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MERLOT 
VOERSTR 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

ABONNEER NU VOOR 1963 

Wie abonneert op ons blad (200 F) 
voor 63, krijgt het blad gratis tot 
einde 62. 
Voor 1963 zullen volgende tarie
ven gelden ; 

Jaarabonnement 200 F. 
Halfjaarabonnement lOS F. 
Driemaandelijks abonnement 55 F 

Bij de eindstemming over het taalgrensontwerp Gilson heeft 
de regering van de 192 uitgebracht stemmen er 126 gekregen. 
Deze op het eerste zicht ruime meerderheid schrompelt ineen 
als men bedenkt dat de regeringspartijen in de Kamer over 
180 zetels beschikken. Eén derde van de meerderheidspartijen 
stemde tegen en minister Merlot ging heen. 
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V.U. IN 
HET DEBAT 

Namens de Volksunie 
kwam mr Van der Eist op 
de tribune tijdens de alge
mene bespreking om nog
maals krachtdadig het 
Vlaamse standpunt te ver
dedigen : geen gebiedsroof, 
?een faciliteiten. In scherpe 
bewoordingen kloeg hij het 
Waals imperialisme aan. 
Hij betoogde dat het ont
werp in strijd is met de 
taalwet van 1932 die de op
slorping van minderheden 
beoogde, terwijl thans de 
faciliteiten, volgens Gilson, 
essentiële voorwaarden van 
het ontwerp heten te zijn. 

Mr Deconinck verdedigde 
opnieuw de 19 V.U.-amen-
dementen die er op gericht 
waren, het verlies van 
Vlaams grondgebied langs-
heen de taalgrens onge
daan te maken. Eens te 
meer stond de Volksunie 
met deze amendementen 
alleen. 

Mr Van der Eist recht
vaardigde de eindstemming 
van de V.U. : akkoord met 
het principe der taalgrens
afbakening, niet akkoord 
met de afbakening gelijk ze 
thans eenzijdig ten nadele 
van Vlaanderen geschiedt. 
Daarom onthielden de 
volksvertegenwoordiger der 
V.U. zich bij de eindstem
ming. 

Van het eerste ontwerp Gil
son werd gezegd dat het « het 
minst gevaarlijke » was. De 
regering verwachtte er zich 
aan, er zeer gemakkelijk een 
ruime meerderheid voor te 
vinden. Daarom trouwens 
heeftzij haar oplossingen voor 
het probleem der Waals-
Vlaamse verhoudingen inge
diend « par petits paquets ». 

Dit « minst gevaarlijke ont
werp » heeft het unitariecne 
doen kraken, heeft de rege
ring doen kraken, heeft een 
minister ontslag doen nemen, 
heeft in de zgn. « nationale » 
partijen de brede kloof tussen 
Vlamingen en Walen zicht
baar gemaakt. Duidelijker 
kon de onmacht van de rege
ring, van de kleurpartijen en 
van gans het unitair regime 
niet aan het licht treden. Wat 
zal het morgen worden met 
de « gevaarlijker » ontwerpen, 
met de grondwetsherziening 
van de Werkgroep ? 

Vandaag kan eens te meer 
gezegd worden dat een rege
ring en een regeringsontwerp 
gered werden dank zij de 
Vlaamse lankmoedigheid en 
' t eindeloos-hopeloos Vlaams 
geduld. 

Een minister neemt onts'lag 
en het is een Waal ! Hij 
neemt ontslag omdat de 
Vlaamse Voerstreek bij Lim
burg komt ! Vlaamse excel
lenties hebben dagenlang ge
schrikt en gebeefd dat het 
ontwerp zou gewijzigd wor
den. Vlaamse parlementsle
den hebben maandenlang er 
voor geijverd dat hun Waalse 
politieke vrienden toch vrede 
zouden nemen met Edingen, 
met de Vlaamse streken in 
Komen en Moes^iroeen, met 
de Kluisberg, Quatre-Vents, 

MERLOT NEEMT O N T S L A G V O O R DE V O E R ! 

Vlaamse ministers blijven aan o n d a n k s verlies v a n 

Eldingen, van Platdietse streek, van v l aams gebied 

in de streek Komen-Moeskroen, v a n ettelijke ge

meenten, gehuchten en wijken langsheen de hele 

taalgrens. 

F.t/. zal wetsvoorstel indienen om ge
biedsroof hij huidige taalgrensafhake-
ning ongedaan te makei^ 

Voerstreek : eindelijk zekerheid 

Te Levieren, Trop, Herbeek, 
Bakenbos, Sluizen, de Plat
dietse streek, enz. enz. Door 
het gebrek aan ruggegraat, 
door het verraad van deze 
Vlaamse kleurpolitiekers is de 
taalgrensafbakening een koe
handel eenzijdig ten nadele 
van Vlaanderen geworden. 

Merlot neemt ontslag. Maar 
de Vlaamse excellenties stu
ren de rijkswacht naar de 
Voerstreek om er een referen
dum, dat zijzelf onwettelijk 
hebben verklaard, te gaan be
schermen. 

De overgrote meerderheid 
van Waalse volksvertegen
woordigers heeft tegen het 
ontwerp gestemd, de overgro
te meerderheid der Vlamin
gen vóór het ontwerp. Bij de 
Walen die het ontwerp goed
keurden behoorde ook minis
ter Merlot die even daarna 
ontslag nam. Da regering en 
de grote partij©» «uilen In de 

eerstkomende tijd slechts één 
enkele bekommernis hebben : 
het herstellen van de zo deer
lijk gehavende « nationale » 
eenheid binnen hun partijen. 
Hoe zij dit zullen doen is reeds 
thans duidelijk : zij zullen 
niets onverlet laten om de 
Walen te sussen, om de Waal
se vrees voor zogenaamde 
« minorizatie » weg te nemen. 
De eerstkomende weken en 
maanden zullen beslissend 
zijn : de aktiviteiten van de 
Werkgroep voor grondwets
herziening zullen totaal afge
stemd worden op het Waals 
onbehagen. 

De grote les van dit be
langrijk debat — waarop we 
volgende week uitvoerig te
rugkomen — is wel deze : een 
strakkere Vlaams-nationale 
lijn van een sterke Vlaams-
nationale oppositie. En méér 
da,n ooit : strijd voor Federa
lisme !, 

BESCHAMEND 
Voor de micro van de Ne
derlandstalige BRT-nieuws-
dienst legden gisteren 4 
ministers verklaringen af 
over het ontslag van Mer
lot : 

Merlot zelf, uitsluitend in 
het Frans. 

