
publiek heftig beroeren en 
uiteindelijk moest Kennedy 
wel rekening gaan houden 
met de immer grotere druk
king die op hem werd uitge
oefend. 

Hij deed het op eerder on
gelukkige wijze. Bij de blok
kade van Kuba kan hij op 
geen enkele rechtsgrond 
steunen; het is — zoals Cas
tro het heeft gezegd, of men 
het nu graag hoort of niet — 
een zuiver geval van zee
roverij. 

Men zou nochtans — afge
zien van alle termen van in
ternationaal recht — enig 
begrip voor de Amerikaanse 
maatregel kunnen opbren
gen, indien in de allerlaatste 
dagen op Kuba totaal nieu
we en ongehoorde dingen 
waren gebeurd. In de Veilig
heidsraad echter heeft de 
woordvoerder der V.S. zich 
beperkt tot een herhaling 
van de opsomming van Rus
sische manschappen en wa
pens op Kuba, opsomming 
die ook reeds twee maand 
geleden werd gedaan en die 
essentieel niet veranderd is. 
Het is toch niet zo maar zon
der meer te aanvaarden dat 
de 5 000 Russen, de 30 ra
ketten met gemiddelde reik
wijdte en de 20 Il-bommen-
werpers deze week plots een 
dodelijke bedreiging voor de 
V.S zijn geworden. Hoe on
rustwekkend de militaire si
tuatie in de Caraïbische zee 
•oor de V.S. ook schijnt, Ku
ba is in geval van een kon-
Hikt van weinig of geen be

tekenis. Het gekke van de 
toestand is eveneens dat tot 
voor kort de enige militaire 
bazis op het eiland het Ame
rikaanse vlootsteunpunt van 
Guantanamo was, steunpunt 
dat deze week normaal is 
blijven funktioneren. 

Het begrip dat men voor 
de Amerikaanse maatregel 
zou kunnen hebben, wordt 
zeker niet vergroot door de 
vaststelling dat het Witte 
Huis thans aan de Russen 
verwijt wat sinds 17 jaar de 
officiële Amerikaanse poli
tiek is : militaire steunpun
tenpoli tiek. 

Sinds jaar en dag is gans 
de kommunistische wereld 
praktisch omringd met een 
keten van Amerikaanse mili
taire steunpunten. Wanneer 
de Sovj et-Unie ooit moest 
verklaard hebben, ieder 
Amerikaans schxp dat naar 
Turkije vaart ongenadig te 
zullen kontroleren en des
noods in de grond te boren, 
dan zou een dergelijke ver
klaring niet op Amerikaans 
app'.aus onthaald worden. 
Waarom is de uitbouw van 
raketbazes en steunpunten 
aan de voordeur van Rus

land, van het standpunt van 
de internationale moraal, 
minder laakbaar dan de uit
bouw van dergelijke bazes 
op Kuba ? , 

Dat de V.S. zich aan deze 
internationale moraal op dit 
ogenblik weinig gelegen la
ten is wellicht begrijpelijk; 
uiteindelijk echter zal het 
propagandistisch voordeel 
van deze Amerikaanse non
chalance de Sovj et-Unie ten 
goede komen. Wanneer de 
V.S., ten bewijze van hun 
goed recht in de zaak Kuba, 
komen aanzetten met U2-

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN 
HULP AAN FRANKRIJK 

Kennedy heeft — na 
lange besprekingen — een 
belofte die destijds door 
Eisenhower werd gedaan, 
thans ingewilligd : Frank
rijk mag in de V.S. een 
atoomduikboot bestellen 
aan de prijs van 65.000.000 
dollar. De GauUe krijgt te
vens 12 tankvliegtuigen van 
het type KC-130 om zijn 
« Mirage IV » in de lucht te 
bevoorraden. 

Hulp aan onderontwik
kelden ? 

...onderontwikkeld... 

LIDGELD. 

De ministerprezident van 
Noordrijn-Westfalen, Mey
ers, verklaarde dat Ade-
lutBer eigrcnlijk al lang^ uit 
de Ca>i; n«es t i^esloten 

zijn omdat hij jaren ten 
achter staat met de beta
ling van zijn lidgeld. 

TOCH BELASTING. 

Israël, dat nog steeds 
geen T.V.-uitzendingen 
heeft, int toch reeds T.V.-
belasting, en tamelijk ge
peperde ! Een aantal Israëli 
volgen namelijk op het 
scherm de uitzendingen 
van de (vijandige) Arabi
sche broeders. 

ZUID-AFRIKA 
Er komen in Zuid-Afri-

ka steeds meer inwijkelin-
gen aan. In de loop van 
de maand juni bereikte 
het aantal inwijkelingen 
1.570, tegenover 1.170 t i j 
dens de eensluidende 
maand van 1961. Tijdens 
diezelfde periode daalde 
het aantal uitwijkelingen 
aanmerkelijk, nl. tot 690 
t.o.v. 1.580 vorig jaar. 

LïNTWAPENING 

In de Centraal - Ameri
kaanse republiek Salvador 
schonk de legerleiding 
3.000 geweren aan de mi
nister van onderwijs. 

De geweren waren be
stemd om omgesmolten te 
worden tot betonstaal dat 
gebruikt wM-dt bij de 
bouw van nieuwe scholen. 

...geen blanken... 

RACISME 

De Minister van Nationa
le Opvoeding in Njassaland, 
Kanyama Chiume, heeft 
voorgeschreven dat in het 
nationale voetbalelftal nog 
slechts zwarte spelers mo
gen worden opgesteld. Bij 
een bespreking met een af
vaardiging van het blanke 
bevolkingsdeel zei de mi
nister : «di t is een Afri
kaans land en alleen Afri
kanen kunnen het verte
genwoordigen ». 

«•• • • • • • • • • (HwMiins 

foto's, dan moeten zij zich 
toch laten welgevallen dat 
iemand de vinger opsteekt 
om te vragen, hoe zij aan 
deze foto's zijn gekomen en 
of het maken van deze foto's 
geen inbreuk was op de rech
ten van een soeverein land. 

Van recht is echter in deze 
krisis minder dan ooit spra
ke, wel van macht. 

De Westerse Nato-bondge-
noten, die met de lippen het 
standpunt der V.S. kracht
dadig steunen, zullen bin
nenskamers wis en zeker hun 
ongenoegen er over luchten 
dat de prezident der V.S. een 
uiterst gevaarlijke krisis uit
lokte en tot op het randje 
ging, zonder iemand van de 
bondgenoten te waarschu
wen of te raadplegen. Op het 
gebied van de internationale 
politiek zijn de kleine en gro
tere West-Europese landen 
uiteindelijk niets meer dan 
ja-broers die achteraf bea
men wat vooraf gepland en 
ten uitvoer gelegd werd. 

Tenslotte — en dat is de 
lijn die zich thans reeds af
tekent — schijnt geen enke
le der twee groten geweldig 
happig om een atoomoorlog 
om Kuba te beginnen. Het 
zal dus wel praten worden, 
praten om het gezicht niet 
te verliezen. 

En tijdens het komend ge
sprek zal wellicht blijken, 
wie het grofste spel heeft ge
speeld en wie de juiste kaar
ten zitten had. 

Kuba is voor de Sovjet
unie zeker geen conditio sine 
qua non en wellicht gaat 
Kroestjev wel weg uit de 
voortuin van Amerika, wan
neer hem een stevige prijs 
wordt betaald. 

Welke prijs ? Kijk op de 
wereldkaart, zoek naar de 
andere knelpunten van de 
internationale politiek. Het 
steekt bijna de ogen uit dat, 
wanneer er geruild wordt, 
he t een Kuba-Bexlijn koe
handel wordt. 

Wie betaalt de prijs ? Wel
licht Castro, a i wellicht — 
bijna zeker — West-Europa.' 

T.v.O. 
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GRONDWET HERZIENING 
De kranten en weekbladen staan 

deze w e ^ ia het teken van ver
dere kommentaar op de Mars op 
Brussel, ofwel van de moeilijkhe
den die de kommissie voor de 
grrondwetshenclening reeds ont
moet of zal ontmoeten. De meeste 
Vlaamse bladen geven toe dat er 
drini^end werk moet geleverd. 

Verschillende weekbladen geven 
een konunentaar op de Mars op 
Brussel die in een parlementaire 
denKAratie de kern van de laak 
raakt : steeds nteer klesers ko
men los van de unitaire partijen 
«n hun politieke wachtwoorden. 

Volksmacht 
Het blad van het ACW geeft 

de betekenis van de massale op
komst. 

« Wanneer men deze betoging 
objectief wil beoordelen, mag men 
niet uit het oog verliezen hoe en 
door wie ze werd ingericht. Wan
neer een comité bestaande uit 
mensen, die noch in de politieke 
noch in de sociale wereld een 
hoofdrol spelen en wier namen 
door de meeste betogers niet eens 
gekend zijn, er in slaagt, tot twee-
maai toe, tienduizenden Vlam în-
gen op eigen kosten te Brussel te 
doen betogen, dan is dat ontegen
sprekelijk een bewijs dat het 
vraagstuk der Vlaams-Waalse ver
houdingen het Vlaamse volk diep 
beroert. De politieke partijen die 
zelf, uit ervaring, wel wet«n wat 
het om het lijf heeft iets derge
lijks in ,te richten, moeten weten 
dat een zo omvangrijke spontane 
betoging een symtoon is dat niet 
licht mag worden aangeslagen ». 

De post 
Dit blad onderlijnt hoe de po

litieke scheidingslijnen gaan 
doorbroken worden bij velen. 

« En zeker was het aantal so
cialisten en liberalen, die de orde-
woorden van hun leiders niet op
volgden en toch mee marcheer
den, groter dan die enkele rode 
vlag zou doen vermoeden. Wat de 
katolieke partij betreft : haar 
leiders, die aan de kant stonden, 
zullen met onbeha^gen hebben ge
zien, hoezeer zij hun greep op de 
massa hebben verloren. 

En zo is deze Mars op Brussel 
iets geworden, dat niet alleen de 
snel groeiende Vlaamse macht 
demonstreerde, maar ook het be-
g:in kan zijn van een aardver
schuiving in heel ons politiek be
stel. Het is niet langer zo, dat 
aüeen de scheidslijnen tussen de 
politieke partijen ons lot bepa
len — het accent zal steeds meer 
op de grote grens tussen Vlamin
gen en fran.skiljons komen te lig
gen. Zo bezien is deze Mars ook 

Gasthof 
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een zware slag voor het prestige 
der partijen, hun gezag en hun 
invloed ». 

ONS LIER 
In het Davldsfondshoekje vin

den we dergelijke :< stoute » taal. 
« Wel waren er 50 parlemen

tairen minder dan in 1961. maar 
daartegenover telde men 50.DO0 
betogers meer. Spijtig dat «ize 
volksvertegenwoordigers eens te 
meer gemeend hebben hun kiezers 
de kastanjes uit het vuur te moe
ten laten halen .. Als ze het zich 
over 2 jaar maar niet moeten be
klagen,., ». 

De Linie 
Waarschuwt tegen oplossingen 

die weer eens te veel water in de 
Vlaamse wijn zouden laten doen. 

« De mars op Brussel is belang
rijker gebleken dan men had dur
ven voorspellen. 

De Vlaamse opinie is klaarblij
kelijk doorgebroken. Leuvense 
professoren applaudisseren wan
neer studenten van de Vrije Uni
versiteit van Brussel een volledige 
Vlaamse sektie wensen Vlaande
ren eist op elk terrein zijn rech
ten, niets dan zijn rechten maar 
ook niets minder Elke aarzeling 
nu kan de eisen alleen verscher
pen. Compromis is uitgesloten om
dat het immoreel is : de besto
lene kan zich niet veroorloven 
een compromis te sluiten met de 
dief. Dit te zeggen, is geen extre
misme, want wat Vlaanderen eist, 
blijft beperkt tot de gelijkheid in 
rechte en in feite, Vlaanderen 
stelt zich te weer tegen onrecht; 
het wil geen nieuw onrecht in het 
leven roepen. » 

De bond 
Het weekblad der grote gezin

nen geeft uiting van het doorbre
kend Vlaams bewustzijn. 

« Wie zich blijft distanciëren 
van de tienduizenden van zondag, 
zal het contact met een steeds 
sterker wordende stroming in ons 
volk verliezen. 

Wat de politici ook mogen zeg
gen : er is een begin van eenheid. 
Er is geen sprake van minach
ting of leedvermaak tegenover 
gelijk welke andere bevolkings
groep Er mag alleen sprake zijn 
van gelijkberechtiging. De Vlaam
se achteruitstelling op vele gebie
den is een feit. De wil om er mee 
gedaan te maken, een ander. 

Aan de politici nu om de slo
gan van het Actiecomité waar te 
maken : « een nieuw België in een 
nieuw Europa ». 

Dr Henk W a l t m a n s 

« De Neder landse poli
t ieke pa r t i j en en de n a t i o 
na le gedacl i te ». 

Pri.is 200 F 
In België al leen op ons 

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

W. Jor issen - Brussel. 

\ Pallieterk 
Noemt een kat een kM en de 

nülu-oob die de « traditionele » 
partijen doet marsjeren . de 
Volksunie. 

« Primo, geen enkele partij kan 
nu nog zonder schade en schan
de de Vlaamse rechtseisen over 
het hoofd zien. De protestmars 
van zondag kan morgen uitmon
den in een proteststem in het hc*-
je. Totnogtoe verwachtte men dat 
de Oevepe alleen de marsgelagen 
zou betalen. Men beseft nu dat o<* 
socio's en liberalen moeten oppas
sen. Kop Van Eynde en Van Au-
denhove kuimen niet meer ont
kennen dat de Volksunievirus ook 
hun troepen dreigt aan te tasten. 
En het A.C.V. en de rode Vlaam
se syndikaten zullen vroeg of laat 
moeten toegeven dat de verneder
landsing van het bedrijfsleven en 
de E-3 weg, dingen zijn die ook in 
hun Mars-kraam te pas komen ». 

-UdJkasêa/id 
Lacht met de plotse deftigheid 

van franskiljon Lefèvre die beto
gingen niet i( opportuun » vindt. 

« Mogen wij er Eerste-Minister 
Lefèvre even' aan herinneren dat 
hij niet altijd zo minachtend heeft 
gesproken als thans. Er is een tijd 
geweest — hij was toen echter 
partijvoorzitter en in de opposi
tie i — dat hij aan de kop staïite 
van verschillende toegelaten en 
verboden betogingen; maar ja, 
van iemand die bij het dynamite-
ren van de IJzertoren orakelde : 
« hij ligt er en hij ligt er goed », 
kan men moeilijk verwachten dat 
hij enige sympathie .zou voelen 
voor een Vlaamse betoging, voor
al dan wanneer ze niet in het par-
tijkraam van pas komt ». 

VÖLKSG4Z§g 
Jos schuimbekt omdat de linkse 

kadaverdiscipline blijkbaar op 
sommige jongere elementen geen 
vat meer heeft. 

Als gearriveerd plaatskcsjager 
verwittigt hij met een bedreiging 
tipisch voor het ontaarde heden
daagse bureaukratensocialisme 
« Pas op voor uw plaatske ». Bloed
arm socialisme. 

« Een aantal vrijzinnige stu
denten, die zich tot meemarsjeren 
hadden laten verlokken, achtten 
het nodig maandag — helaas te 
laat ! — afstand te nemen van 
sommige leuzen die in de Brus
selse straten weerklonken en o.a. 
van een « Brussel Vlaams ! » dat 
even idioot is als « BruxeHes fran-
Qais » en waarvan die jonge he
ren thans erkennen dat het iede-

M AZOET 
Gasolie en lichte stook
olie. 
Belangrijke kortingen ! 

Koop bi.1 Propagandisten ! 
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P R I M A L M A Z O E T 
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re dialoog met de Pransspreken-
den uitsluit. (Tussen haakjes : 
wanneer die jonge vrijzinnige 
Vlamingen later een diploma 
hebben behaald moeten zij maar 
eens proberen van de C.V.P.-bur-
gemeesters die zMidag met hen 
meemarsjeerden ergens een baant
je los te maken ! Zij zullen dan 
gauw vaststellen dat zij aan een 
verkeerd adres aankloKJen en dat 
de dialoog daar ook moeilijk is ! ». 

PourquoiPas? 

Dit hetzeblad was het enige <aa 
volgend Marsfeitje te «ien dat wü 
onze lezers niet willen onthouden. 

« Aan de Beurs wierp een pries
ter zich met gebogen hoofd op een 
voorbijgangster die gesierd was 
met de nationaile kleuren. Het 
schuim op de lippen rukte hij 
haar het kenteken van de man
tel. Terwijl ondertussen de groep 
van een katoliek college voorbij-
stapte op het ritme van tamboers 
en landsknechttrommen ». 

Het we^blad van de MPW zegt 
en dreigt. 

« De Walen zijn nu, bewust ge
worden. Nooit zullen zij aanvaar
den dat hen een vreemde wil op
gelegd wordt. En wanneer een lei
der van de Mars op Brussel de ze
telaanpassing eist, onder voor
wendsel dat het evenredige stel
sel is vervalst, dan zeggen de Wa
len « non » want deze eis, als hij 
wordt ingewilligd, zou aan Vlaan
deren een totaal overwicht op het 
land geven ». 

Le P e u p l e 
Geeft toe dat de Vlaamse So

cialisten al klaar staan om bij de 
grondwetsherziening voor Vlaan
deren schandige toegevingen te 
doen tenminste het soort Vermey-
len-zoon. 

« Minister Vermeylen, verleden 
woensdag te Oostende, deze Vla
ming zegt dat « we vertrouwen 
moeten schenken aan de Walen ». 
Een wettelijke rem moet verhin
deren dat ooit een wet goedge
keurd wordt die hen kan scha
den. Daarom is de paritaire Se
naat de aangewezen formule, al
dus de h. Vermeylen ». 

DE GAZET 
Verwittigt voor dezs cfzetterij. 
« Men maakt zich iUuzies als 

men denkt dat de Vlamingen zich 
erg interesseren voor de grond
wet. En de illuzie is nog groter, 
als men denkt dat de CVP nieuwe 
verkiezingen zou kunnen door
staan, zonder vooraf de taalwet-

Vóór veranderingen 
van 19-10 tol en met 
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ten, zetelaanpassing en kultureie 
autonomie te hebben gereail-
zeerd. De CVP speelt hier met 
haar bestaan ». 

Standaard 
Verwittigt ook voor de«e afdret-

gingspolitiek. 
« Men zal de komende maanden 

dikwijls uitpakken met de boeman 
van het separatisme. Dit mag 
geen « argument » worden om MIS 
tot onmogelijke toegevmgen te 
dwingen. Het zou trouwens ooJc 
geen sukses hebben. Van Vlaamse 
zijde stuurt men zeker niet aan 
op een scheiding. Maar men wü 
slechts in de Belgische staat bilj-
ven geloven, wanneer die ten volle 
beantwoordt aan wat de Vlaam
se gemeenschap nodig heeft. De 
afkeer voor het separatisme is 
niet zo groot, dat hij ons een staat 
zou doen aanvaarden, waarin wij 
tweederangsburgers moeten blij
ven ». 

LE SOIR 
In dit Brusselse MPAV-blad geeft 

Marcel Thlry « de TAcadémie » 
volgende revolutiepraat ten i>este. 

« Men meent dat de Walen in 
hun vernederingen zullen berus
ten. Het Waals ekstremisme dat 
men heden aanklaagt, wanneer 
het niet bestaat, zou men wel 
eens kimnen leren kennen. Het 
zijn mogelijkheden waarvan het 
niet goed staat ze bij htm naam 
te noemen. Ja, er zijn de stakin
gen, er is de straat. Het zijn 
schrikaan jagende hulpmiddelen, 
maar men jaagt er onweerststóin-
baar een volk naartoe wanneer 
men het verdrukt onder de macht 
van het getal. En er zijn andere 
woorden waarvan men het taboe 
moet lichten, het zijn «Scheiding» 
en « Hereniging ». 

Ja er staat wel degelijk « Reu
nion » dus bedoelt het achtbaar 
lid van de Belgische Akademie 
vermoedelijk la douce Mere Pran
ce van 1789 die ons toen in haar 
armen drukte. Wij willen hem niet 
verdenken de hereniging na te 
streven met de Noorderduivels van 
1815. 

Wij verwachtten vonge donder
dag vol spanning het debat « Ie
der zijn waarheid » voor de TV. 
De kleurpolitiekers zonden hun 
kat zoals voor de Mars vermoe
delijk hadden ze voldoende besef 
van de situatie om te weten dat 
kijkend Vlaanderen hun konunen
taar over die Mars verwachtte en 
dat de uitsluiting van de Volks
unie des te scherper zou aange
voeld zijn. WX. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44;3pj|j 
•ANTWERPEN :^i,«»(| 

Alle kwaliteitsspeelgoeji i.; 
Spellen voor groot co klein'•] 



» 
DE VOLKSUNIE 

BOERENOPSTAND 

Ode aan de Herfst 
Persoonlijk vinden wij de hersft de schoonste 
jaargetijde. Het is inderdaad de tijd van de over
vloed, van de kleur en van de vruchten. Met on
gekende vlijt kraken wij dan 's avonds noten en 
peuzelen wij aan gepofte kastanjes. En als een 
grote bolle maan boven een mistbank in de wei 
staat te kijken, dan is onze heimat — de polder — 
op zijn schoonst. Dan kunnen wij het nog wel 
eens beleven dat ergens van achter een kant aan 
de watergang de tronie van een uitgeholde beet 
— met daarin een vetkaars — ons tegengaapt. 
Wij worden geacht bang te zijn op zulke ogen
blikken — vooral door de kwajongen die ver
scholen gaat achter de biet — maar wij zijn niet 
bang, wij zijn alleen ontroerd, omdat dit van de 
schoonste momenten zijn die wij kennen : de mo
ment waarop men in de vallende herfstduisternis 
gekonfroflteerd wordt met een bietenspook en 
de reuk van kaars en verbrande wortel die eruit 
opstijgt. 

W^IJ komen terug op een zeer be langwekkend vraags tuk 
waarover wij reeds vroeger geschreven hebben. Over 

het vraagstuk van de verdeling van het suikerkont ingent . 
Zoals men weet worden onze Vlaamse landbouwers , die 
suikerbiet vertelen — weliswaar in veel mindere mate 
dan h u n Waalse kollega's — hier op schromelijke wijze 
te kort gedaan. Onze mensen kunnen echter een stukje 
rekenen en het is dan ook niet te ve rwonderen dat zij met 
klem hun deel van de suikertaar t opeisen. Dat het hier 
om rechtmatige belangen gaat moge blijken uit de cijfers 
die wij hierbij geven. 

landbouwers die slechts een 
belachelijk ten honderd van 
het binnenlands kontingent 
toegewezen krijgen, ver
plicht worden de overschot
ten tegen verlieslatende 
prijzen van de hand te doen. 

Bekijkt men nu de bevol
king van Vlaanderen en 
Wallonië, dan stelt men vast 
dat Vlaanderen uiteindelijk 
de Waalse bietenteelt bekos
tigt 

Wallonië beschermd wordt 
met Vlaams geld. 

Dit schandaal moet eindi
gen. Talrijke boeren uit de 
Polders en uit het Meetjes-
land zijn het hiermee niet 
meer eens. Men heeft uitge
rekend dat het aandeel van 
de Vlaamse suikerbietteelt 
in de binnenlandse voort-
brengst ruim 19,9 % be
draagt. Onze Vlaamse boe
ren vragen thans een rede
lijk kontingent : 20 % in de 
plaats van de 17 %. 

Dit is een zeer redelijk 
voorstel en het is tegen alle 
regels van de redelijkheid in 
dat de regering blijft weige-

hoogste suikervorbruik heb
ben, verplicht worden de 
Waalse landbouvv^ers te steu
nen. 

Wij willen er weinig ver
dere kommentaar aan toe 
voegen. Alleen dit : de hui
dige minister van landbouw 
is een Waal; de Vlaamse boe
ren moeten van hem niet 
veel verwachten en zeker 
dan geen maatregelen die 
indruisen tegen de Waalse 
belangen. Het koordinatie-
komitee, waarachter hij zich 
verschuilt s taat onder toe
zicht van de Boerenbond die 
niets durft te ondernemen 
tegen de regering en even-

n EET »f 

WALLONIË 
De cijfers over de bevol-

kinsverhoudlng Vlaanderen-
Wallonie zijn voldoende ge
kend. Om het nog even te 
herhalen : Vlaanderen telt 
51 t. h. en Wallonië 33 t.h, 
van de bevolking, terwijl 
Brussel met zowat 15 t.h. 
Van 's lands bevolking opge
scheept zit De Brusselaars 
zijn alles behalve bietente
lers en daarom willen wij 
voor de navolgende reken-
soinmetjes aan Vlaanderen 
en Wallonië de helft van de 
Brusselaars toekennen zodat 
öe verhouding wordt : 59 t.h. 
Vlamingen en 41 t.h. Walen. 

Wij zijn op dit ogenblik 
volop in de suikerbiet-oogst 
en nu is het zo gestaan dat 
ieder jaar een zekere omvang 
van deze suikerbiet bestemd 
is voor de suikerproduktie, 
afgestemd op het verbruik in 
geheel het land Dit kontin
gent wordt zeer goed be
taald, terwijl de overblijven
de biet echter tegen zeer ge
ringe pr jzen in het buiten
land wordt verkocht. Nu zijn 
het in de eerste plaats de 
Vlaamse boeren die het 
s achtoffer worden vermits 
ZIJ het kleinste deel van het 
suikerkontingent toegewezen 
knjgen en bijgevolg veel 
minder geld maken van hun 
voortbrengst. 

Het gemiddelde van het 
binnenlandse verbruik aan 
suiker ligt bij de 275.000 ton. 
De teeltvoortbrengst die 
moet dienen om deze suiker 
te bekomen is verdeeld als 
volgt : 

Inderdaad, rekening hou
dend met de bovenaange-
haalde bevolkingspercenten 
(59 tegen 41 t.h.) heeft 
Vlaanderen een suikerver-
bruik van 162.250 ton terwijl 
Wallonië tevreden is met 

inanderen hekos 

nog steeds 

Waalse suikerhieiteeït 

ren dit voorstel aan te ne 
men, dat zij integendeel de 
hoogst abnormale toestand 
laat voortbestaan, waarbij 
onze landbouwers verplicht 
worden hun overschotten te
gen verlieslatende prijzen te 
verkopen terwijl de meerder
heid van de landelijke bevol
king, de Vlamingen die het 

min tegen de minderheid 
van zijn Waalse leden. 

In de huidige unitaire 
staatstruktuur zal er voor de 
Vlaamse boeren niet veel van 
de suikertaart overblijven. 
Het zou veel beter zijn twee 
taarten — ieder naar zijn 
vermogen — in een federale 
oven te zetten. 

Vlaanderen : 17 %. 
Haspengouw : 66,75 %. 
Henegouwen : 16,25 %. 
De Vlaamse landbouwers 

hebben dus het recht om ze
ventien ten honderd van het 
nationale suikerverbruik te 
bevoorraden of in cijfers uit
gedrukt : 46 750 ton. Nu 
wordt de suiker in bet bin
nenland betaald tegen 2,85 
F, vermeerderd met de bin
nenlandse bescherming ten 
bedrage van 6,22 F, zodat 
uiteindelijk een prijs van 
9,07 F .verkregen wordt. 

De suiker die naar het 
buitenland gaat wordt ech
ter slechts tegen 2,85 F be
taald, zodat de Vlaamse 

112.750 ton. Gesteld dat het 
Vlaamse gedeelte van Has
pengouw eveneens 17 % van 
het teeltkontingent (of 
46.750 ton) zou krijgen — 
wat ruim te veel geschat is 
— dan heeft Vlaanderen dus 
alles bijeen een kontingent 
van 93 000 ton, terwijl het 
in werkehjkheid 162.250 ton 
verbruikt of een verschil van 
69.250 ton ten voordele \an 
de Waalse bedrijven. 

Dit vertegenwoordigd een 
bedrag van 421.735 000 F (het 
verschil tussen binnenlandse 
en buitenlandse prijs). 

Het bewijst dus zeer dui
delijk dat de bietenteelt in 

De herfst is weer daar en meteen ook de bietenoogst. Voor 
vele Vlaamse boeren, ligt hierin een middel om goede prij
zen te maken, indien welteverstaan, de Walen niet met het 
overgrote deel van de suikertaart zouden gaan lopen. 
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Vlaamse kippen zijn de 
> 

sma 
ter wereld 

Een blik in een moderne kippensliicnterij. De kippen 
worden automatisch geslacht en geplukt. 

Ï J E T zijn in ons land niet alleen de Brusselaars die graag 
een kippetje lusten, liefst dan nog aan het spit ge

braden, maar wij geloven wel dat iedereen bereid zal zijn 
de nodige mondsp ie rkrach t op te leveren om 'n smakelijk 
billetje af te knagen . 

O o k in Dui ts land, veel meer dan bij ons , blijkt er smaak 
en goest ing te zijn voor lekkere k ippenbou ten . Deze kip
penbou ten k o m e n meestal uit Vlaanderen . De Vlaamse 
k ippenkont re ien v inden inderdaad h u n grootste afzetge
bied in Pruisische, Beierse en andere magen . 

Er dreigt ook hier echter 
een kink in de kabel te ko
men 

Zoals dat met de eieren 
het geval is, worden onze 
mensen bekonkureerd door 
niet EE.G.-landen en ook 
door Oom Sam uit Amerika. 
Met waren, die tegen dum-
pingsprijzen op de markt 
worden geworpen, dreigt men 
de Vlaamse keel over te snij
den. 

• P r o p a g a n d a 
Nu is het wel een feit dat 

onze mensen met goede pro-
dukten voor de dag komen, 
dat de door de Vlaamse kwe
kers geleverde braadkuikens 
vers zijn tegenover deze 
aangevoerd uit andere lan
den en dat het vlees geen 
schadelij ke stoffen bevat 
daar onze wetgeving verbiedt 
hormonen in het meel te 
verwerken. Dit blijkt in het 
buitenland echter niet vol
doende geweten, om van 
doorslaggevende aard te zijn. 
De propaganda schiet hier 
dus wel in zekere mate te 
kort. 

Nu worden er dus vreem
de braadkuikens tegen pr i j 
zen op de markt gebracht 
waartegen onze mensen 
moeilijk opkunnen en bijge
volg is de afzet ook naarge
lang. 

• Modern 
De kosten voor het kwe

ken van de kippen, de dure 
installaties en gebouwen, het 
kapitaal dat zij in de zaak 
hebben gestoken, de hoge 
voedergraanprijzen drukken 
zeer hard op de pluimvee
teelt. De slacfetkuikenindus-
trie ten onzent is zeer mo
dern opgebouwd, met zeer 
veel moed en doorzettings
vermogen hebben vele boe
ren naar deze tak overge
schakeld, maar ook hier zijn 
zij bedrogen uitgekomen. 