Spaak, uitsluitend in het 
Frans. 

Lefèvre, in een Nederlands 
dat sterk de sporen droeg 
van de voorkeur voor het 
Frans van deze Gentenaar. 

Segers, in wat wellicht Ne
derlands maar stellig geen 
A.B.N. was. 

Diep beschamend ! 
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VERGELIJKING 
SVaarde Redaktie, 

Op de M.P.W. betoging te Luik, 
waren er 16 waalse Parlements
leden aanwezig. Dit in een stoet 
van 25.000 man. Als men verge
lijkt met de 2de mars op Brussel, 
waar er 10 Vlaamse parlementsle
den aanwezig waren, en dan nog . 
zeven van de Volksunie, is dit een 
beschamende vergelijking. 

Deze verhoudingen in aoht geno
men zouden er in Brussel 100 par
lementsleden moeten geweest zijn. 

Het werpt een klaar licht op de 
kloof die er bestaat in Vlaanderen 
tussen de kiezers en de verkoze-
nen, van de drie zogenaamde gro
te partijen. 

De Waalse senator Dehousse 
maakt deel uit van de werkgroep 
voor grondwetsherziening. Hij is 
federalist. Ook Merlot. Van Vlaam. 
se zijde zijn het slechts unitaris-
ten, wat reeds van voor het begin 
toegevingen aan de Walen bete
kent. En wat de Vlamingen be
treft. Oude trekpaarden als De-
schrijver en Vermeylen, die niets 
dan mislukkingen kunnen voorleg
gen (zie repressiewetgeving en 
Kongolese kwestie). Om van de an
deren maar liefst te zwijgen. 

Welke waarde kan de verwarde 
«itleg van de niet marcherende 
C.V.P.-ers nog hebben als een De
housse wel aan de M.PjW.-beto-
ging deelneemt ? 

En dan spreken de Desaeger en 
Verroken smalend over de Vlaam
se federalisten, de enigen die iets 
iwsitiefs naar voor brengen. 

Dat al die versleten schouwstuk-
ken verdwijnen. Zij hebben genoeg 
kwaad verricht en zeker alle kan
sen verkeken. 

BH. - Aalst. 

MARS IN DETROIT 
Beste Vlaamse Vrienden, 

Ingesloten stuur ik jullie enkele 
krantenknipsels die de doeltref
fendheid van de « Tweede Mars 
op Brussel » bewijzen 

Op internationaal vlak zijn de 
Vlaamse eisen duidelijk op het 
voorplan getreden, vooral in de 
pers, televisie en radio van de 
Verenigde Staten en Canada. 

Hier in Detroit" zijn vele Vla
mingen verheugd over het feit 
dat « eenheid » groeit in Vlaan
deren. 

Vlaams Aktiecomitee, Vlaamse 
kudtuurverenigingen en Volksunie 
proficiat. 

V.S. - Detroit. 

KROMME FILOSOFIE 
Geachte Redaktie, 

In « Het Volk » van maandag 
15 okt. pleegde Schildwacht vol
gende onzin in verband met de be
toging. 

« Uit welke kringen kwamen de 
betogers ? Veel C.V.P.-ers onge
twijfeld. Ook een aantal mensen 
van de Volksunie (die men kon 
herkennen omdat ze natuurlijk 
slogans riepen die door het actie-
camité niet voorzien waren... we 
zijn dat welteverstaan van hen 
gewoon... zich aan de Vlaamse so
lidariteit houden kunnen ze 
nooit). » 

Onderzoeken wij nu even samen 
de geniale kringredenering van 
deze filosoof. Hij gaat naar Brus
sel, in de overluigirg dat de Volks

unie-mensen zich nooit aan richt
lijnen houden. Hij ontdekt er be
togers die dit inderdaad niet doen. 
Vermits de Volksunie-mensen dit 
ook niet doen, betreft het hier dus 
Volksunieërs en Schildwacht gaat 
weer naar huis, gesterkt in de 
overtuiging dat hij wel degelijk 
gelijk had. O, kinderlogika van 
een simpele duif ! 

Wat betreft die « Vlaamse soli
dariteit » kunnen we kort zijn : 
de inrichters konden rekenen op 
de volledige V.U.-solidariteit voor 
het inrichten van de mars alsmede 
op de volledige afwezigheid der 
Vlaamse C.V.P.-vleugel. 

E.S. - St. Truiden. 

ORDEDIENST 
Op de perskonferentie, welke de 

inrichters van de tweede Mars na 
afloop van de manifestatie, ga
ven prees S. Verrept de werkzaam
heden van de ordedienst. 

Unaniem heeft de Vlaamse pers 
deze lof overgenomen. Zo onder 
meer 't Pallieterke : « Als wij 
woorden van lof hebben, dan is 
het voor de ordedienst der inrich
ters zelf, de jongens met de rode 
armband, die het werk van de be
schamend lamlendige Brusselse 
politie opknapten. Dank zij deze 
Vlaamse jongens zonder matrak 
werd een echt bloedbad voorko
men ». 

De Nieuwe Gids schreef daar
over : « Het dient met klem on
derstreept dat de ordedienst der 
betoging zeer doeltreffend en 
steeds op het gepaste ogenblik is 

opgetreden om incidenten te voor
komen ». 

Van officiële zijde werd het 
doelmatig optreden van de orde
dienst geloofd, ook door Brusselse 
politie-officieren. Zelfs in rege
ringskringen moest men toegeven: 
« . .dat de inrichters van de 
Vlaamse manifestatie sommige in
spanningen hadden gedaan om 
incidenten te voorkomen ». 

Ook in de Volksunie van 20-10-
62 staat op blz. 5 te lezen dat : 
« Wanneer de fatale botsing tus
sen Vamingen en Walen uitbreef, 
dat de verdienste daarvoor uitslui
tend toe komt aan de ordedienst ». 

Hoe groot was dan ook mijn 
verontwaardiging op blz. 9 volgen
de tekst te vinden : « Waarom 
toch zijn er « verstandige » jon
gens bij de ordedienst die steeds 
maar van « waardigheid » spre
ken, ook op ogenblikken dat de 
tegenbetogres met twee meppen 

• meer en iets minder waardigheid 
voorgoed in de goot hadden gele
gen. Brave jongens thuis blijven 
volgende keer ». 

Met andere woorden, uw mede
werker meent dat de leden van de 
ordedienst in plaats van hun kal
merende inv'.oed te laten gelden, 
beter wat « meppen » hadden uit
gedeeld of anders liever thuis wa
ren gebleven ? 

Ordedienst - Kortrijk. 

Red. : Deze — enigszins inge
korte — brief berusi, wel enigszins 
op een misverstand. Op verschil
lende plaatsen in ons Dlad van vo
rige week brachten we uitdrukke
lijk hulde aan de ordedienst; de 
stukjes op blz. 5 en 9 kwamen 
overigens uit een en dezelfde pen. 

We blijven erbij dat op verschil
lende ogenblikken — we waren 
toch zelf ook aanwezig ! — er gro
te kans bestond om de boel op te 
ruimen met een tikje doortastend
heid. Negentig ten honderd van 
de mensen uit de ordedienst ga
ven herhaaldelijk blijk van de no
dige doortastendheid en kalmte...-
maar er waren een paar te brave 
jongens die er de voorkeur aan, 
gaven, hun aandacht in de eerste 
plaats aan de eigen betogers te 
besteden. 

Onze opwerping raakt niet de 
ordedienst in zijn geheel, wel de 
paar al te brave uitzonderingen. 

ZAVENTEM 
Mijnheren, 

Bij de Regie der Luchtwegen 
kunnen ze het maar niet in huh 
koker krijgen dat de binnendien
sten op de vlieghaven van Zaven-
tem volledig in het Nederlands 
moeten beheerd worden. Onze 
volksvertegenwoordigers zouden 
eens een vraagje moeten richten 
tot Minister Bertrand om te ver
nemen met welk recht sommige 
franskiljons op de kontroletoren 
van Zaventem Franse berichten 
doorgeven o.a. aan het technisch 
en het veiligheidspersoneel van 
de vlieghaven ? Het Frans heeft 
in de binnendiensten aldaax geen 
bestaansrecht en wie geen Neder
lands kent, moet maar elders werk 
gaan zoeken. Of zouden de Walen 
aanvaarden dat er Nederlands 
wordt gebruikt op de vlieghaven 
van Gosselies ? 

J.T. - Brussel. 
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B I A D V A N DÉ V LA A M S NAT I O N A L E P A R TIJ 

NOORD ZUID VERBINDING 
De gemengde Belgisch-Nederlandse kommissie, door beide re
geringen ingesteld ter uitvoering van het verdrag betreffende 
de kulturele en intellektuele betrekkingen tussen Nederland 
en België, heeft enige tijd geleden een beleidsnota overge
maakt aan beide regeringen. Dit officieel adres van de kom
missie getuigt van een grote bezorgdheid bij de samenstellers 
voor de Nederlandse kuituur, voor haar innerlijke versterking, 
voor de kulturele integratie van het Nederlandse taalgebied 
en voor de uitstraling van de Nederlandse kuituur in de wereld. 

Het wekt enige verwonde
ring dat de grote pers er vri j
wel geen belangstelling voor 
heeft opgebracht. Het doku-
ment verdient nochtans alle 
aandacht van elk Vlaming 
die begaan is met de toekomst 
van de Nederlandse taal en 
kuituur. De h. Julien Kuypers 
en zijn mencon hebben hier 
goed werk verricht. L^ten wii 

lemmeren en tevens maat re
gelen voor te stellen, waar
door deze belemmeringen 
kunnen worden opgeheven. » 

« De kommisj' e suggereerde 
ook o.m. een gemeenschappe
lijke aktie om het Benelux-
begrip gestalte te geven in 
schoolboeken, vooral voor 
Aardrijkskunde en Geschie
denis. 

Een belangrijk dokument 

hopen dat de beide regeringen 
voldoende begrip opbrengen 
voor de nota en ze in toene
mende mate in praktijk bren
gen. 

De nota geeft adviezen over 
de kulturele samenwerking 
tussen Nederland en België, 
over de kulturele integratie 
van het Nederlandse taalge
bied en over ons gemeen
schappelijk optreden naar 
buiten. 

Wij geven hier ter informa
tie van onze lezers enkele 
suggesties weer van de kom
missie. 

Betreffende de kulturele 
samenwerking : 

« De kommissie vraagt zich 
at of in enkele belangrijke 
centra van België en van Ne
derland niet op veel intensie
vere wijze dan tot nu toe kul
turele manifestaties van het 
andere land zouden dienen te 
worden georganiseerd. 

Hierbij wordt niet in de 
eerste plaats gedacht aan 
grootse tentoonstellingen en 
belangrijke toneelevenemen
ten, maar aan het scheppen 
van technische mogelijkhe
den (bv. in instituten of cen
t ra) voor het optreden van 
persoonlijkheden die, hetzij 
op het gebied van de weten
schappen of de kunsten, a,an 
belangstellenden uit het an
dere land iets te brengen heb
ben; of voor het organiseren 
van minder omvangrijke ten-
toonstell'.nnen, kamermuziek
avonden, filmavonden e.d.». 

en verder : 
« De samenwerking tussen 

beide landen zou ook in het 
onderwijs nog aanzienlijk 
verinnigd kunnen worden. 
Met het oog hierop heeft, op 
voordracht van de kommissie, 
een speciale Nederlands-Bel
gische kommissie Tan beide 
regeringen opdracht gekregen 
een vergelijkend onderzoek 
te ondernemen van de onder
wijsstelsels in beide landen, 
na te gaan, welke verschillen 
daarin de onderlinge uitwis
seling van leerlingen en leer
krachten alsmede de samen
werking van deze laatsten be-

Over de kulturele integratie 
van het Nederlandse taalge
bied lezen wij o.m. het vol
gende : 

« In de afgelopen vijftien 
jaren hebben meer dan twee
duizend Beglische leerlirach-
ten bij het lager en middel
baar onderwijs deelgenomen 
aan de zomercursussen die, 
onder auspiciën van het Bel

gisch-Nederlands kultureel 
verdrag, elk jaar in Amster
dam worden gehouden; een 
eveneens aanzienlijk aantal 
Nederlandse leerkrachten 
heeft deelgenomen aan soort
gelijke cursussen in België; 
in dezelfde periode hebben 
vele honderden studenten van 
het ene land met een rege-
ringsbeurs in het andere land 
gestudeerd; ongeveer drie
honderd hoogleraren hebben, 
eveneens met overheidssteun, 
voor perioden van acht a tien 
dagen college gegeven aan 
universiteiten in het andere 
land. Dit alles is nuttig en 
moet worden voortgezet. 