Wij bezochten in Limburg 
een goed uitgeruste kip-
penkwekerij, alles gebeurt 
er praktisch automatisch, de 
hokken zijn ultra-modern 

ingericht — men kent het 
sisteem van de kluizenaar-
kippen die op een zeer eng 
plaatsje van zo weinig mo
gelijk bewegingsvrijheid ge
nieten om spoediger te vet
ten — kortom een bedrijf 
dat op ekonomisch leefbare 
wijze is opgebouwd. En toch 
verzekerde de boer ons dat 
er geen noemenswaardige 
winsten > kunnen gen^aakt 
worden. 

« Waar ligt de oorzaak? » 
vroegen wij. « Te hoge voe-
derprijzen » luidde het ont-
woord. « Op mijn bedrijf is 
het werk — en zeker dan 
voor werkvolk — praktisch 
volledig uitgeschakeld ver
mits alles automatisch gaat, 
dus kan het hem alleen maar 
in de prijs van het voeder 
zitten ». 

markt komen die — hoewel 
minder van kwaliteit in ve
le gevallen — goedkoper zijn 
in het te begrijpen dat de 
verkoop voor onze mensen 
zeer slecht gaat. 

Dit is inderdaad een logi
sche vaststelling en daar de 
voederprijs hoog ligt is dat 
voor de verkoopprijs hetzelf
de. Als er dan uit andere 
landen produkten op de 

KENNiS VEREIST 
)).it (( n 1, enkweker zo nuuir niet de eerste 
de beste is moge blijken uit volgende punten die | 
der'^'-'"''' ' mensen onder de duim moeten hebben : '• 
ke, ' o-ereed'irhap allerhande. Kennis van 
do 'iide en koude batte
rijen, [MiiKmai iiuic, ivocKCiviCi's met installatie enz.. 
Een o r̂ot-" tr'^hnis-die kennis is vereist wat betreft 
de uirdeigenschappen, kruisingen, 
oplokKcn. liueuanigheden van het vlees, handels-
Waaidf' dei dicr i ' i i f n / . . . 

passend hoefijzer 
(\an 01170 bijzondere medevNCikcr) 

O ok in laiidbouwkringen begint 
oicn zich tegenwoordig meer 

( n meer af Ie vragen waar hel naar 
lue moei met al de inslanties, groe-
j cringen en instellingen. Terwijl 
men op internationaal gebied tot 
i, leeds grotere samenwerking tracht 
te komen (zie onder meer de 
E.E.G.) zodat ook hier nieuwe be-
grippen en nieuwe instellingen 
ontstaan. 

De landbouw ontsnapt daar niet 
aan en op deze wijze wordt - om de 
vernieuwing te kunnen volgen -
een steeds grotere kennis en een 
steeds grotere aandacht, ook van-
lüege de landbouwers gevraagd. 

Om bijvoorbeeld de wijzigingen 
voor onze landbouw bij het van 
klacht worden van de Europese 
samenwerking op landbouwgebied 
te besejjen en te begrijpen, dient 
een boer al een belezen man te 
zijn, iemand die de zaken prak
tisch volledig moet instuderen. 

Z o ook op de bedrijven zelf. Een 
boer, een tuinder, een var

kens- of pluimveehouder dient te
genwoordig een echte « bedrijfs
leider » te zijn. Hel volstaat inder
daad niet zich van 's morgens vijf 
tot 's avonds tien kapot te zwoe
gen, er is vooral een goed bedrijfs-
ekonomisch inzicht nodig. 

Dit is niet zo eenvoudig en er 
dient in de eerste plaats gewezen 
naar het ontbreken van een goede 
samenwerking hier te lande van 
de verschillende landbouworgani-
zaiies. Deze samenwerking zou 
moeten ingegeven worden door 
een werkelijk streven naar wel
vaart voor de boerenstand. Geen 
streven dus naar politieke of finan-
tieele macht 

liet moet een groep zijn die 
drultking kan uitoefenen op de 
regering, maar geen groepering 
die zich slaafs onderwerpt aan een 
enkele partij. 

I?r moet een werkelijke onbaat-
•^ zuchtige landbouwpolitiek ge

voerd worden. Geen politiek opge-
diongen door organisaties die 
eigen belangen ie verdedigen heb
ben. Dit betekent meteen, wegens 
de grote verschillen, een Vlaamse 
en een Waalse landbouwpolitiek, 
die - begrijpend tegenover elkaar -
alleen de ware landbouwbelangen 
dient. Dit sluit meteen de oprich
ting in van een Waalse en een 
Vlaamse voorlichtingsdienst die 
onpartijdig opbouwend werk zou 
kunnen verrichten, volgens de 

gang naar Euromarkl kunnen ver
wezenlijken. Op dit ogenblik ziet 
men in Nederland en Duitsland de 
vruchten van een gezonde land
bouwpolitiek. 

N ochtans liggen in het Europese 
gras nog vele addertjes verbor

gen. Zo Js er de graanprijzenpoli-
tiek. Er moeten inderdaad prijzen 
worden vastgesteld voor de granen. 
Wanneer die laag liggen protes
teert men in Duitsland en wan
neer ze hoog liggen dan kan 
Frankrijk - dat daartoe de moge-

...Een passend hoetijzer voor het Belgisch paard.., 

noden van het land en tevens voor 
een aan de streek aangepaste op
leiding van jonge landbouwers zou 
kunnen torgen. 

Zo kunnen er ook bekwame jon
ge boeren voor de dag komen die 
leiding kunnen geven. Had men 
dit eerder ingezien, dan had men 
zonder veel moeilijkheden de over-

lijkheid heeft - aan massa-produk-
tie doen. Wat wordt het in België 
met zijn Vlaamse voederverbruikers 
en zijn Waalse graanvoortbren-
gers ? Dat hier voor België en dan 
vooral voor het Vlaamse landsge
deelte veel gevaar schuilt hoeven 
wij zeker niet te herhalen 

Wie de huidige gang van zaken 
volgt bemerkt inderdaad dat de 

graanprijzen geen dalende koers 
zullen nemen. En dure graanprij
zen betekent voor de veehouders 
van Vlaanderen dure veevoeder-
prijzen. 

O m die prijzen, waarvan de 
duurte op dit ogenblik vooral 

veroorzaakt wordt door de taksen 
die erop geheven worden ten bate 
van het landbouwfonds en bijal
dien ten bate van de Waalse 
graanvoortbrengers die toelagen 
ontvangen uit datzelfde land
bouwfonds, is hel dat de huidige 
opstand onstaan is. Daarom ko
men thans die duizenden Vlaam
se boeren op de straat met hun 
traktoren. 

In het besef van het bedrog 
tegenover de landbouwers ge
pleegd door de opeenvolgende re
geringen, zijn de ogen opengc 
gaan. De onbetrouwbaarheid van 
de kleurpolitiekers komt steeds 
duidelijker tot uiting. Daarom is 
het dat wij de strijd begonnen 
zijn. 

Om tot een gezonde landbouw
politiek te komen is hei in de 
eerste plaats nodig dat wij Vlaam
se boeren het eigen lot in eigen 
hand krijgen. « Boerenland in 
boerenhand » is een slogan, uBaas 
in eigen huis » is er een die bijna 
hetzelfde wil zeggen. Geleerder 
heet dat « Federalisme » Welnu 
het is dat federalisme dat ons de 
gelegenheid zal bieden om een 
eigen Vlaamse politiek te voeren, 
een landbouwpolitiek die aange
past is aan de noden van de 
J'laamse boer. Aan elke paarden
hoef moet een passend hoefijzer 
zitten. Zo is dat ook mei de land
bouwpolitiek. 

De Volksunie heefl een passend 
hoefijzer gevonden voor het paard 
dat België heet. Laten wij boeren, 
de smeden zijn die deze hoefij-
zers, de hoefijzers van het fede
ralisme helpen aansmeden 

A. Roels 
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Twee vraafgesprekken 
W e hebben in de Vlaamse pers de laatste dagen tiental
len pogingen kunnen zien om de betekenis van de T w e e d e 
Mars op Brussel te ontkrachten of om te buigen. Wel 
licht de potsierlijkste poging was die van dhr Jan Verro
ken deze week in « De Standaard ». W a n n e e r we deze 
heer en zijn geestesgenoten in ander katolieke bladen moe
ten geloven, dan was de hele betoging niets anders dan 
een massale opmars van K.W.B. - en K.A.J.- leden die de 
verdienstelijke poHtiek van de Vlaamse C.V.P . -mandata
rissen alleen maar wat kracht wilden bijzetten. In de 
linkse bladen heeft men niets gezien, niets gehoord en 
natuurli jk zeker niets geleerd. 
De reakties in de buitenlandse en de Waalse bladen zijn 
anders . De joernalisten van deze bladen zijn niet gebon
den door de oekazen van Vlaamse onderofficieren in de 
grote partijen en hebben de kans , naar de kern der dingen 
te tasten. Wanneer zij dat doen, komen zii automat isch 
bij de Volksunie terecht. 

heid beantwoordt voor zover 
ze er ooit heeft aan beant
woord... ». 

Na de lezing van de drie 
vraaggesprekken blijkt, dat 
heel wat de drie « hommes en 
flèche » scheidt. Om te begin
nen te talenkennis : « Mr van 
der Eist is een gekultiveerd 
man. Tlij spreekt een uitste
kend Frans dat alle eer doet 
aan de Vlaamse scholen 
waaruit hij als schitterend 
leerling is gekoii.en ». Genot 
antwoordde op de vraag : 
« Kent gij Nederlands ? » : 
« Neen, en er is geen sprake 
van dat ik het ooit zal leren». 
De beruchte abbé de Froid-
mont geeft zichzelf geen 

Het socialistisch weekblad 
< Germinal » bracht verleden 
week een vraaggesprek met 
« trois hommes en flèche » : 
André Genot, de abbé de 
Froidmont en Mr Van der 
Eist. In een inleidend artikel 
verklaart het blad dat de drie 
— althans volgens Germinal 
— het één en ander gemeen 
hebben : « alle drie achten ze 
het probleem duidelijk ge
steld en verklaren ze dat het 
gevaarlijk is, de oplossing 
nog langer op te schorten. 
Alle drie verklaren zich a.m-

Van der Eist en Mattheyssens 

hanger van de demokratische 
methode, van de « parlemen
taire weg» ... alle drie \ jr-
werpen het imperialisme, het 
racisme, het separatisme en 
menen ze dat het probleem 
vooral ook van sociale aard is. 
Maar alle drie beschuldigen ze 
de unitaire struktuur van het 
land, de partijen en de natio
nale instellingen, strutuur die 
niet meer aan de werkelijk-

Al moesten de kraaien 
het uitbrengen: 

schitterend brevet : «Ik heb 
jarenlang Nederlands geleerd, 
stukken in de nacht. Kwestie 
van goede wil. Maar het ging 
er niet in. De volharding 
hielp me niets vooruit». 

Er zijn nog verschillen. De 
voorzitter van de Volksunie 
onderstreept het a-sociaal 
karakter van het franskiljo
nisme in Vlaanderen : «...het 
is een minderheid, het is een 
kaste. Het zijn Vlamingen die 
zich niet in de gemeenschap 
willen integreren om sociale 
redenen. Het zijn bourgeois ». 
En de vooruitstrevende anti-
bourgeois Genot : «het is 
normaal dat de Vlamingen 
een mening hebben over het 
franskiljonisme. Ik, ik ben 
geen racist». De abbé de 
Froidmont ziet in de Vlaamse 
strijd tegen het franskiljonis
me slechts de voortzetting 
van de strijd die de Teutoon
se horden van over de Rijn 
eeuwenlang tegen de Franse 
kuituur hebben gestreden. 

Het Ujkt ons overbodig, een 
overzicht te geven van het 
vraaggesprek zelf. Op de vaak 
stekelige vragen van « Genni-
nal » antwoordde Mr Van der 
Eist met 'n uiteenzetting van 
de voornaamste programma
punten van de Volksunie, 
klemtoon op de federalistische 
eis. Wel interessant is het 
portret dat Germinal schetst 
van de voorzitter der V.U. : 
« M. Van der Eist, volksverte
genwoordiger voor Antwer
pen, voorzitter der Volksunie, 
grote heer over 180.000 kie

zers en vijf verkozenen (waar
onder hijzelf), dokter in de 
rechten, troetelkind van moe
dertje Vlaanderen, ex-lova-
niensis, ontvangt ons in het 
Parlement in een klein bu-
reeltje vol pleisterplekken. Bij 
gebrek aan struktuurhervor-
mingen lapt het bewind dan 
maar zijn gebouwen op. M. 
Van der Eist is een gedistin
geerd man. Niets van de men
ner, de dweper, de barbaarse 
slachter van Waalse hanen. 
Hij gelijkt op dhr Hamel, 
oud-minister van Onderwijs 
die zijn naam heeft gegeven 
aan een centrum waarvan de 
besluiten door iedereen bijge
treden en door niemand toe
gepast worden. M. Van der 
Eist is een beschaafd man. 
Hij spreekt een uitstekend 
Frans dat alle eer doet aan 
de Vlaamse scholen waaruit 
hij als schitterend leerling is 
gekomen. Een veertiger met 
een tikje kaalheid, bruine o-
gen en vloeiende gebaren. Het 
bisschoppelijk purper of de 
pij van de monnik zouden M. 
Van der Eist goed staan. En 
ook als minister zou hij geen 
slecht figuur slaan want hij 
is hoffelijk, een eigenschap 
die overal gewaardeerd wordt. 
Maar daarover maakt hij zich 
wel geen illuzies : ik ben in 
de oppositie en nog voor 
lang ! ». 

In de « Amersfoortse Cou
rant » werd dezer dagen even
eens het portret getekend van 
een nationalistisch politicus, 
volksvertegenwoordiger Mat
theyssens : Een met zorg 
sprekende nog jonge man, die 
zoals hij daar tegenover ons 
aan een cafétafeltje zat, a l
lerminst een fanaticus lijkt. 
Veel eerder zou men hem ver
slijten voor de wetenschaps
mens die zijn woorden wikt 
en weegt, die nog eens na
denkt alvorens een bepaalde 
formulering t e geven, die als 
doceerde hij, het gesprokene 
herhaalt en preciseert. Zijn 
onderwerp ? Hoe zou het an 
ders kunnen dan de Vlaamse 
beweging ». 

Over die Vlaamse beweging 
dan gaat het vraaggesprek 
bijna een hele bladzijde lang, 
met een ondertoon van sim-
patie vanwege de Nederlandse 
krant. Ook hier menen we dat 
een herhaling van het vraag
gesprek voor onze lezers een 
overbodige herhaling van ge
kende standpunten zou zijn. 
Aan het einde spreekt volks
vertegenwoordiger Mattheys
sens zijn vaste overtuiging 
uit : «Er komt een federatie». 
« Wanneer ? ». « W îj politici 
spreken niet van vandaag en 
morgen. Morgen kan ook over 
twee jaar zijn. Maar de fede
ratie komt. De eigen Vlaams? 
natie ». 

Het vraaggesprek met volks
vertegenwoordiger Mattheys
sens werd aangevuld op de
zelfde bladzijde met een kort 
artikel van de Vlaamse mede
werker van het blad, dhr De
nijs Peeters die zich uit
spreekt tegen de unitaire 
staat en eveneens federale 
oplossingen voorstaat. 

Deze twee intervieuws staan 
niet alleen. We hebben ze 
slechts even vermeld omdat ze 
simptomatisch zijn. Het Ne
derlandse simptomatisch voor 
de stijgende simpatie in Ne
derland met de Vlaamse be
weging. Het Waalse simpto-
motisch voor het feit dat men 
in Wallonië terdege gaat re 
kening houden met de mening 
van de federalisten, ook de 
Vlaamse federalisten. 

" •<:'iii'-:li!i!i„ 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
A a n het mooiste s trand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

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

naar hel kongres 
HET KONGRES van 3 en 4 

november te Antwerpen zal 
zeer belangrijk z jn op program
matisch gebied; het vaJt daar
enboven op een ogenblik dat de 
Volksimie meer dan ooit en 
scherper dan ooit haar st?md-
punt moet bekend maken. 

Het spreekt vanzelf dat dit 
Kongres een aangelegenheid Is 
van de gan.se partij; uit het 
ganse Vlaamse land dienen de 
kaderleden het bij te wonen. 
Minstens ieder arrondissements-
bestuur dient een belangrijke 
afvaardiging naar het Kongres 
te sturen, zowel voor de verga
deringen op zaterdag als op 
zondag 

KONGRBSSISTEN die wen
sen te overnachten te Antwer
pen, kunnen een verzoek tot 
overnachting indienen op vol
gend adres : Sekretariaat V.U.-
Kongres, p/a Peter Benoit, 
Frankrijklei 8, Antwerpen. Het 
sekretariaat zal bemiddelen bij 
het zoeken naar overnachtings-
gelegenheid bij Antwerpse le
den en simpatizanten. 

Maaltijden aan sociale prijs 
worden aan de kongressisten 
verstrekt in het lokaal « Peter 
Benoit », Frankrijklei 8, te Ant
werpen (tegenover Opera), 

HET KONGRES begint zater
dag 3 november te 15 uur in 
het Biljartpalace, Astridplein, 
met de sektievergadering 
Jeugd- en Gezinszorg. Voorzit
ter der sektie : senator Die-
pendaele Referaathouder : dhr 
Gies Eeckhoudt. 

Na beëindiging van dit refe
raat en een korte pauze, begint 
de sektie « sociaal-ekonomische 
strukturen » haar werkzaamhe
den onder voorzitterschap van 
ir G. Deroo. Referaathouder is 
ir O. Renard, sekretarls dhr E. 
S!osse. 

De derde sektievergadering 
grijpt plaats zondag 4 novem
ber te 10 uur, eveneens in Bil-
jartpalace Ze is gewijd aan de 
« binnenlandse politieke struk
turen ». 

Ze zaJ worden voorgezeten 
door dr Vio Anciaux, Referaat
houder is mr D Deconinck, se
kretarls dhr P Martens. 

Deze drie sektlevergaderingen 
vormen de ruggegraat van het 
Kongres. Alle drie dienen ze 
bijgewoond door de kaderleden 
en afgevaardigden der arron
dissementen en afdelingen. 

OP DE slotzitting zondagna
middag te 15 uur in zaal Pala-
dium. Offerandestraat, zal het 
woord gevoerd worden door Mr 
Van der Eist en drs Wim Jo-
rissen. De slotzitting staat, 
evenals het hele kongres, onder 
voorzitterschap van dr R. Bal
let. 

De besluiten van het kongres 
zuiden tijdens de slotzitting 
worden voorgedragen. 

ZATERDAGAVOND wordt 
door de partij aan alle leden 
en simpatizanten een kulturele 
avond aangeboden. Ben spreek
beurt van letterkundige Valeer 
Depauw zal worden omlijst met 
Bretoense zang en dans, met 
de tipisoh-Bretoense muziekin
strumenten en klederdracht. 
Deze kulturele avond grijpt 
plaats eveneens in Biljartpalace, 
Astridplein. Toegang vrij. 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van 

landhuizen 

=: 

• -

1 1 1 
= - r 

, • 

= = 5 ^ • • — = = r = = = i . • 

f ' ' ' ' ' 1 ' 

. . _̂ _ 
— r 

"" = ' 
3. 
" 

1 . . » 

s 

= 

^—••••-:—SL:.-"—^-!. 

^MÏmïmi 

= 
—r;7,'i!ii.T;,, 

" • ' • " " ''"'^ 

Grote steenweg, 159 

Berchem (Antwerpen) 

Telefoon : 39 .69 .57 
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ANTWERPEN 

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

Voor de muzikale omlijsting 
zorgt het Schotense dansorkest 
J a n Daens. 

Deelnoming in de onkosten : 
20 F. 

ARR. ANTJWERPEN 
Nieuw adres van het arr. sekre-

ta r iaa t vermoedelijk op 15 novem
ber : Volksunie sekretariaat, Gi-ote 
steenweg 165, Berchem. 

Het telefoonnummer blijft het
zelfde : 39.92.06. P.C. 6912.44. 

ANTWERPEN 

Sint Niklaasfeest. 
Heeft plaats op zondag 25 no

vember te 10 uur 30 in de feest-
zaaj « Majestic », Oarnotstraat, te 
Antwerpen. 

Een prachtige filmvoorstelling 
wordt voorzien (waarschijnlijk 
« De Witte »), Om ieder kind een 
geschenk te kunnen bezorgen is 
he t nodig dat deze op voorhand 
ingeschreven worden (inschrij
vingsformulieren kunnen bekomen 
worden op het arr. sekr.). 

Geldelijke steun, versnaperingen, 
leesboeken, schrijfboeken, .speel
goed, enz. kunnen bezorgd wor
den op het arr. sekretariaat, Lan-
teemhofs t raa t 28, Borgerhout, 
P.C. 6912.44. 

MERKSEM 
De opkomst voor de tweede Mars 

op Brussel was schitterend. 
Wij danken allen die hiervoor 

instonden. 
Op zaterdag 10 november viert 

V.O.S. Merksem, naar veertig jaar 
oude traditie, 11 november. Wij 
mogen onze goede vrienden van 
V.O.S. niet vergeten. De prijs voor 
deelname is gesteld op 25 F voor 
eten en drinken. Onze partijse-
kretaris neemt de insotaijvingen 
aan . 

Kortelings zuUen al onze leden 
uitgenodigd worden op een beslo
ten partijvergadering. 

Verwittig van nu af al Uw fami
lieleden en kennis.sen da t op 24 
november a s . Mr. Pi-ans van der 
East en Reimond Mattheyssens te 
Merksem zullen spreken. 

NIJLEN 
Bestuuraanstelling voor afd. 

Nijlen op dinsdag 30 okt., Zand-
vekenvelden 15, be 20 uur. 

Spreker : Walter Luyten. Kleur-
lichtbeelden over Mars op Brus
sel. Alle leden op post. 

TURNHOUT 
Begin dezer m a a n d werd « Kern-

penland » over de doopvont ge
houden ! Ons mededelingsblad 
genoot overal een aangename 
ontvangst. 

Het volgend nummer zal op 
500 nummers verschijnen. 

Alle briefwisseling voor « Kern-
penland » te zenden aan Jos Van 
Bruggen. Graatakker 142, Turn
hout. 

Verleden zondag 21 crictober 1.1. 
kwamen kolportageploegen uit 
Schoten en Antwerpen onze ran
gen versterken te Turnhout . 

E r werden 450 nummers aan de 
m a n gebracht 

Karel Dillen hield n a deze kol-
portage, een schitterende open-
luchtmeetine; ! • ] sprak op de 
Grote Markt voor een talrijk ge-
ho<H'. 

Flink werk van de afdeling V.U. 
T u r n h o u t ! 

Onze arrondissemenfcöe kader, 
dag te WecheWerzRnde wordt uit
gesteld tot 10 november e.k. Dit 
omwille van plaatselijke feeste
lijkheden en ons V.U kongres te 
Antwerpen. 

De kaderdag wnd t beslist p laats 
«l> M november e.k, in gMt^ 
IMC Ot Beiaer te Wechelderzande. 
ü e «enmeh ten er 9Üe leden en 

Na de namiddagzitting, die be
gint om 3 uur, is er rond 6 uur 
gelegenheid tot avondmalen : 35 
P (hesp met eieren, zoveel U 
wilt !). Drank inbegrepen. 

Op deze vergadering spreken : 
Dr. Jur . J o Belmans en Dr. Sc 

Bert Hermans. 
Jos Van Bruggen, arr. voorzit

ter, zit deze kaderdag voor. , 
We verwachten sympatisanten 

van buiten ons arrondissement. 
Voor de maalti jd schrijve men 
tijdig in bij onze bestuursleden, 
of op het arr. secretariaat. 

De datnes en juffrouwen die de 
namiddagzitt ing niet wensen bij 
te wonen, kunnen rond 6 uur gra
tis afgehaald worden om ons ge
zellig samenzijn bij t e ' wonen. 

Een aardig orkestje zorgt voor 
de stemming. 

BRABANT 

BEKKERZEEL 

Op zaterdag 10 november te 14 
uur komen de deelnemers aan de 
werftochten met verkoop van het 
blad samen in he t lokaal Waltra, 
Arduinkaai 3 (bij S tan Philips 
achter de KVS) om te vertrekken 
naar Bekkerzeel. De deelnemers 
uit het kanton Asse worden ver
wacht aan de kerk van Bekkerzeel 
rond 14 uur 30. 

BUIZÏNGEN 

De werftocht met verkoop van 
he t blad gaf ook op zondag 21 ok
tober in Buizingen een mooie uit
slag : 133 bladen. 

BRUSSEL 

Onder voorzitterschap van Dok
ter Anciaux belegde he t nieuwe 
arrondissementsbestuur. samen 
met de kantonale gevolmachtig
den uit Groot-Brussel een vrucht
bare kontaktvergadering 

De bespreking werd vooral ge
wijd aan de methodes om in elke 
gemeente van de Brusselse agglo
meratie tot een afdeling te komen 
en om een stroming te verwekken, 
die gunstig is voor de Vlamingen. 

Het arrondissementsbestimr 
werkte een plan uit om met de 
gevolm£U3htigden van de landelij
ke kantons bijeenkomsten te be
leggen, waaruit ook voor deze ge
bieden een aangepaste werking zal 
volgen. 

Autokaravaan naar het kongres. 

De personen, die met de auto-
karavaan naar Antwerpen wensen 
te trekken voor het kongres, ko
men op zondag 4 november Ie 8 
uur 45 samen achter de Vlaamse 
Schouwburg (Lakenstraat) . 

De bestelwagen rijdt mee ! 
De autobestuurders gelieven al

daar zoveel mogelijk deelnemers 
op te laden. 

ETTERBEEK 
Op maandag 5 november te 19 

. uur 30 is in het lokaal Maalbeek, 
Oudergemlaan 154 (rechtover het 
gemeentehuis) sociaal dienstbe
toon, gevolgd door een gezellige 
kaartavond. 

De Vlamingen en de besturen 
van Vlaamse verenigingen uit de 
zuid-oosthoek van Brussel, die hun 
afspraken of vergaderingen in het 
lokaal Maalbeek beleggen, stellen 
daardoor een gebaar van Vlatamse 
solidariteit. 

LEUVEN 
Zitdagen. 

De 2de maandag der maand 
houdt Daniel De Coninck zitdag te 
Tervuren, lokaal « De Toekomst » 
Hoornzeelstr. 6, van 19 uur tot 
19 uur 30. 

Te Leuven lokaal « O i s t a l », 
Pari jsstraat 12, van 19 uur 30 tot 
20 uur. 

Dhr. Segers A. en dhr Pelgrims 
houden zitdag de 2de maandag 
der maand te Keerbergen café 
Sportwereld bij dhr Van Looy Alf. 
Putsebaan 50, van 20 uur tot 20 
uur 30. 

Te Haacht café «De Wielewaal», 
bij dhr Schel f hout Kam Wespe-
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

De 2de dinsdag der maand te 
Baal bij Vos Gustaaf, Palingstr. 
2 van 19 uur tot 19 uur 30. 

Te Wespelaar café « De Roos » 
bij Heymbeeck, Grote baan van 
20 uur tot 20 uur 30. 

LIEDEKERKE 

Vlaams solidariteitsba! te Liede-
kerke, zaal Anne-Marie, Opperstr. 
op zaterdag 27 October 62 te 19 
uur 30. 

Orkest « The Sky Rockets ». 

OETINGEN 
Op zondag 18 november brengt 

de bestelwagen onze werfploeg 
vanuit Brussel naa r Oetingen. 
Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS (Lakenstraat) of te 9 uur 45 
aan de kerk van Oetingen. Mede
werkers uit he t omliggende krij
gen de kans om tot he t sukses van 
deze werftocht bij te dra,gen. On
kosten wegens vervoer worden te
rugbetaald. 

LIMBURG 
GRUITRODE 

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

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

LIMBURG 
Bestuurverkieiingen. 

De oprichting van nieuwe afde
lingen liep vertraging op wegens 
de voorbereidingen voor de mars 
op Brussel. 

A, Jeurissen-Cloosternians & Z. 

It' 

SEMI-METAi-EN O 
BUREEL - SCHOOL.MEUBELEN 

Beringer«teenweg ZONHOVEN T<̂ . 011432.31 

Thans beginnen we de reisulta-
ten van deze inspanningen te oog
sten. 

Volgende afdelingen hieiden on
dertussen hun faestuursverkiezing: 
Beringen, Maaseik, Tongeren, Her-
deren-MiUen, Hasselt, Bree-Peer, 
Herk de stad. 

Eerstdaags zullen verkiezingen 
ook plaats vinden in de afdelin
gen St. Truiden. Kerkom. Lana-
ken. Bilzen, Eigenbilzen en Genk. 

Bovendien vernemen we dat 
aangevangen werd met de oprich
ting ener afdeling te Kermt, Leo-
poldsburg, Hoesselt en Neerpelt. 

Nog een stevige inspanning en 
tegen Nieuwjaar heeft Limburg 
zijn 20 volwaardige afdelingen. 
Dienstbetoon. 

Voor sociale aangelegenheden, 
zoals pensioenen, RMZ, kinder
toeslagen enz. worden volgende 
zitdagen gehouden : 

Waterschei : alle dagen, uitge
zonderd vrijdag, tussen 19 en 21 
uur ten huize van Dhr. M. Adons, 
Emiel Vandorenlaan 47, tel. 
531.58. 

Maaseik : elke donderdag avond 
tussen 19 uur 30 en 21 uur bij dhr. 
Evers Albert. Bleumerstraat 28, 
Maaseik. 

Voor andere aangelegenheden ; 
Niel bij As : bij provincieraads

lid Joris Degraeve, Stationstraat 
op afspraak. Tel. 570.63. 

Nieuwerkerken : bij I r Olem Co-
lemont, Diestweg 452. 

Op afspraak. Tel. 738.17. 

BILZEN 
De ledenslag, onder impuls van 

Lowie Vrijens is een volledig suc
ces geworden. Nog steeds komen 
nieuwe leden binnen. Alzo blijft 
Bilzen steeds aan de leiding in 
Limburg, gevolgd door St. Trui
den. 

HERK DE STAD 
Propagandisten van Hasselt en 

Herk de stad hebben Volksunie-
bladen uitgedeeld aan de kerken 
van Stevoort, Herk de stad, Wijer, 
Kozen, Lummen en Schulen. 

LANAKEN 
Op maand. 29 sept. wordt te 

Lanaken, in café « Pisette Tos », 
bij de nieuwe kerk van Smeer-
maas, het bestuur van de plaat
selijke afdeling van de V.U. ver
kozen. 

De provinciale sekretaris, C. (Jo-
lemont, zal aanwezig zijn om de 
besprekingen te leiden. 

Eventuele kandidaturen moe
ten ten laatste zaterdagavond 27 
sept. op het voorl<^ige secretariaat 
(Statlonsstr. 74 te Lanaken) inge
diend worden door leden van de 
afdeling Lanaken en omgeving. 