Men zou echter eerst te
recht van bevordering van de 
kulturele integratie kunnen 
spreken, indien bv. leerkrach
ten uit het gehele Nederland
se taalgebied onder gelijke 
voorwaarden in alle scholen 
van dat taalgebied zouden 
worden aangesteld, indien de 
studietoelagen die elk van 
beide regeringen aan ingeze
tenen van het eigen land 
geeft, ook bestemd zouden 
kunnen worden voor studie in 
het andere deel van het taal
gebied, indien studenten uit 
beide landen zonder verdere 
formaliteiten aan alle Neder
landstalige universiteiten en 
andere onder wijsintellingen 
zouden kunnen studeren en 

De brug tussen Zuid en Noord 

examens afleggen, of ook, in
dien er een onbelemmerd en 
voortdurend wetenschappelijk 
samengaan bestond van hoog
leraren en wetenschappelijke 
werkers van deze instellingen. 
Een rechtstreeks gevolg van 
de integratie op dit gebied 
zou moeten zijn een algemene 
geldigheid van alle in Neder
land en België bestaande di
ploma's met gelijke vesti-
gingsrèchten, niet alleen in 
het onderwijs, maar geleide-

HET DAGELIJKS BESTUUR DER 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 15 u u r in Biljartpalace, K. Astr idple in . 

Sekt ievergader ing « Jeugd- en Gezinszorg ». 
Voorzi t ter der Sektie : dhr senator Diependaele 
Sekretar is der Sektie : dhr Sap 
Referaa thouder : dhr Gies Eeckhoudt 

— te 17 u u r in Biljartpalace, K. Astr idple in . 
Sekt ievergader ing « 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 Rena rd 

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

zondag 4 november 
— te 10 u u r in Biljartpalace, K. Astr idplein. 

Sekt ievergader ing « Binnenlandse politieke s t ruk turen ». 
Voorzi t ter der Sektie : d r Vie Anc i aux 
Sekretaris der Sektie : dhr Pol Mar tens 
Referaa thouder : m r Daniël Deconinck 

— te 15 uu r in zaal Pal ladium, Offerandestraat . 

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

Afkondig ing der kongresbeslui ten. 
Spreekbeur ten door mr F . V a n der Eist, alg. voorzit ter en 
d r s W i m Jorissen, alg. sekretaris . 

In Biljartpalace zal vanaf 14 uur zaterdag 3 november een kongressekretariaat wor
den geopend, waar alle inlichtingen en schikkingen te verkrijgen zijn. 

lijk aan in alle beroepen. Iih« 
stitutionalisering van de kul-* 
turele integratie op dit ge" 
bied betekent het oprichten 
van instituten en laboratoria 
voor gezamelijk wetenschap
pelijk onderzoek, het in het 
leven roepen van verenigin
gen, instellingen en acade-" 
mies, waarvan Nederlandera 
en Vlamingen zonder onder
scheid lid zijn.» 

Verder pleit de kommissie 
o.m. voor gezamelijke Neder
lands-Vlaamse filmproduktie, 
voor de oprichting van een 
Nederlandstalige radioge-
meenmhap zoals de Fransen 
dit voor hun taalgebied reeds 
verwezenlijkten, voor de ver
dere uitwisseling en relaye-
ring van televisieprogramma's 
en voor het maken van ko-
produkties. De pers wordt 
verzocht meer aandacht te 
besteden aan het leven in bei
de landen en tevens wordt een 
regelmatig samenkomen van 
alle Nederlandstalige journa
listen aanbevolen. 

Terecht meent de kommi»-
s'ie : 

« Een wezenlijke voorwaar
de voor het slagen van de 
kulturele integratie — hei 
vloeit al voort uit het boven
staande — is, dat het samen
gaan niet beperkt blijft tot 
een kleine groep van weten
schapsmensen, leerkrachten 
en kunstenaars; zij dient te 
steunen op een krachtige in 
brede lagen levende volkskul-
tuur. Een nauwe samenwer
king tussen, op den duur een 
interpenetratie van de Ne
derlandse en Vlaamse organi
saties op het gebied van de 
volksontwikkeling is van uit
zonderlijk belang » 

Al deze voorstellen zijn rea-
lijtisch en geleidelijk verwe
zenlijkbaar zelfs in de huidige 
strukturen. Zij zijn van aard 
om stilaan het Nederlandse 
gemeenschapsbesef te bevor
deren en te leiden naar de 
vorming van een algemeen-
Nederlandse publieke opinie 
in Europa. Zij verdienen 
daarom de steun van alle Vla
mingen die de eenmaking van 
Noord en Zuid voor ogen heb
ben. P. Martens 
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Sterker dan Hitler 

In de « Frankfurter Allgemeine Zei-
tung » verscheen een stukje over de 
« Fourons », de Voerstreek : « De 
ongeveer 4.500 inwoners der Voer-
streek zijn vermoedelijk oorspronke
lijk van Duitse afstamming, spraken 
lange tijd een Duits dialekt maar 
hebben zich om praktische redenen 
verregaand tot het gebruik van het 
Frans bekeerd ». 

Belachelijk onjuist voor wat be
treft het Duits, belachelijk onjuist 
voor wat betreft het Frans, De Brus
selse korrespondent die dit stukje 
heeft geschreven, is erger dan Hit
ler. Inderdaad vergenoegde het Der
de Rijk zich tijdens de oorlog met 
de annexatie van de platdietse 
streek. De Brusselse korresponden-
ten zouden verder gaan : de « Fou
rons » nog liever bij Duitsland dan 
bij Vlaanderen. 

Zwijgen is instemmen m 

De vertegenwoordiger van de 
Franssprekende Jekervallei in de 
Limburgse provincieraad, de Waal G. 
Delheusy, eindigde een lange tussen
komst in de provincieraad als volgt : 
« ...hetgeen mij toelaat vandaag hier 
uit te roepen dat ons land het leven 
geschonken heeft aan de meest ver
derfelijke man die het sinds 1830 ooit 
gekend heeft, nl de heer Theo Lefè-
vre » 

De Limburgse partijgenoten van 
dhr Delheusy lieten deze in het Frans 
afgelegde verklaring over hun hoofd 
gaan zonder te reageren. Waarschijn
lijk zijn ze dus akkoord. Trouwens, 
waarom zou een Vlaming niet ak-
Jfoord zijn met een Waal, wanneer 
deze nu eens dingen zegt die juist 
Kijn. 