ST. TRUIDEN 
Ledenslag. 

Tijdens de laatste twee weken 
kwamen een vijftigtal nieuwe le
den binnen. Advokaat Jef Libens, 
die deze aktiviteit leidt, heeft de 
grootste verdienste in deze nieu
we aangroei. 

Spijtig da t Albert Lenaers uit 
Kerkom. wegens zijn werkongeval 
niet kan meeijveren, zoniet stond 
St. Truiden voorzeker aan de lei
ding in Limburg. 
Kolportage. 

Onder leiding van Urbaan De 
Bruyn is V.M.O.-Limburg gestart 
met een geslaagde kolportage te 
St. Truiden. Niet minder dan 240 
bladen werden verkocht. Werkten 
mee : afdeling Hasselt, Herk de 
stad. Bilzen en St Truiden. 

OOST-VLAANDEREN 
\ALST 
iirrondissenientele V.M.O.-pIoeg. 

Op zaterdag 20 oktober waren 
onze mannen te Zottegem met de 
radiowagen" De belangstelling was 
buitengewoon Door een misver
s tand-bcsc ip- ten wij slechts over 
50 nummeffe en die waren op 20 
minuten verkocht. Vandaag gaan 
wij terug naar 2iottegem om deae 
keer de s tad grondig te bewerken. 

Op a m d a g 21 okt., wAren onze 
mannen weer vroeg uit de veren 
TOQr e m koiportace te Udergem. 
Osk öaar erote WteocaMUflg » 

vlotte verkoop. Op een uur en tfen 
minuten verkochten wij 123 num
mers. 

De meeting aan de Kerk door 
Paul Martens was een verrassing, 
alle kerkgangers bleven geboeid 
s taan luisteren, en, wat zelden ge
beurt aan de uitgang van de 
dorpskerk : tientallen .mensen 
kochten ter plaatse een nummer. 

Morgen, zondag, trekken wij 
naar Nieuwerkerken tenzij de bur
gemeester, zoals het nog gebeurd 
is, ons geen toelating wil geven. 

Te Erembodegem kocht een par-
tikulier honderd nummers van ons 
blad om ze gratis onder zijn ken
nissen te verspreiden. 

Hartelijke dani ' ! 

rOEKERTJ 
Alle briefwisseting voor inlassen 

en antwoorden op zoekertjes : 
Volksunie, M Lemonnierlaan 82 

Brussel 1. 
Prijs per inlassing 20 P (vier 

lijnen), per lijn meer : 5 F (een' 
lijn gelijk zijnde aan + 32 letter
tekens of ruimte). 

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

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

305 

Bekwaam schilder vraagt bin
nenhuis schilderwerk, verzorgd 
werk. telefoneer 15.40 88 of schrijf 
bureel blad. 

207 

Onderwijzer 44 jaar uit Brabant, 
t hans Export-Importzaak Brussel 
verl. kennism. voor huwelijk met 
juffr. 35 jaar . 

Schrijven bureel blad. 
208 

Mejuffr. 33 j . (prov, Antw.) al
gemene ontwikkeling, jong voor-
kMnen; wenst kennismaking met 
kat. Vlaamsvoelend heer. Schrij
ven bureel blad letters S.M, 

209 

Mits vergoeding gevraagd foto 
van 7 jarige jongen die in 2de 
Mars bij O. VI voorop ging, schrij-
ven Citadellaan 56, Gent, 

210 

Bouwvakarbeiders gevraagd 
(handlangers en metsers) voor 
onderneming te Vilvoorde-Ko-
ningslo. Schrijven of telef, bureel 
blad. 

211 

Gepens, VI. Nat, vlot A.B.N. 
Duits en Frans sprekend, zoekt 
werk als bediende in Groot-Ant-
werpen. Schrijven H. Ctorten Ven-
neboi-gaan 3. Dcurne, 

;U2 

Gevraagd goede daktyios door 
Brusselse firma, direkte indienst
treding. Schrijven of telefoneren 
bureel blad, 

Db 212 

Kongressisten 
waar kan men beter zijn, 
d a n bij zijn 
beste vr ienden ? 

Dus... 
GA IK OOK NAAR HET 
Vlaams Huis 
« Peter Benoit» 
Frankrijklei 8, Antwerpen 

Het mooiste drankhuis 
der stad. 
waar men onder vrienden, 
ook lekker eet en drinkt. 
(OntWJt van 8 uur af). 

Tot zaterdag en zondag!!! 
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Ll2 DE VOLKSUNIE 

ANTWÉUPEtl 

Bal Vlaamse Ziekenkas, za
terdag, 3 november 1962 te 20 
uur 30. 

Zaal : Taveerne t Sas, Quel-
l instraat 9, Antwerpen 

BORSBEEK 

Ansav-bal. 
Bij de opening van het winter

seizoen richt de Ansav-afdeling 
van Borsbeek een bal m dat 
plaats vindt op 27 oktober in de 
zaal Tyrolerhof, Van Putlei te 
Borsbeek en waaraan medewer
ken, tiet orkest « De Accordoni's » 
en de dansschool Verhoeven. 

Opening der deuren : 19 uur 30. 
Aanvang : 20 uur. 
Inkom : 20 F. Iedereen van 

ha r te welkom. 

KLEIN BRABANT - BORNEM 

Aanstelling van het afdelings
bestuur Klein Brabant . 

Zaterdag 27 oktober lomaal Ami, 
Statiestraat, Bornem, te 20 uur. 

Spreekbeurt door Walter Lny-
ten sekretaris over « Noodzaak en 
grote taak van de Vlaams-nationa-
le partij ». 

Kleurfilmbeelden over de Mars 
op Brussel. 

Alle leden dienen aanwezig te 
zijn. 

Afdeling Heist-Beerzel. 
De eerste meeting van deze 

nieuwe afdeling kende een bevre
digende opkomst 

Volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten behandelde de rege-
ringspolitiek van het ogenblik, 
waarna Ludo Sels de problemen 
van de Vlaamse landbouwers uit^ 
eenzette en efeii oproep deed tot 
üf landbouwers. 

Walter Luyten verklaarde op 
concrete wijze wat een federalis
tisch Vlaanderen aan mogelijk
heden zou vrijkrijgen. Een fel ge
smaakte reeks lichtbeelden over 
de sermoenenkwestie deed de geld
beugels opengaan voor een milde 
steun aan het Solidariteitsfonds. 

EKEREN 

De deelname aan de « tweede 
mars op Brussel » was overweldi
gend ! Twaalf bussen verzamelden 
in de Polderse hoofdplaats. 

Wij herinneren eraan dat iedere 
eerste dinsdag der maand tussen 
19 uur en 21 uur de voorzitter der 
afdeling Ekeren. Piet Volant, zich 
beschikbaar houdt in het Vlaams 
Huis « Breughel » met het oog op 
dienstbetoon en het verstrekken 
van alle nuttige inlichtingen. 

Diezelfde avonden kunnen de 
leden en sympathisanten elkaar 
treffen in genoemd lokaal. 

(Worstenavonü. 
Op zaterdag. 17 november e.k., 

is er iets bizonders in Ekeren : 
wij begeven ons dan allen naa r : 
de gi'ote worsten- en appelbrood-
avond in het Vlaams Huis « Breu
ghel », Grote Markt 15, te Eke
ren. 

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 kvfc'art 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. 

MECHELEN 

Daar vele mensen langs kleur-
vakbonden en mutualiteiten tot 
de kleurpartijen worden gebracht, 
besloot het arr bestuur Mechelen 
onze leden en atwnnenten aan te 
sporen zich aan te sluiten bij de 
onafhankelijke mutualiteitsvere-
nigingen « Steunt Elkander » te 
Mechelen. « Sint Pransciskus » te 
Nijlen en « Tak Lier » Deze groe
peren in ons arrondissement bijna 
4.O0O leden geven alle waarborgen 
voor een vlot dienstbetoon aan 
hun leden plus een aanta l bijko
mende voordelen die de kleurmu-
tualiteiten niet verstrekken. Tal
rijke nationalisten zijn reeds lid 

Alle inlichtingen : Steunt Elkan
der. Meysbrug 15, Mechelen 015-
11.11.18. 

Lode Van Dessel, Zandveken-
velden 8, Nijlen, tel. 03-70.82.76. 

Afdeline Mechelen. 
Woensdag 31 oktober 62 be-

stuui-saanstelling voor de afdeling 
Mechelen. Jjokaal Gulden Huis, 
Veemaiict om 30 uur 30. 

Algemeen proïwigandaleider 
Toon Van Overstraeten spreekt 
er. 

PiUnbeeiden over de Mars op 
Brussel Hrt. Mecbeten o.na.). wor
den voorgesteld. 

Verrassangien en aantrekkelijk
heden, dans en zang ! 

Inschrijvingen, van heden af, in 
de « Breughel ». 
Vakbond. 

Tenslotte richten wij een drin
gende oproep tot de Vlaamsvoe
lende arbeiders en bedienden uit 
onze gemeente opdat zij zich zou
den aansluiten bij het Algemeen 
Vlaams Vakverbond (A.V.V.). 

Alle Vlaamsbewuste Ekerenaren 
worden ook lid van de Vlaamse 
Ziekenkas (V.Z.), 

'n Afgevaardigde van het A.V.V. 
en van de V.Z. is te treffen en te 
spreken elke vrijdag in de « Breu
ghel » vanaf 20 uur 30 tot 22 uur. 

BRABANT 

LEUVEN 

Het arrondissementeel bestuur 
dankt allen die medegewerkt heb
ben aan de voorbereiding en de 
propaganda voor de Mars op 
BnisBel. ' 

Nu moeten onze afdelingen en 
kernea we«r het wgaolsatoriseh 

werk aanpakken en de uitbouw 
van de V.U. in arrond. Leuven 
doorvoeren. Wij verwachten even
eens een merkelijke verhoging 
van abonnementen en leden nog 
voor nieuwjaar ! Iedereen aan t 
werk en veel succes ! 

N.O. HEEMBEEK 
Met een + 90 tal personen nam 

N.O. Heembeek deel aan de 2de 
Mars. 

De pas opgerichte kern van de 
Volksimie was aanwezig. 

Een eerbetoon mag gebracht 
worden aan de verschillende 
Vlaamsvoelende chiroleiders die 
gezoi'gd hadden voor he t plakken 
en kalken. 

Een omhaling werd gedaan voor 
het solidariteitstonds. 
De ingezamelde som bedroeg 716 
F. 

Wij danken de Vlamingen voor 
de gift en hun aanwezigheid op de 
betoging. 

HEVEjtv 
Werftocht op zondag 21 dezer 

werd een succes. Onze werfploeg 
verdient alle lof. 

HAACHT 

De nieuw opgerichte afdeling 
die samengaat met een paar an
dere gemeenten, verkoos deze week 
haar bestuur. Proficiat ! Het be
stuur dat nadien even samen ver
gaderde, kwam tot besluit dal het 
mogelijk was binnen een paar we
ken reeds een splitsing door te 
voeren en twee nieuwe afdelingen 
zouden dan kunnen opgericht 
worden. 

O-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

I n café « De plezante Hof » vond 
op dinsdag 16 okt. een ledenverga^-
dering plaats die druk werd bijge
woond. Ons honderdste lid, een 
vrouwelijk lid bovendien, mocht 
er vanwege he t bestuur en namens 
de ganse afdeling bloemen en een 
mooi geschenk in ontvangst ne
men. Als volgend objektief heeft 
deze bloeiende afdeling zich ge
steld : 125 leden nog voor de eerst
volgende arr. r a a d b i jeenkomt! 

Nadien sprak de h. Paul Mar
tens, over de betekenis van de 
Mars op Brussel in het ontvoog
dingsproces van ons volk en om
schreef hij de aktuele doelstellin
gen van de Vlaamse beweging in 
haa r geheel en van de Volksunie 
in het bijzonder. 

De avond werd besloten met een 
uiterst vnichtbare gedacihtenwis-
seling. 

DISTRIKT G E N Ï 
Onder een stralende oktoberzon 

zijn we op 21.10 naar Drongen en 
Baarle-Drongen getogen. Op 2 uur 
tijd werden niet minder dan 103 
nummers aan de man gebracht. 
De opkomst was prima : 16 kol-
porteurs. 

Bij het einde van St. Pieters-
banden werden nogmaals 23 num
mers verkocht en een postabonne
ment geregistreerd Verder werden 
2.000 uitgedeelde pamfletten aan
dachtig gelezen. 

Volgende kolportage : Maria
kerke-Gent. Verdere inlichtingen 
volgen. 

V.M.O. GENT 

Op de kolportage te Oostakker 
werden 135 nummers verkocht. De 
wijkafdeling Brugse pooi-t bracht 
deze week 1420 P bijeen voor de 
sermoengestraften, ui t Destelber-
gen - Heusden - Laame kwam 450 
P, de V.N.J. - Gent stortte 1240 
P en de Vlaamse vriendenkring 
verzamelde te Oostakker 2060 F. 

Prof iciat! 
SolidaritMtsmeetinp. 

Vlaamse Vriendenkring Gent 
patroneert op 28 oktober te 10 uur 
30 ik de Itoelaad te Oent een >r*> 
te artidariteltsmeetlnf. 

Sprekers : Karel Dillen, F rans 
van Elsacker en Walter Luyten. 

Allen daarheen. 
In Memoriam. 

Te Gent ontviel ons onze goe
de medewerker Clemens van 
Prachem. Hij was een overtuigde 
Vlaming uit een stuk, wiens leu
ze « ons recht is oud » werkelijk 
een belevenis was. Hij zette dit 
trouwens daadwerkelijk om door 
te gaan strijden aan het Oost. 
front. Namens alle kameraden bie
den wij z'n vrouw en vijf kinde
ren de betuigenis van ons diep 
leedwezen aan 

MEETJESLAND 
De afdeling Maldegem roept al 

haa r leden op naa r de zeer be
langrijke kernvergadering van 
dinsdag, 30 oktober 1962 te 19 uur 
30 in de zaal « Schouwburg », 
Ganadezenplein 3, te Maldegem. 

Kernvergaderingen in alle Meet-
jeslandse gemeenten worden in 
het vooruitz'cht gesteld. De plaat
selijke medewerkers worden met 
het oog op deze vergaderingen 
verzocht dringend kontakt op te 
nemen met het gewestelijk sekre-
tar iaat . 
Vlaamse Vriendenkring. 

Het bestuur / van de VI. Vrien-
denkr. Meetjesland doet een be
roep op al zijn leden om aanwe
zig te zijn op de solidariteitsmee-
ting van zondag, 28 oktober te 10 
uur 30 in de zaal Roeland te Gent . 
Op deze vergadering zal het woord 
gevoerd worden door Karel Dillen, 
F rans Van Elsacker en lic. Walter 
Luyten. Deze vergadering wordt 
ingericht door de Vlaamse Vrien
denkring Gent uit solidariteit met 
de veroordee'den van de kastepre-
ken té Antwerpen. 

Niemand mag ontbreken. 

W;^LAANDEREN 

DIKSMUIDE 
11 november dodenherdenking 
Kaaskerke. 

Te 11 uur 15 H. Mis met gele-
genheidssermoen, in de kerk te 
Kaaskerke voor de slachtoffers 
der beide oorlogen; in bijzonder 
voor de overleden komiteitleden 
Clottens, J a n Debondt, De Pille-
cijn en Huybrechts. 

Daarna optocht naar de krypt 
van de vernielde toren en zege
ning van de graven. 

Om 15 uur in 't Vlaams Huis 
volksvergadering onder voorzitter
schap van arrondissements voor
zitter Leo Van de Weghe. 