Referendum 

Breero heeft gesproken over ver
keren, waarmee hij gcenzins vrijen 
bedoelde. 

Bij de Waalse socialisten kan het 
inderdaad verkeren. In de tijd van 
de Koningskwestie noemden ze een 
referendum principieel antidemokra-
tisch. In de Voerstreek is het referen
dum nu plots het demokratisch mid
del bij uitstek geworden. 
' Zo demokratisch dat op het aantal 
uitgebrachte stemmen een tipisch-
Oosteuropese of nazistische uitslag 
werd bekomen : 93 %. 

Niet zö onbegrijpelijk, die 93 %, als 
men weet dat niet eens de kiezers
lijsten werden gebruikt, dat sommige 
« kiezers » vier stembrieven kregen, 
dat te Moelingen — om van de an
dere gemeenten te zwijgen —per au
to stemmers werden aangevoerd die 
sinds jaren vanuit de Voerstreek 
naar elders zijn verhuisd. 

De regering 

en de Voerstreek 

De eerste minister stelt het thans 
voor, alsof de goedkeuring van de 
overheveling der Voerstreek naar 
Limburg de goedkeuring van zijn po
litiek zou zijn. Niets is minder waar. 
Het oorspronkelijk regeringsontwerp 
voorzag dat Komen - Moeskroen Mj 
West-Vlaanderen zou blijven en de 
Voerstreek bij Luik. De Walen heb-

epeRNoreii 

Open brief 

aan de Piovincieraad 

van 

LUIK 

Mc' '^i i 'nr? , 

G'i :iül waarschiinlijk vciU'den zondagavond met wclge-
lalUn tnaggehcken hebben op een goed bestede dag. 
's Moiqen-i tüaarl ge mei bekwame spoed Voerwaarts gelogen 
om ir in de gemeenlelmhen of tussen de rustende « histrs-
inenlen » van de plaatselijke Si Jan of in de meegebrachte 
autobus de klesverrichiingen ran hel referendum te leiden. 
En ".s avonds, na lussen pol < ;i pinl de stembriefjes te hebben 
geleld, hebt gij de geduldig wachtende Penelope al op de 
drempel i'an uw luoonsl kunnen overvallen mei het gallische 
triomjgckraai « qu'il y a 93 % pour ». 

Wal wüt gij nu, messieurs ? Dat we achterover slaan van 
verbazing ? Of van koleire ? Of van machteloze verontwaardi
ging ? Wij denken er zelfs niet aan. We laten die verbadng, 
'die'holeire en die machteloze veronhvaardiging over aan Jwl 
soorl flaminganten dat men nog ivel eens tegenkomt in de 
kleurparlijen, het soort dal zich S61, dagen per jaar wiegt in 
de zalige zekerheid van de automatische Vlaamse vooruitgang 
en dat dan de driehonderd vijf en zestigste dag eens geweldig 
lelijk moet doen tegen d,' e.'n of andere Waalse schoelieslreek, 
kiueslie van aan moeder de vrouw te beivijzen dat ze hem niet 
zullen temmen, de fiere enz. 

Geen koleire dus, messieurs, ivel een likje afgunst. Een 
likje afgunst omdat we ons in gemoede de vraag gesteld heb
ben en het ontkennend aniwooid gegeven liebhen, of in 
Vlaanderen ei één enkel provinciehesluur bij hel veidedigen 
van Uaamse i echt ook maar half :o ver gegaan zou zijn aU 
gi] bij hel reidedigen van wal we ?U{ maar eens even veimecnd 
Waals lecld zullen noemen, alhoewel het onloochenbaar Waals 
onrecht is. 

Zoals gezegd, masieuis, liebben we: de vraag in gemoede 
onlkenr\end moeten beantwoorden. We kunnen ons niet voor
stellen dat de zoetwater fauna van kleurpolitiekers in onze 
Vlaamse provincieraden ook maar bij benadering hel zo ver 
zou scheppen dal zij de eersle-minisler, de vice-eersle-minister 
en de minister van binnenlandse zaken op hun nek zouden 
krijgen, zelfs niet tvanneer zij voor de volle procent hel gelijk 
op hun kant hebben. Want we zouden inderdaad van hen 
niet verlangen dat zij doen wal gij verleden zondag hebt 
gedaan : scherpslijpen op een ogenblik dat ge voor de volle 
honderd procent ongelijk hebt. 

Ongelijk inderdaad, messieurs, en wat erger is : gij weet 
het. Zelfs onder uw zeer radikaal en doortastend gezelschap 
is er geen hot te vinden die zou durven beweren dat in de 
Voerstreek door de inboorlingen Frans wordt gesproken. Gij 
kent de toestanden daar zeer goed, zo goed dat gij waarschijn-

• lijk niet veel hebt moeten knoeien - waartoe ge anders ruim
schoots de kans had - om uw fameuze geprefabrikeerde 
referendumuitslag uit de urnen Ie halen. 

Geprefabrikeerde uitslag, inderdaad messieujs, geprefabri-
keerd gedurende 132 jaar.. Hel handjevol Voerenaren is al die 
lijd onderworpen aan uw beheer, aan uw bedoelingen en 
beweringen. Meer dan een eeuw heeft die eenvoudige lande
lijke bevolking zich moeten laten besturen in het Frans, 
moeten loerkcn in het Frans, moeten leren in hel Frans. Hal 
is een wonder - een wonder van meestal wellicht passieve 
trouw, maar dan toch trouw ! - dat zij vandaag nog altijd 
nederlandslalig''is. Nederlandstalig maar totaal in de war 
gebracht, belogen en bedrogen door de Waalse ovcrheerter 
die thans de Voerstreek gebruikt zeker niet om de Voerenaars 
ter wille te zijn, maar om de Waalse belangen elders ter wille 
te zijn. De taalgrens is, messieurs, trouwens zeker niet de 
eigendom van 1.600 misleide dompelaars en een paar feodale 
heersers. 