Dr. Leo Wouters spreekt over : 
De politieke betekenis van de 
Mars op Brussel. 

Voor de 17de maal herdenkt 
Vlaanderen op zondag 28 oktober 

• e.k. het tragische afsterven van 
één zijner edelste en schoonste fi
guren : Dom Modest van Assche, 
abt van Steenbrugge. 

Op deze dag wordt in de abdij
kerk, een plechtige H. Mis opge
dragen, waarna een bezoek wordt 
gebracht aan zijn grafstede. 

Alle Vlaamse vrienden uit de 
Westhoek worden hierbij opgeroe-

Veilige opbrengs t 
in A n t w e r p e n 
Voor een veilige en rusti
ge opbrengst zonder zor
gen, plaats Uw geld in 
bouwgronden rond de 
grootstad A n t w e r p e n . 
Met de constante uitbrei
ding der stad stijgen de 
prijzen regelmatig en U 
bekomt aldus een zeer 
schoon rendement van uw 
kapitaal. 

De grootste keuze 
vindt U hiervoor bij : 

A.L. VERHEVEN 
LeyMtr. 10 Antwerpoi 
T. 32.00.35 of 32.37.13 

pen, om deze intieme herdenkings
plechtigheid te willen bijwonen. 

De vrienden uit Diksmuif'e en 
omgeving, verzamelen in het 
« Vlaams Huis » om 8 uur 30, om 
samen te vertrekken naar Steen
brugge, waar de plechtigheid aan
vangt te 10 uur. 

lEPEB 
Na de welgelukte ledenslag 1962, 

die de laatste maanden gevoerd 
werd en die he t ledenEiantal ver
vijfvoudigde, wordt vanaf 1 no
vember gestart met een ledenslag 
1963, met als eerste doel : tegen 1 
januar i 63 het dubbele aanta l le
den van 1962 ! 
Kol portages. 

De finantiele mobilisatie in he t 
arrondissement door de Voorzitter, 
dr. Le Compte, samen met Dries 
Gerber en Rik Sohier doorge
voerd, begint vruchten af te wer
pen : he t nodige voor een geluids
installatie werd aangeschaft. Van
af november zullen regelmatig 
kolfwrtagetochten ondernomen 
worden. 
Boeren-vergadering. 

In november (datum wordt later 
medegedeeld) wordt een grote 
boerenvergadering voorzien in het 
Belfort te Poperinge. Als sprekers: 
Wim Jorissen, Ludo Sels, dr. Le 
Oompte. 

Nieuwe medewerkers, nieuwe le
den, nieuwe propagandisten kun
nen zich aanmelden bij de voor
zitter van he t arrondissement, dr. 
Le Compte, telefoons 058-224.58 en 
224.68 en bij sekretaris, Roger Van 
den Bilcke, Doornstraat 65, Pope
ringe. 

STEENBRUGGE 
Op zondag 28 oktober, is het 17 

j aa r geleden dat Dom Modest van 
Assche, abt van Steenbrugge, over
leed als slachtoffer van een anti-
kristelijke en anti-Vlaamse repres
sie. 

Geen enkele Vlaming mag dit 
vergeten. 

Daarom zijn we op deze dag 
aanwezig te Steenbrugge, waar te 
10 uur voor zijn zielerust een H. 
Mis wordt opgedragen, waarna 
zijn graf bezocht wordt op het 
kloosterkerkhof. We komen er 
bidden voor hem en voor Vlaan
deren. 

HUWELIJK 
Astrid Dassonneville, dochter 

van de symi)atieke baas uit he t 
Vlaams Huis van Wossten, treedt 
op 27-10-62 in het huwelijk met de 
heer Achiel Van Hee, van Renin-
ge. 

Onze beste gelukwensen aan heel 
de familie ! 

GEBOORTEN 
In het gezin Dr en Mevr. W. 

Ballet-Huyghe te Antwerpen, werd 
een zoontje geboren dat Axel werd 
genaamd. ^Onze oprechte geluk
wensen. 

Een blijde gebeurtenis eveneens 
in het gezin Pelgrims te Leuven 
waar een Koenraad werd geboren. 
Ook hier onze hartelijkste geluk
wensen. 

En nog een Koen bij Herman 
en Vera Matheussens - Kerkstoel 
te Balen. Onze oprechte geluk
wensen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

WORDT RIJK ! 
Koop nog vlug een biljet 

en neem deel aan 
de 15de tranche 1962 

van de 

AFRIKAANSE 
LOTERIJ 

Trekking 
op maandag 5 november 

TE THUILLIEf. 

HOOG LOT : 
VUF MILJOEN 3 
Het Biljet 100 F i 

Het TlendebiUel H r 
« • • • • • • « • • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • I 
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in gents ziekenhuis in gents ziel 
Vier -hoog in de afdeling oogziekten van het 
Akademisch Ziekenhuis te G e n t hgt sinds 14 
oktober een jonge m a n alleen op een vierbed-
den-kamer . Een paar uur nada t te Brussel de 
Mars geëindigd was, bogen zich in een opera
tiezaal te G e n t oogspecialisten over hem om in 
een urenlange , bijna uitzichtloze operatie, te 
t rachten zijn zwaar gekwets t rechteroog te 
redden. 
De dag nadien werd het verband voorzichtig 
even verwijderd : het gehavende rechter oog 
onderscheidde slechts wazige schaduwen. De 
dokters aarzelden dagenlang om zich uit te 
spreken. 
W a n n e e r we d insdagavond de z iekenkamer 
b innens tap ten , kregen w e op een van onze 
eerste vragen een min of meer geruststel lend 
an twoord : « W a n n e e r ik mijn a rm naar voor 
strek en twee vingers omhoog steek, ziet mijn 
rechteroog nu toch al vaagweg dat er twee vin
gers zijn. En ierere dag gaat het beter ». 

De man op het ziekenbed 
naast ons is Jef Maton, dr in 
ekonomische wetenschappen, 
assistent van prof. Vlerick 
aan het Seminarie voor toe
gepaste Ekonomie van de 
Gentse Rijksuniversiteit. « U 
bent van de Volksunie ? Laat 

ons dan vooraf stellen dat 
ik op 14 oktober te Brussel 
aanwezig was doodgewoon 
als Vlaming. Ik behoor in
derdaad tot geen enkele par
tij •». Van een tafeltje naast 
het bed grijpt hij een stapel 
kranten en tijdschriften en 
spreidt ze open op het bed : 
foto's van de Mars. « Kijk », 
zegt hij, « hier op deze plaats 
moet het gebeurd zijn ». En 
dan komt het verhaal van de 
vechtpartij waarin hij de 
verschrikkelijke oogwonde 
opliep. 

Jef Maton mars j eerde 
vooraan in de betoging, bij 
de groep studenten en leden 
van de Ordedienst in de om
geving van de eerste span
doeken en vlaggen. Toen de 
Mars het Beursgebouw be
reikte, werd door de V.M.O. 
en de Ordedienst de door
braak afgedwongen in een 
korte, hevige vechtpartij . 

Deze eerste groep stroom
de nogal snel door de bres 
verder naar de Brouckère-
plaats toe, zodat in de beto
ging een grote opening ont
stond waarin zich alleen een 
paar spandoeken en de eer
ste groep vlaggen bevonden. 

« Ik heb het zien aanko
men. Wij liepen daar tame
lijk alleen en al die vlaggen 
werkten op de tegenbetogers 
als de klassieke rode lappen 
op een stier. Nauwelijks had 
ik me deze toestand gereali-
zeerd of het was zo ver ». 
Van links en rechts zwerm
den de tegenbetogers naar 
het midden der laan in een 
poging om de leeuwenvlag
gen te bemachtigen. Jef Ma
ton bevond zich plots mid
denin een tierende bende die 
het vooral gemunt had op 
een meisje dat een paar me
ter verder met een vlag 
stapte. 

« Ik zag dat zij de vlag 
ging verliezen en sprong 
naar voor om aan de vlagge-
stok te trekken. Ik werd 
vastgegrepen door enkele te
genbetogers en in de straat
goot gesleurd. Toen ik weer
loos op de grond lag, is de 

hele hoop op mij gaan los-
timmeren. Ik kreeg een ver
schrikkelijke slag op mijn 
bril en voelde onmiddellijk 
dat er iets niet in orde was 
met mijn rechteroog ». 

Nadat Jef Maton zich had 
kunnen loswerken uit het 

kluwen van Brusselse straat-
schuimers werd hij door be
togers onmiddellijk naar de 
verplegingspost in de « Eg-
mont » gebracht. De genees
heren oordeelden daar dat 
zijn overbrenging naar het 
ziekenhuis dringend nodig 
was en een betoger verklaar

de zich onmiddellijk bereid, 
de rit naar het Akademisch 
Ziekenhuis te Gent te onder
nemen. Een agent in burger 
ondervroeg Jef Maton nog 
even en antwoordde op een 
desbetreffende vraag dat 
klacht tegen onbekenden 
best inged-end werd bij de 
wijkpolitie te Gent. 

Te 12 uur was de Mars op 
BTU"̂ sel voor Jef Maton ge

daan. In het Akademisch 
Ziekenhuis te Gent stelde 
men vast dat een brede open 
kloof dwars over het oog 
liep. Splinters glas van de 
bril waren diep, in het oog 
gedrongen; de geneesheren 

in de « Egmont » te Brussel 
waren de menmg toegedaan 
dat de fatale slag met een 
boksbeugel moet toegebracht 
zijn. 

Tijdens een urenlange 
operatie werden eerst de 
g'asscherven veiwijderd, dan 
tientallen nikroskop'sch-
kle'ne hechtingen aange
bracht en tenslotte de open 
oogwonde dichtgenaaid. « De 

specialisten gaven mij bitter 
weinig hoop dat ik het rech
teroog zou mogen houden ». 
Zoals We reeds hoger zegden, 
is deze pessimistische pro-
nostiek althans reeds ten 
dele door de feiten achter

haald en hoopt Jef Maton 
dat, wanneer hij voegende 
zaterdag, het Ziekenhuis zal 
verlaten, hij de zekerheid zal 
hebben dat de bctern s die 
nu dag aan dag werd vast
gesteld, zal aanhouden en 
dat het beestachtig optreden 
van enke e Brusselse schui
mers geen blijvende gevol-* 
gen zal hebben. 

We vragen Jef Maton even, 
of hij geen last verwacht in 
zijn werkkring. « Helemaal 
niet ». zegt hi] en meteen zit
ten we middenin een ?ntoe-
ziaste uiteenzetting over zijn 
toekomstplannen, over de 
sociaal - ekonomische evo
lutie in Vlaanderen, over de 
verheugende nuchterheid en 
zakelijkheid die de huidige 
Vlaamse Beweg.ng kenmerkt. 
En nog wat later zitten we 
dwarsuit te praten over 
Kuba en de blokkade — Jef 
Maton ging een jaar in Ame-
ka studeren en weet boeiend 
en met kennis van zaken 
over Amerikaanse toestan
den te praten. 

Wanneer we aan het slot 
nog even terugkeren naax 
de Mars, komt de bezorgd
heid toch weer om de hoek 
kijken. We verte'len Jef Ma-
Ion dat wijzelf een niet te 
oest linkeroog hebben en on
middellijk komt — een tikje 
nieuwsgierig, misschien wel 
een tikje angstig — de 
vraag : « Hoe gaat dat met 
het auto-rijden ? ». 

Dat' zal zeer goed gaan, 
Jef. Het enige wat u binnen
kort nog op Pieter de Co-
nick zal doen lijken, , is uw 
bezorgdheid « omme 't lant » 
en de rijpe wijsheid waarmee 
gij urenlang over die be
zorgdheid kunt spreken. 

En dat ze « hem J> niet ge
temd hebben, hoeft zelf? 
niet gezegd te worden. 

PARLEMENTAIRE VRAGEN-PARLEMENTAIRE VRAGEN - PARLEMENT 
• In het leger. 

Volgende parlementaire 
vraag werd door volksver
tegenwoordiger Mattheys-
sens op 10 dezer gesteld 
aan de heer Segers, Minis
ter van Landsverdediging: 

Talrijke documenten van 
het militair hospitaal te 
Brussel zijn eentalig 
Frans. 

Verder zijn verschillen
de aanduidingen in de ge
bouwen zelf eentalig 
Frans. 

• 
De meeste algemene en 

tijdelijke orders zijn een
talig Frans. 

Nagenoeg alle medische 
dossiers, zelfs van neder-
landstalige zieken en per
soneelsleden, worden in 
het Frans afgehandeld. 

Administratieve docu
menten van het neder-
landstalig personeel zijn 
eentalig Frans. 

Verschillende diensten 
stellen hun mededelingen 
eentalig in het Frans. 

Leden van het verple
gend personeel o.a. in de 
operatiezaal weigeren het 
Nederlands te aanhoren. 

Tal van fransonkundige 
Vlamingen komen terecht 
bij nederlandsonkundig' 
Waalse geneesheren. 

Graag wou ik van de 
heer Minister vernemen 
hoe hij onverwijld derge-
lijkse krenkende toestan
den zal verhelpen. 

S Ter reur in de Voer . 
Door volksvertegenwoor

diger Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Gilson, Minister van Bin
nenlandse Zaken, op 20 ok
tober 11. : 

Naar ik verneem uit de 
pers, zouden Vlamingen uit 
de Voer met broodroof en 
plastiekaanslagen worden 
bedreigd. 

Wanneer de openbare 
macht op ontstellende wij
ze verder in gebreke zou 
blijven, valt te vrezen dat 
de Vlamingen zelf, zich 
zullen belasten met de ver
dediging van hun bedreig
de medeburgers. 

Ik verzoek de heer Mi
nister dringend mij te wil-
1 e n meedelen, welke 
krachtdadige maatregelen 
hij onverwijld heeft ge
troffen om dergelijk mis
dadig scbri'-b'^-n-ind te bre
ken. 

f -treur in de Voerstreek 

• Betrekkingen. 

Op 20-10-62 werden vol
gende parlementaire vra
gen gesteld aan de heer 
Segers, M i n i s t e r van 
Landsverdediging, door 
volksvertw. Mattheyssens : 

Graag wou ik van de 
heer Minister vernemen : 
1° hoeveel betrekkingen er 
voorzien zijn voor het 
meester-, vak en dienstper
soneel in het Militair Geo
grafisch Instituut; 
2° hoeveel van deze betrek
kingen bekleed worden 
door personeelsleden van 
de Nederlandse taalrol, en 

.hoeveel door personeelsle
den van de Franse taalrol; 

Voor beide vragen ont
ving ik graag de inlichtin
gen per groep, zoals deze 
groepen werden' vastgesteld 
door het K.B. van 20-2-61. 

Sedert verscheidene ja
ren bekleden enkele tien
tallen leden van het mees
ter- vak- en dienstperso
neel een betrekking in de 
regieploeg van het kamp 
van Beverlo en worden be
heerd door de Vierde Ge
westelijke Directie der 
Bouwwerken. Nu blijkt dat 
men voornemens is al deze 
betrekkingen aan het bur
gerlijk personeel te ontne
men, en toe te kennen aan 
militairen die nog dienen 
aangeworven. Deze zaak 
wekt in de betrokken krin
gen grote ongerustheid en 
stelt de werklieden aldaar 
voor de soms pijnlijke keu
ze : verre verplaatsing of 
ontslag. Is het niet moge

lijk deze burgerlijke perso
neelsleden in dienst te hou
den bij de regieploeg van 
Beverlo, door hun betrek
kingen verder te voorzien 
yf^r\-r \^1^l•'ra•*'^^^^^ ^eT*.soneel ? 