En dan nog, messieurs, heeft één derde van de bevolking 
er de voorkeur aan gegeven u met uw autobus, uw harmo
niezaaltje of uw gemeentehuis te laten stikhen. Dan nog zifa 
uw fameuze 93 % een minder elegante omschrijving van JwS 
feit dat uw bemoeiingen, bezweringen en bedoelingen gedu
rende 132 jaar slechts twee op drie Voerbewoners hebben in 
de war gebracht. In de gegeven omstandigheden is dot, 
messieurs, een succes. Niet voor u echter X , 

Dat meent althans 

tlo Genet, 

ben zich toen beroepen op de beslui
ten van het Harmelcentrum om de 
streek Komen - Moeskroen op te ei
sen. Tussen haakjes : Het Harmel
centrum, waartoe Jan Verroken be
hoorde, voorzag niet in de overheve
ling van de Voerstreek naar Limburg. 
Wat heeft Jan in dat centrum zitten 
doen ? Thuisblijven, gelijk bij de 
Mars ? 

Het is onze volksvertegenwoordiger 
Daniël Deconinck die het regerings
ontwerp heeft geamendeerd inzake 
de overheveling van de Voerstreek, 
bijgetreden door Vanderpoorten. 

En vandaag struikelen alle forse 
flaminganten in de kleurpartijen 
over mekaars tenen van haast <Mn 
het oorspronkelijk ontwerp Lefèvre-
Gilson te verwerpen en het V.Ü.-
amendement te stemmen. 

m Begin der wijsheid 

De vrees is het begin der wijsheid ! 
Nu het probleem der Waals-Vlaam

se verhoudingen de regering totaal 
uit de hand is gelopen, nu onze ge
wichtige en dikdoende ministeriële 
excellenties iedere dag opnieuw ge-
konfronteerd worden met hun eigen 
onvermogen en onbekwaamheid, nu 
komen zij opeens tot vaststellingen 
die een simpele vo'ksmens altijd al 
gemaakt heeft. 

Spaak zegt vanzichzelf dat hij zich 
mede verantwoordelijk voelt voor de 
huidige situatie. « Op vijftig jarige 
leeftijd heb ik een grote inspanning 
gedaan om Engels te leren. Had ik er 
in toegestemd, op zestienjarige leef
tijd een veel kleinere inspanning te 
doen om Nederlands te leren en had 
iedereen hetzelfde gedaan, ik geloof 
niet dat we vandaag zouden staan 
waar we nu staan ». 

Men hoeft geen feniks te zijn om 
het te beamen. Maar deze man, die 
Kichzelf vandaag het brevet van on
bekwaamheid en van gebrek aan 
doonichi geeft, is toch maar lekker 
al myeer dan een kwarteeuw een van 
onze « grote » mannen ! 

m Partijen onmondig 

Wanneer men in de « Pourquol 
Pas ? » het vraaggesprek leest met de 
gewoonlijk zo zelfzekere en eigenwij
ze Spaak, dan geeft men zich noff 
maar voor goed rekenschap van de ra
deloosheid en de stuurloosheid van 
onze « grote » staatsmannen op dit 
ogenblik. Niet alleen zichzelf geeft de 
Brusselse blaaskaak een brevet van 
onbekwaamheid, hij verklaart ook In 
dit uitzonderlijk ogenblik van schrik 
en helderziendheid dat de partijen — 
de grote partijen natuurlijk, want 
andere kent Spaak niet — absoluut 
onbekwaam zijn om de huidige moei
lijkheden te overwinnen. 

Hij zegt het reeds aan het begin 
van zijn vraaggesprek : « ...het feit 
dat geen enkele partij werkelijk een 
beleid heeft op dit gebied heeft ons 
in het slop gebracht ». En hij her
haal t het verder nog eens uitdrukke
lijk : « Ik geloof dat een der oorzaken 
(van de huidige moeilijkheden, 
n.v.d.r.) het feit is dat geen enkele 
der Belgische partijen een doktrine 
op het gebied van de taalpoütiek 
heeft ». 

De Volksunie zou het niet beter 
kunnen zeggen ! 

En deze knoeiers in de drie « Bel
gische » partijen, die volgens de vice-
eerste-minister het nog niets eens tot 
een eigen kijk op het Belgisch bazis-
probleem nummer een hebben ge
bracht, zouden de Waals-Vlaamse 
verhoudingen moeten oplossen ! 

Eerst zien, zei de blinde. , 
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Stoute Alexander ? 

Prins Alexander bevond zich te 
Leuven toevallig in de omgeving van 
een studentenrelletje, sloeg toevallig 
op de vlucht, viel toevallig op de arm 
en bezeerde zich. 

Bij de prins beAond zich toevallig 
een graaf de Ribeaucourt die trou
wens toevallig een totaal onbekende 
is voor de prins. Dat is ongeveer de 
versie die het Hof over het studen-
tenrelletje te Leuven heeft verstrekt. 

Prins Alexander kwam toevallig 
uit een cinema waar toevallig een
maal in de week «ontgroenings »-
relletjes plaats grijpen. Toevallig be
schouwde de politie hem totaal ten 
onrechte als een relletjesmaker en 
borstelde hem stevig het stof uit de 
jas tot ze toevallig te weten kwam 
dat ze de verkeerde voorhad. Dat is 
de versie van de kranten die wellicht 
iets meer weten maar niets meer wil
len schrijven. 

Stoute Alexander ! 

Er is ook nog een derde versie : 
prins Alexander zou te Leuven deel
genomen hebben aan een ant i -
Vlaamse betoging op de vooravond 
van de Mars op Brussel en zou te 
dier gelegenheid in een rel terecht
gekomen zijn met of zonder de hem 
al dan niet bekende graaf de Ribeau
court en met als gevolg de onvermij
delijke blauwe plekken en stramme 
rug. 

Welke Van de drie versies moeten 
wij geloven ? Zou prins Alexander 
dan echtig en techtig tegen de Vla
mingen zijn ? 

In ieder geval dit : een tijdeke ge
leden bracht de « Post » een lang 
vraaggesprek met de Prins. Volgens 
het Pallieterke : een onvolledig 
vraaggesprek. Want de « Post » zou 
op verzoek van het Hof heel wat ge
schrapt hebben. Voornamelijk erg 
laatdunkende en erg kleinerende 
prinselijke opmerkingen aan het 
adres van de Vlamingen. 

Herrieschoppers 

krijgen gelijk 

Men zal zich nog het onthaal her~ 
inneren dat de achtbare heer Merlot 
te Zandvliet verleden jaar te beurt 
viel naar aanleiding van de eerste 
spadesteek van een nieuwe sluis. 

Toen de Waalse excellentie zijn toe
spraak in het Frans hield, ontstond 
er een oorverdovend fluitjesconcert, 
een paar van onze vrienden verlieten 
de tribune en gingen het concert ver
sterken. De minister wond zich op en 
loeide verder onverstaanbaar in de 
micro. 

De officiële heerschappen deden of
ficieel verontwaardigd en de rode pers 
schold op de herrieschoppers. 

Voor een paar dagen werd een 
nieuw vak van de autosnelweg Ant-
werpen-Aken in gebruik genomen. 
Minister Merlot hield zijn toespraakje 
uitsluitend in een vrij behoorlijk Ne
derlands. Waaruit valt te leren dat 
zelfs een hardleerse Waal wat kan 
worden bijgebracht, als maar de juis
te onderwijsmetoden worden aange
wend. 

Uilenspiegel ? 

Sinds enkele dagen ligt buiten on
ze kust het schip «Uilenspiegel» 
waarop de oude De Caluwé zijn nieu
we «radio Kerksken» heeft ingericht. 

We kunnen heel goed verdragen dat 
de door de bureaucratie moegeplaag-
de radiopionier uiteindelijk zijn toe
vlucht heeft genomen tot een pira
tenzender. 

We kannen echter minder goed ver
dragen dat De Caluwé begonnen is 
aiet één uur Franse zendtijd per dag. 
Bet bereik van zijn zender is vooral 
sfeestemd op Vlaanderen, waar men 
morwaar geen behoefte heeft aan 

uitzendingen in de taal van B.B. 
We hebben zo de indruk dat die 

Uilenspiegel daar buitengaats een 
Lamme Goedzak is geworden. 

Grondwetsherziening 

Bij de installatie van de fameuze 
werkgroep voor grondwetsherziening 
vorige week was één der leden afwe
zig, de socialistische senator Dehousse 
namelijk. 

De heer Dehousse had op dat ogen
blik andere verplichtingen. Hij moest 
mee opstappen in de M.P.W.-betoging 
te Luik. 

Dat wordt een reuze-grondwet deze 
keer. Herzien en verbeterd door een 
stel franskiljonse Vlamingen, Brusse
laars en Wallinganten. 

Volkstaal in liturgie 

Eén der punten die op het Concilie 
te Rome reeds uitvoerig werden be
sproken, is het gebruik der volkstaal 
in de liturgie. Deze hervorming heeft 
zeer veel kans, doorgevoerd te worden. 
Niet alleen de kerkvoogden uit de 
nieuwe landen en de ontwikkelings
landen hebben ze bepleit, ook talrijke 
Europese bisschoppen verklaarden er 

zich voorstander van. Zo o.m. de 
woordvoerder v. Het Nederlands epis-
kopaat. De kranten hebben meege
deeld dat de bisschop van Gent een 
lans zou gebroken hebben voor het 
Latijn. 

Het verbaast ons niet. De hogere 
clerus is in België bijna per definitie 
konservatief. Ook inzake liturgie. 

Mobiliteit ? 

In «Kerk in Vlaanderen», het 
prachtige standaardwerk dat door 
Lannoo werd uitgegeven, zit een mas
sa buitengewoon belangrijk cijferma
teriaal verscholen. 

Zo lazen we dat er in Vlaanderen 
één priesterroeping is op 610 inwoners 
en in Walonië één op 1.419 inwoners. 
In Wallonië is er echter één parochie
geestelijke op circa 1.150 inwoners, 
tegenover in Vlaanderen één op 1.470 
inwoners. 

Ook op het gebied der zielszorg : 
mobiliteit ? 

Belgische kuituur 

Degenen die steeds beweren dat er 
geen Belgische, en alleen maar een 
Nederlandse en een Franse kuituur 

bestaan in België, kunnen nog eens 
lekker sip kijken. Want op de wereld
tentoonstelling van New-York In 1964 
zal ons aller vaderland vertegenwoor
digd zijn met een heruitgave van het 
«Oud België '58» met, volgens d« 
initiatiefnemers, « tipisch-Belgische » 
straten, « tipisch-Belgische » huizent 
« tipisch-Belgische » monumenten. 
Het «tipisch-Belgische» Manneke 
Pis krijgt natuurlijk de ereplaats. 

Wie zegt daar nog dat ons tipisch-
Belgisch België aan de wereld geen 
grootse dingen te bieden heeft ? En 
waarom toch spreekt men steeds van 
de « uitbreiding der Brusselse olie
vlek » ? «Uitbreiding van de pis 
plas » zou het evengoed doen. 

Waarde landgenoten 

In de « Autotoerist» citeert dhr J. 
van Overstraeten het Parijse week
blad « Arts » waarin de Luikse burge
meester A. Buisseret o.m. het volgende 
schreef : « In veel opzichten trouwens 
voelt Luik zich Frans, zo Frans zelfs 
dat de 14de juli er geestdriftiger ge
vierd wordt dan de nat. feestdag». 

Nationaal gevoel heeft die burge
meester ! 
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Herhaaldelijk hebben 

middenstanders hun in
stemming betuigd met on
ze middenstandspolitiek. 
Het is ons echter gebeurd 
dat werd gevraagd, waar
om geen wetsvoorstel werd 
ingediend om de grendel-
wet opnieuw in voege te 
brengen. Om een misver
stand op te ruimen en ter 
aanvulling van onze con-
gresbesluiten, lijkt het 
niet overbodig, hier dit 
vraagstuk even te behan
delen. 

• JUNGLE 

De oorspronkelijke gren-
delwet was van kracht van 
27 October 1936 tot 1 maar t 
1937. Uit deze korte toe
passingstermijn blijkt dui
delijk het voorlopig ka
rakter van de wet. De 
toenmalige minister van 
economische zaken schreef 
in de toelichting van zijn 
wetsontwerp, dat voor het 
verstrijken van de gestel
de termijn een definitief 
s tatuut voor detailverkoop 
zou van kracht worden. Er 
is natuurlijk geen klap 
van .terecht gekomen en 
het voorlopige duurde 
voort. De wet werd regel
matig verlengd en de jun
gle tierde verder. In 1948 
werd een nieuwe gelijk
aardige wet aangenomen 
en in 1954 nogmaals. Mi
nister Van den Boeynants 
verlengde deze wet niet 
meer en sloot het beruch
te gentlemen's - agree
ment af met de grootwa
renhuizen, tijdens de toe
passing waarvan, de klein
handel zou gezond ge
maakt worden. Toen het 
akkoord afliep was ook 
van deze ministeriele be

lofte geen snars terecht 
gekomen. Minister Van 
den Boeynants toonde zich 
een barslechte profeet, 
waar hij in januari 1961 
verklaarde dat het ogen
blik niet ver meer was, 
waarop er geen grootwa
renhuizen meer zouden 
bijkomen. 