Wanneer evenwicht ? 

Reeds een paar maal las 
ik in het Staatsblad dat U 
officieren aanstelt tot een 
hogere rang dan die tot de
welke zij werden bevorderd. 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen : 
1° hoeveel officieren op 
die manier met een hogere 
rang werden bekleed; 
2° in hoeveel gevallen zulks 
is gebeurd om in de rarfgen 
vran hoofd- en opperoffi-
cier evenwicht te brengen 
tussen Nederlandstalige en 
Franstalige officieren ? 
3° hoeveel burgerlijke amb
tenaren, belast met hogere 
functies in uw departe
ment, genoten van derge
lijke gunst. 

Slachtoffer van hrutaliteit 
...politie zag niets van geval Maton... 
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DE HELD 
V A N HET WESTEN 

1 07'ige iLH'cl: iiiijdug dun is de 
tiltT begonnen met de inlassing 
tan de toneel-belojien, ons mi't 
veel entoeziasme gedaan bij de 
aanhondigtng van hel nieuwe TV-
seizoen. « The Play-boy oj Ihe 
Vi'eslern World » stond helemaal 
vooraan op het lijstje, en het stut; 
i$ ook als eerste op het scherm 
rerschtnen. Zoals we van John M. 
Synye konden verwachten, heeft 
dit in 1907 gesclireven sluli nog 
niets van zijn glans en zijn popu
lariteit ingeboet. Met allezn de 
tekst ecliter was best, ook de spe
lers waren blijkbaar in een buiten
gewone dag, zodat we zonder noe-
n^enswaardig vaoibelioud van een 
bijzonder geslaagde toneei-m^ond 
Uiinnen spreken. 

Ward de Ravel ivas vrijdag niet 
alleen figuurlijk de held van de 
dag. Hij speelde de tamelijti zware 
titelrol met voldoende zin voor de 
Ierse geest van het slak en voor 
hel eigen karalcler van zijn per
sonage. Hij heeft het zelfs voor 
elkaar gekregen de hier en daar 
ie schematische getekende psycho
logie van de « held-op.'ichepper » 

wat te laten vervagen, en ver-
lioogde zodoende de levensecht
heid van zijn personnage. Alleen 
zette hij de zaleen soms wat al te 
dik in de Ierse verf (bij zijn bin
nenkomen bv.), maar we gaan 
dergelijke kleinigtieden liefst niet 
te zeer benadrukken waar het spel 
over de gehele lijn zo degelijk was 
en met brio oj) het scherm tuerd 
gebraclit. 

J>e best-gespeelde rol was echler 
niet die van Christophel Mahon. 
Wie naar onze mening vrijdag
avond met de bloemen ging lopen, 
en dat zelfs op meer dan overtui-
iuigende wijze, waf Julienne de 
Bniyn in de rol van Pegeen Mike, 
dochter van de lierberg-baas. Niet 
alleen wist zij haar gebaren volle
dig aan de eisen van de tekst aan 
te passen, maar haar hele hou
ding, haar gelaatsuitdrukking, 
haar slem voldeden aan de nood-
wendigheden van haar rol Bij de 
terugkeer van de gelauwerde held 
ging haar spel weli,<iwaar even 
ntinder indruk maken en ver
dween ze een beetje naar de ac1\-
lergrond, maar dat werd ecliter 
terug goedgemaakt door hel (voor 
iiaar) even pijnlijke, als (voor 
ons) indrukwekkende slot. 

Ballet lussen hemel en aatdc : opnamen vanuit een ballon. 

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

1100 tot 11.40 : Uitzending van 
een H. Mis — 15.00 : Voor boer en 
tuinder — 15 30 : Panorama • de 
week in beeld — 16 00 :oEurovisie : 
Rechtstreekse reportage van de 
Grote Prijs van Nederland jumping 
uit Amsterdam — 17 30 tot 17 50 : 
Klein, klein, kleuterke — 18 40 : 
De gouden tent (sprookjesfilm) — 
20 00 : TV-nieusw — 20.25 : Het 
manneke — 20 30 ; Paganinl : Ope
rette in drie bedniven door Franz 
Lehar — 22 35 : Sportweekend — 
Tweede nieuwsuitzending. 

D MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 • 
Het rijk van de lulaards (poppen-
film) — 19 40 : Zoeklicht op de 
kulturele actualiteit — 20 00 ; 
TV-nieuws — 20 30 : Speelfilm : 
Een bezoek van de President • psy
chologische film van Jan Batory 
(Polen) — 22 00 : Medium : Toneel 
(gefilmd programma) 22 30 ; Twee
de nieuwsuitzending. 

levisie (voor leerlingen van 15 tot 
18 laar) — 19 00 : Mqn vriend 
Plicka (29e afl ) — 19 30 : Tele-
taalles (Beter Nederlands voor lede
re kiiker) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : NTS : Misdrijf bij verstek 
(spel door R C. Sheriff) — 22 05 : 
Mensen en beelden — 22 50 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• D O N D E R D A G 
1100 tot 1140 : Uitzending van 
een H. Mis — 16 00 : Eurovisie : 
Festival van Tivoli (uit het be
roemde Kopenhaagse amusements
centrum) — 17 00 tot 17 30 • Korte 
films voor de leugd — 19 00 : Tie-
iierklanken — 19 30 : Penelope — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 ; Het 
manneke — 20 30 : Speelfilm : 
Een missionaris (dramatische film 
van Maurice Cloche) — 22 00 : 
NTS : Martha Flowers zmgt negro-
spirituals — 22 10 : Tweede nieuws-
uitsendmg 

• VRIJDAG 

D I N S D A G 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 jaari 
— 19.(X) : Gastprogramma ; E)e li
berale gedachte en aktie — 19 30 : 
De avonturen van De Dappere TIen 
— 19 45 : Ons kunstbezit (Eigen 
kunst zien en begnipen) — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Incognito (televlsieschets 
Baar de novelle van Anton Tsje-
chow) — 20 55 : De toverfluit 
(fimschets van Vlasta Janetskova) 
— 21 15 : Vergeet niet te lezen : 
Auteurs te gast m onze studio — 
21 45 : SBT • De Twilight Crane 
(opera door Sven E n t Barkl — 
22 45 . Tweede nipuw<;intTnding 

• WOENSDAG 
15 00 tot 16 30 : Kom toch eens 
kijken • opvoering van «De blau-
•we vogel » door Maurice Maeter
linck —18 00 tot 18.35 : Schoolte-

14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 12 tot 15 laar) 
— 19 00 : Gastrpogramma : Het 
vriie woord — 19 30 : Vedetten ui t 
de dierenwereld : Het ringen van 
de vogels — 20 00 : TV-nleuws — 
20 30 : De sloep zonder visser (to
neelspel in drie bedrijven) — 22 00: 
Première (fllmnieuws en nieuwe 
films) — 22 45 : Tweede nieuws
uitzending. 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 30 • Kom toch eens 
kiiken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 31 oktober — 
19 00 : Religieus programma . Lu-
ceat — 19 30 : Echo — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 ; Het manneke — 
20 30 : Het is altijd Dennis (9e afl.) 
— 20 55 : NTS : Drie oude vrijge
zellen (een muzikale komedie met 
liedjes van Tom Manders) — 21 55: 
DicK Powell stelt voor : c John J. 
Diggs» van Ralph Nelson — 22.45: 
Tweede nieuwsuitzending. 

De rest van de spelers werden 
eigenlijk een beetje op de achter
grond gespeeld door de twee voor
noemde rollen. Herhalen we ech
ter nogmaals dal eenieder zich 
van de hem opgelegde taak heeft 
gekweten, en dat er vrijdagavond 
omzeggens geen enkele dissonant 
kon genoteerd worden. MissclUen 
viel de figuur van Pegeen's « ver
loofde » tvat ongeloofwaardig uit, 
maar ive geloven dat dil door geen 
enkel akteur kon worden goedge
maakt, omdat dit werkelijk een 
zwakke plek was in het stuk zelf. 

liet werk van de auteur werd 
ecliter niet alleen uitstekend ge
diend door hel ahleertalcnl van 
de spelers, maar daarenboven was 
er de goede vertaling van Kanl 
Jonckheere en hel zeer verzorgde 
dekor van Bert de Leenw. Men 
vraagt zich werkelijk af waar die 
man al die oude en versleten spul
len op de kop heeft gelikt. Hel 
tvas echter goed, en al de rest is 
van geen belang. Wat echter wel 
degelijk van belang was, en het 
zou van onze zijde onrechtvaardig 
zijn dit niet even nadrukkelijk te 
onderlijnen, was de regie van Tone 
Brulin. Diens tverk heeft in niet 
onbelangrijke mate bijgedragen 
tot het lukken van deze mooie en 
geslaagde toneel-avond ! 

Sloringen 
•^ Iedereen weet dat Camille Huy&mans zo stilaan tot de 
beziensvi^aardigheden van de Belgische politieke folklore gaat 
behoren. 

Desondanks willen we er Herman Vereist toch even a t tent op 
maken da t de h . Huysmans niet alleen een zeer oude, maar 
eveneens een zeer kleine politieker geworden is, en da t we 
diens anti-klerikale en anti-katolieke pr ie tpraat in een spel-
p rogramma als « Wie weet wat ? » best kunjien missen. Wan
neer de h . Huysmans zich in de aVolksgazet» of in de «Vooruit» 
belachelijk t racht te maken , dan is dat de zaak van de « Volk«-
gazet » of van de « Vooruit » .Maar voor misplaatste grappen 
als d ie van zondagavond betalen we geen TV-taks. Begrepen ? 

zending, misschien tvas dit ooii 
het gevolg van de seniele zever 
waarmee Kamiel, pardon... Camille 
Haysmans zich nog n^aar eens in 
de belangstelling trachtte te wer
ken. Hoe dan ook, voor wie niet 
overdreven veeleisend is moet het 
zondagavond een genietbaar pro
gramma geweest zijn. 

Dit gezegd zijnde, weze het ons 
nochtans toegelaten enkele opmer
kingen te maken in verband met 
rf" samenstelling van het pro-

allijd niet doorgedrongen dal ie
mand ook filmen kan maken om
dat hij deze job prettig vindt, of 
doodeenvoudig omdat hij er een 
middel in ziet om geld te verdie
nen. We kunnen bv. moeilijk 
geloven dal iemand als Mauro Bo-
lognini rolprenten in elkaar is 
gaan steken omdat hij bezeten zou 
zijn door een of andere sociaal-ge-
richle drang. Zoals hij het trou
wens zelf heeft gezegd, hij is gaan 
filmen omdat hij daar op een 

^ P^^fiv p\)^PvP vpv p v p v 
WrE WEET W A T 

Eerlijk gezegd, het spelpro-
grama van zondagavond heeft 
meer gegeven dan we er aanvan
kelijk van verwacht hadden. Mis
schien was dit te wijten aan het 
gereduceerde aandeel van^ Tony 
Corsari in het geheel van de uit-

Mmi. .iiptHinfiiTf-a 
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SCHLOSS 
WACHENHEIM 
Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 
U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 
Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
Tel. : (03) 35.38 54 

Vlaanderen herdenkt lijn 

gesneuvelden aan het Oost

front te Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneyssens. 

(Advertentie). 

gramma. Vooreerst vinden we het 
aantal gestelde vragen eerder een 
beetje aan de te lage kant. Wc 
zijn van mening dat het ritme en 
de spanning, die in een uitzen
ding "aVs u Wie weet wat ? » tóch 
een essentieel element van het ge
heel is, ermee zou zijn gediend 
wanneer men de kandidaten een 
paar vragen meer zou te beant
woorden geven. We geloven dat 
hel niet goed is wanneer de nadruk 
teveel op de show ligt, en te wei
nig op het spel. Er zijn ogenblik
ken geweest, tijdens het optreden 
van 'Leo Martin bv., dat men de 
kandidaten warempel ging ver
geten ! 

Daarnaast zouden tue Herman 
T erelst willen waarschuwen voor 
het niveau van het show-program-
ma. Kultuurdragers als « The 
Clark Brothers » moeten liefst zo 
weinig mogelijk op ons scherm 
worden gebracht. Er zijn inder
daad reeds ogenblikken en redenen 
genoeg om de « Vntergang des 
Abcndlandes » als een voldongen 
feit te gaan aanzien. Nog meer zul
ke ogenblikken en nog meer zulke 

j-edenen kunnen we best missen. 
We kunnen daarenboven moeilijk 
geloven dat er op het Eurojjese 
konlinent onvoldoende show-
nummers met een beetje standing 
zouden voorhanden zijn. Of toch? 

CLOSE-UP 
In de reeks «Close-Up n wei'd 

aan de kijkers zondagavond een 
uitgebreid en met filmsequenties 
geïllustreerd Beeld opgehangen 
van de Italiaanse cineast Mauro 
Dolognini, wiens filmen « Het ge
beurde in Rome » en « De mooie 
Antonio n niet alleen veel ophef 
hebben gemaakt, maar zelfs de 
aanleiding zijn geweest van heel 
wat herrie in film- en andere 
middens. 

Zoals altijd was de interviewer 
Paul Louyet, en eveneens zoals al
tijd wou hij van zijn slachtoffer 
l;osl wat kost te weten komen met 
ivelke artistieke, sociale, humanis
tische, morele filmische, en God 
weet met welke andere bedoelin
gen nog, de man in kwestie aan 
het filmen was gegaan. Want hel 
is blijkbaar tot de overigens intel
ligente geest van Paul Louyet nog 

bepaald ogenblik de gelegenheid 
toe heeft gekregen. En nu kan 
iedereen gerust aan nemen dat de 
sociale of humanistische bedoelin
gen,primo achteraf zijn gekomen, 
en secundo onbelangrijk zijn. 
Want zijn (meestal seksueel-ge
richte) onderwerpen rieken, ons 
al te veel naar sensatie. En dé'~tiU-
iverking ervan zo mogelijk nog 
meer l 

Voor de rest, en omdat de Ivzer 
uit voorgaande paragraaf niet mag 
afleiden dat wij deze aflevering 
van « Close-up » als een misluk
king hebben aanzien : een interes
sant gesprek, op de juiste ogen
blikken onderbroken door goed
gekozen film - sequenties. Paul 
Louyet is iemand met hersenen,... 
en met zin voor mode-verschijn-
selen bij de film-liefhebbers. Be
grijpt U ? 

VALSCHERMEN 
Beroepsbezigheden hebben ons 

verhinderd het eerste deel van het 
dokumcntair programma « Val-
schermspringen » mee te maken. 
De tweede helft van bedoelde uil
zending is echter nogal meegeval
len, zodat we onze TV-kommentaar 
deze week niet willen besluiten 
zonder eerst nog enkele woorden 
te zeggen over dit « ballet tussen 
hemel en aarde n. 

Het gesproken deel van de uil
zending leek ons deze maal vol
doende verzorgd, zowel wat betreft 
de inhoud ervan, als wat betreft 
de stijl. 

De verschillende onderdelen van 
het programma waren voldoende 
evenwichtig uitgebouwd, en de 
beelden waren niet alleen voortref
felijk genomen, maar zelfs hier en 
daar spektakulair. 

We moeten echter het strengste 
voorbehoud maken v^or volgende 
militaire uitspraak, die wij tijdens 
het programma konden noteren : 
a Ons materieel is inderdaad zo 
goed, dat er omzeggens niets ab
normaals kan gebeuren 1 » 

Oppassen longens, met het Bel
gisch leger '> n /e nooit weten I 
De nieuw-aangekochte zaken zijn 
er soms reeds verouderd bij de 
lewring t 

J t * . 
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HOF DE VOER STAAT 
NU OP''EIGEN 
E R is daar verleden week in de Voers t reek iets gebeurd 

waar radio, T V en grote pers weinig van gemeld hebben 
E n nochtans w a s die gebeurtenis op V laams gebied in de 
ogen van velen be langwekkender dan de voltooiing v a n 
— laat ons zeggen — een r e u z e m o n u m e n t . Ver leden za
terdag werd namelijk te 's G r a v e n Voeren het V l a a m s 
huis (( Hof de Voer » geopend. « Ff f f t . . . zal m e n zeggen, 
een kafee g e o p e n d . . . ». Hal t , de spot ters hebben het mis 
voor , w a n t dit is niet zomaar een gewone herberg zoals 
er bijna dagelijks in Vlaanderen van de ene uitbater naar 
de andere overgaan. 

Verleden zalerdag 
ingehuldigd 

Ie 's Gravenvoeren 

Deze herberg is inderdaad 
niet alledaags omdat hij 
eerstens gebouwd werd -dank 
zij de steun (onder de vorm 
van aandelen) die gans 
Vlaanderen gegeven heeft en 
tweedens omdat hij gebouwd 
werd in een streek waar een 
werkelijke terreur heerst (ja 
ja, nog steeds) tegen al wat 
Vlaams is. Men moet inder
daad moed hebben om daar 
achter de toonbank te gaan 
staan en meteen het mik
punt te worden van de niets
ontziende gangsterstreken, 
georganiseerd door de Luikse 
onderwereld die van de 
Voerstreek blijkbaar een 
Wild-West in het klein wil 
maken. 

Wat er ook van zij het 
€ Hof de Voer » werd geo
pend en er was veel volk. 

Allereerst twee bomvolle 
autobussen vat Antwerpen, 
gecharterd door de kranige 
militanten die voor bescher
ming tegen mogelijke aan
vallers instonden. Zij hebben 
dat op buitengewone wijze 
gedaan. Het was trouwens 
voldoende dat zij zich even 
in het dorp lieten zien, om 
alle MJP.W.-vlaggen (die 
daar onder druk uitgehangen 
worden) te doen verdwijnen. 
Van aanvallers bleek er t i j 
dens hun aanwezigheid ook 
niets te zien te zijn wat be-
griinelijk is voor al diegenen 
die onze kranige mannen 
kennen 

Het was voor een welgevul
de zaal dat Drs Wim Jorissen 
de openingstoespraak hield 
namens het Overmaasfonds. 
De algemene sekretaris van 
de Volksunie drukte zijn 
dank uit tegenover de aan
wezigen en al diegenen die 
hebben bijgedragen tot de 
verwezenlijking van het 
Vlaams huis in de Voer
streek. Hij prees op zeer na
drukkelijke wijze de uitba
ter de heer Jef Ernst die 
steeds bereid gevonden werd 
waar het op de verdediging 
van de Vlaamse belangen 
aankwam. De moed waarvan 
deze man en zijn familie 
blijk geven is bewonderens
waardig en het is dan ook 
niet meer dan plicht dat 
gans Vlaanderen hem steun 
verleent. Dit kan gebeuren 

door zeer eenvoudig een be
zoek te brengen aan de 
Voerstreek, die trouwens (zo
als wij dat hieronder aan
tonen) een zeer toeristische 
streek is. 

Wim Jorissen drukte ook 
de hoop uit dat Hof de Voer 
een bolwerk moge worden in 
de strijd om de Voerbewo
ners en vooral ook in de 
strijd om de Platdietse 
streek die men aan Vlaan
deren dreigt te ontrukken. 

De fel toegejuichte rede 
van Wim Jorissen werd met 
uitbundig applaus onder
streept. Jef Ernst dankte 
iedereen, ook uit naam van 

Oude hoeven in de Voerstreek vormen samen 
sehe parel. 

met rijk natuurschoon een toeristi-

de honderden Voerbewoners 
die samen met hem de 
Vlaamse zaak verdedigen en 
die dit met evenveel door
zettingsvermogen doen als 
hijzelf. 

Ook hij riep op voor hulp 
uit Vlaanderen en beloofde 
de stichting van een Volks
unie-afdeling in 's Graven-
tens-Voeren. 

Later op de avond nog 
deden grote afvaardigingen 
uit Limburg hun ir^trede, ter
wijl ook bezoekers uit Aalst 
en Brussel aanwezig waren. 

Onder de vooraanstaanden 
van de Volksunie waren ook 
provincieraadslid Ward Ro-
lus, Rudi van der Paal en 
Toon van Overstraeten naar 
de Voerstreek gekomen. 

De rijkswacht was zeer tal
rijk aanwezig om een oogje 
in het zeil te houden, op de 
Vlamingen wel teverstaan 
maar niet op de Walen die 
kans gezien hadden om op 
een eenzaam gedeelte van de 
baan 's Graven-Voeren -
Moelingen, nagels te strooien 
waardoor verschillende wa
gens platreden S.D.I1. 

TOERISTISCH ALLERLEI 
Op gebied van natuur

schoon biedt de Voerstreek 
— hoewel nog niet toeris
tisch uitgebaat — heel wat 
afwisseling. De Voer 
stroomt hier inderdaad als 
een snelle bergrivier door 
een enig mooi dal dat af-
gezoomd wordt door tame
lijk verheven heuvelruggen. 
Vanop deze heuvels heeft 
men prachtige zichten op 
de kleine dorpjes die rond 
de kerktorens gekropen 
zijn, op de landwegen met 
de hoerenhoven en op het 
riviertje. Een vooraan
staande uit Nederlandse 
toeristische kringen heeft 
eens gezegd : « Geef mij 
twee jaar tijd en ik maak 

van de Voerstreek en de 
Platdietse streek het mooi
ste toeristisch centrum dat 
men zich kan indenken». 

Intussen kan de toerist 
toch reeds genieten van 
hetgeen er thans reeds aan 
aangerept schoon te zien 
valt en ook (niet 't minst) 
van de oude kunstschatten 
die in de stille dorpjes ver
borgen liggen. 

• ST MARTENS-VOEREN 
Heeft een kerk uif 1728 

met een toren uit de 13de 
eeuw, waarvan het boven
deel echter in 1650 werd 
opgebouwd. Binnenin kan 
men een barokke meubile
ring vinden. Vlakbij het 
kerkportaal het onlangs 
door woesteMngen geschon
den graf van E.H. Velt-
tnans die in de Voerstreek 
voor een heilige wordt aan
gezien en die de bescher
mer was van het Vlaams
zijn der bewoners. 

• ST PIETERS-VOEREN 
De St Pieterskerk van dit 

iorp, daterende uit de 17de 
eeuw is in Gothische stijl 
opgetrokken. Naast de gra
ven van de kommandeurs 
der Teutoonse Orde vindt 
men hier ook, midden een 
prachtig bebost landschap, 
Ie bron van de Voer waar
op een monumentje werd 

gebouwd in 1666. In de on
middellijke omgeving, de 
kommanderij van de Duit
se Ridderorde en een oude 
hoeve, waar in de vyvers 
forellen worden gekweekt. 

• TEUVEN 
Teuven is het dorp van 

de kastelen. Over de Gulp, 
de rivier die naast de Geul 
door de gemeente stroomt, 
vindt men de overblijfselen 
van de oude heerlijkheid 
« De Draak » met toren en 
reuzensteen, in de richting 
van Sippenaken ziet men 
de plompe toren (uit de 
15de eeuw) van het kas
teel van Beusdaal en wie 
dwarsdoor het woud wil 
rijden vindt verderop het 
kasteel van Sinnich, waar 
men echter liefst niet op 
bezoek gaat, want de Se-
cillon zwaait er de scep
ter. 

• REMERSDAAL 
Eveneens aan de Geul 

gelegen heeft dit dorp niet 
alleen een zeer mooie naam 
maar eveneens zeer opval
lend natuurschoon te bie
den. Men vindt er ook de 
grootste spoorwegviadukt 
van Vlaanderen, een wer
kelijk indrukwekkend 
bouwwerk dat 384 meter 
lang is, 40 meter hoog en 
twaalf bogen telt. 

• 'S GRAVENVOEREN 
Het grootste van de 

Voerdorpen waar ook het 
Vlaams huis «Hof de Voer» 
gelegen is, midden de ti-
pische hoofdstraat waar de 
Voer doorheen stroomt en 
waar tientallen bruggetjes 
over het riviertje een zeer 
eigenaardig beeld geven. 
De kerk die 'n toren uit de 
14de eeuw heeft, bezit te
vens zeer schone glasra
men. Vanop de Voerenberg 
heeft men prachtige verge
zichten 

• MOELINGEN 
Moelingen is ^ gelegen 

aan de Maas en de Berwin-
ne. Men kan er de O.L.-
Vrouwkerk (uit 1715) die 
een gerangschikte toren 
heeft gaan zien. Moelingen 
ligt aan de voornaamste 
toegangsweg naar de Voer-
streek als men uit de rich
ting Weaset (Vise) komt. 
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(_ £K schijnt het op het eerste 
srezicht. 

Gek dat op het ogenblik dat Vlaanderen te 
Brussel een nooit geziene betoging op de been 
örengt, het in het parlement in de verdedi
ging staat. 

Met een Vlaamse meerderheid in het parle
ment I 

Op het ogenblik dat de Walen lopen gaan ook 
met de zuiver Vlaamse gebieden in Komen-
Moeskroen, met het Vlaamse Edingen en omge
ving, met het Vlaamse D'Hoppe en de Vlaamse 
Kluisberg; op het ogenblik dat onze Platdietse 
streek verder in hun handen blijft en het his
torisch Vlaamse Brussel in vlug tempo vol'edig 
verf ranst wordt proberen Aa kleur ^iam.ingan-
ten zich te verdedigen tegen het verwijt van 
Vlaams imperialisme ! 

Waarom ? Omdat de Walen ook de zes Vlaam-
• Voerdorpen niet krijgen ! 
Want terwijl Vlaanderen in de waan leeft van 
;t offensief staan we parlementair gezi«n in 
rdediging. 

Duikelijker kan de waardeloosheid van de 
'aamse kleurpolitiekers niet aangetoond wor-

.en. 

I p P dat ogenblik vindt een van 
de hoofdschuldigen van het Vlaams gebicdsver-
lies. Jan Verroken, het nuttig onze partij nog 
eens aan te vallen. 

De man was niet te Brussel, waar hij inder
daad ook maar best wegbleef, omdat hij het mi-
iiimumprogram dat het Vlaams Aktiekomitee 

vooropstelt niet eens in het parlement durft te 
verdedigen. 

Het aktiekomitee is inderdaad tegen de be
ruchte faciliteiten. Verroken is voor die tege
moetkomingen. Omdat die een voordeel zouden 
betekenen voor de Vlamingen aan de overkant 
van de taalgrens. 

De feiten hebben hem nog niet doen inzien 
dat de Vlamingen over de taalgrens geen ge
bruik zullen maken van tegemoetkomingen, 
ie franskiljons bij ons echter wel. 

De gewone volksmens had na meer dan 100 
jaar kolonisering nu eenmaal geen Vlaams ge
voel meer. Dat moest hem opnieuw bijgebracht 
worden door de Vlaamse Beweging Dat moet in 
Vlaanderen zelf nog groeien, laat staan over de 
taalgrens heen. 

Tegemoetkomingen aan de andere taalgroep 
betekent dus winst voor de franstaligen, verlies 
voor de Vlamingen. 

Alsof de feiten dit nog niet duidelijk aantoon
den, voor wie het langs de weg van de redene
ring niet inziet ! 

fÊRROKEN heeft in datzelfde 
artikel in De Standaard van vorige dinsdag nog 
wat anders ontdekt. 

De Volksunie was blij dat ze de taalgrens 
kreeg zoals ze is. 

Verroken was niet in de stoet, dus heeft hij de 
bordjes niet gezien over Edingen en de Platdiet
se streek. Ze moesten niet eens van ons komen, 
ze kwamen er van zelf door het juiste inzicht 
van de bewuste Vlaamsgezinden. 

Het program van het aktiekomitee was van
zelfsprekend een minimumprogram om zoveel 

deor ^ ^ / W w « e 

mogelijk Vlamingen te laten opstappen. Dat 
Verroken de mars saboteerde in zijn eigen streek 
door in zijn lij f blad je « De Ronsenaar » vooraf 
in het lang en in het breed uit te leggen waarom 
hij niet ging heeft zelfs de bijval in zijn eigen 
gewest niet kunnen remmen. 

Is hij daarom zo giftig ? 
Het aktiekomitee, heeft zich bij herhaling 

uitgesproken voor Edingen en omgeving bij 
Vlaanderen, voor Houtem, voor D'Hoppe; het 
aktiekomitee heeft daarbij federalisme een vrije 
kwestie genoemd voor de betogers. Dus konden 
de radikalen eveneens marcheren en zij vorm
den dan ook de meerderheid in de mars. Weze 
het dan tot spijt van Verroken die het benijdt. 

O" DERTUSSEN zwijgt Verro
ken over zijn partijgenoten die verder knoeien. 
Die een kommissie voor grondwetsherziening op
richten met vijf ministers : Lefèvre, Gilson, 
Vermeylen, Spaak en Segers. Een van de vijf 
heeft het Nederlands als huistaal : P.W. Se
gers. En hij is weinig krijgshaftig al is hij de mi
nister van de militairen. Landsverdediging ziet 

hij overigens niet a's verdediging van het 
Vlaamse land ! 

Spaak en Gilson zijn franstalige Brusselaars, 
die menen dat zij de navel van Europa zijn en^ 
Lefèvre en Vermeylen zijn franskiljons. 

Was Vermeylen niet de man die de vervalste 
cijfers van de talentelling van 1947 publiceerde 
en er gevolgen aan gaf ? 

Was Lefèvre niet de man die na de dinamite-
ring van de IJzertoren de typische woorden 
sprak « Hij ligt er en hij ligt er goed » ? 

y ANZELFSPREKEND dat de 
ideeën uit hun koker alleen de kolonisering van 
Vlaanderen zullen bestendigen. 

Willen die heren de meerderheid van Vlaan
deren, het enige potentiële voordeel dat we in 
deze unitaire staat hebben, niet verkwanselen 
om de blijvende kolonisering in de hand te wer
ken ? 

Vlaanderen mag nooit de kans krijgen de 
franstaligen te overheersen zoals de franstali
gen Vlaanderen 132 jaar lang overheerst en uit
gezogen hebben. 

Die demokratie met een bewust Vlaanderen is 
niet welkom. 

De Walen moeten de helft van de zetels heb
ben in de senaat zonder dat Vlaanderen zich zelf 
mag besturen < 

Fantastisch ! 
Is dat dan de politiek die de Verrokens en an

dere Vlaamse kleurpolitiekers zullen steunen ? 
Dan zal Vlaanderen hen wegvegen zander ge

nade. 
Meer verdienen ze trouwens niet. 

H ET beslissend ogenblik na
dert. 

De betogers — al de betogers — en hun aan
hang — heel hun aanhang — zullen nu zien of 
de unitaristen de demokratie willen of de moord 
erop. 

De zetelaanpassing of de paritaire senaat. 
Daarop zal Vlaanderen haar verkozenen kun

nen beoordelen. 
De demokratie of door een schoeliestreek de 

bestendiging van de kolonisering. 
Wat willen de kleurpolitiekers ? 
De mars van een miljoen Vlamingen ? 
Dan zullen ze die krijgen. 

Het verleden Beweging 
van de 

Vlaamse 
oydus van studieavonden 
ingericht door 
«• SHchting . 
L*<lewijk de Raet 

Het Terb«iid van Vlaamse 

1830 - 1944 

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