De grootwarenhuizen 
schoten overal op en er 
werd een plan uitgekiend 
om het gehele land met 
dergelijke inrichtingen te 
bezaaien. Deze firma's 
voerden de concurrentie 
met alle middelen en kne
pen, en drumden menig 
middenstandertje er voor
goed uit. 

• BEDROEVEND 

Het behoud van de gren-
delwet werd schier onmo
gelijk In 1957 door het 
verdrag van Rome, waar 
België medeondertekenaar 
was, en waar dergelijke 
beschermende maatregel-
len niet meer houdbaar 
waren. Daarom is een 
nieuwe grendelwet politiek 
niet haalbaar, en in strijd 
met de handtekening van 
België. Dat is de reden 
waarom wij geen initiatief 
namen om een nieuwe wet 
er door te halen. 

In die omstandigheden 
kan men de bewindslieden 
moeilijk verwijten dat zij 
het akkoord in het kader 
van de E.E.G. tekenden, 
maar wel dat zij geen af
doende maatregelen na 
men om de kleinhandel te 
saneren, en misbruiken 
onmogelijk te maken. Ver
der dat de hulp aan het 
mlddenstandsbedrijf be
droevend ontoereikend is. 

• IN DE STEEK 

De middenstanders 
scheppen in het econo
misch proces nuttigheden 
van plaats en tijd die in 
een geëvolueerde economie 
gewoon niet weg te den
ken zijn. Het moet de taak 

Van den Boeynants : 
slechte profeet. 

zijn van de overheid doel
treffende maatregelen te 
nemen om het midden
standsbedrijfsleven te be
vorderen. Naar een woord 
van oud - eerste - minister 
Eyskens wordt in dit land 
warmeer over economie 
wordt gesproken, steeds 
gedacht aan de Waalse 
grootnijverheid. Deze op
vatting is dubbel verkeerd 
en dubbel nadelig : In 
Vlaams opzicht doordat 
het Vlaams bedrijfsleven 

wordt achtergesteld, en in 
sociaal opzicht doordat 
een belangrijke bevol
kingsroep, in haar strijd 
om den brode lekkertjes 
wordt in de steek gelaten. 

• BEGUNSTIGING 

Wat wij nodig hebben is 
een radicale begunsti-
gingspolitiek van het klei
ne en middelgrote bedrijf, 
en in de eerste plaats dan 
al afschaffing van ver
plichtingen waardoor de 
middenstander in de con
currentiestrijd met de 
grootwarenhuizen door de 
wet wordt gehandicapt. 
Wij bedoelen hier de cas
cade van overdrachttaks 
waardoor een en hetzelf
de produkt herhaaldelijk 
wordt belast. Dringend 
vereist is een dynamische 
politiek die in haar plan
ning terdege rekening 
houdt met de economische 
nuttigheid van het kleine 
bedrijf. 

Een politiek verder die 
oog en har t heeft voor het 
sociaal uitzicht van de 
strijd om het bestaan van 
heel wat berooide midden
standers. Wij spreken hier 
nog niet eens van de on
duldbare achterstelling 
van sociale voorzieningen 
als kindertoeslag, pen
sioenen, geneeskundige 
zorgen en dgl. 

Naar onze mening die
nen de middenstanders, 
buiten de rechtmatige 
steun van de overheid, te 
zoeken naar onderlinge 
samenwerking o.a. op het 
gebied van de gezamenlijk 
aankoop. 

Er is in dit land van 
overheidswege nog ontzet
tend veel te doen. 

Reimond Mattheyssens. 
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NEHROE OP OORLOGSPAD 
Sinds in de herfst van 1959 Chinese soldaten door het net 
van Indische grensposten Noord-India binnensijpelden, is 
het aan de Chinees-Indische grens nooit meer rustig gewor
den. Met de regelmaat van een klok verschenen in de wereld
pers berichten over voorpostengevechten en verdere vorderin
gen van de Chinese invazietroepen. 
In New-Dehli en 'in Peking werd steeds weer beklemtoond dat 
het konflikt moest bijgelegd worden door onderhandelingen 
en de Sovjet-Unie bood meermaals haar bemiddeling aan. 
Maar de onderhandelingen bleven in het slop en aan India's 
noordgrens werd voortdurend verder geknaagd. 

OFFENSIEF EN FIASKO 

China heeft nooit de Chi
nees-Indische grens, getrok
ken volgens de zgn. McMa-
honlijn, erkend. Het maakt 
aanspraak op circa 100.000 
vierkante kilometer Indisch 
gebied aan de noordoostgrens 
van India en op 40.000 vier
kante kilometer gebied in de 
door India beschermde staat 
Ladakh — in het totaal.is het 
door China opgeëiste gebied 
ongeveer zo groot als T&jecho-
Slovakije. De Chinese troepen 
zijn er in geslaagd, sinds 1959 
verschillende Indische grens
posten onder de voeten te lo
pen en een gedeelte van het 
opgeëiste gebied te bezetten. 
Tot grootscheepse militaire 
operaties kwam het daarbij 

nooit en het leek ook niet, 
dat Peking sterke troepen-
koncentraties in Tibet gereed 
hield om ze operatief tegen 
India te gebruiken. 

Zoals reeds gezegd hebben 
Nehroe en zijn minister van 
Landsverdediging, Krisjna 
Menon, voortdurend beklem
toond dat India en China het 
konflikt door onderhandelin
gen moesten bijleggen. Deze 
Indiase houding werd zeer 
onlangs plotseling — en ogen
schijnlijk zonder ernstige mo
tieven — opgegeven. Te New-
Dehli werd de toon plots heel 
wat oorlogMUchtiger en op 12 
oktober verklaarde premier 
Nehroe aan de joernalisten 
dat hij het bevel had gegeven, 

de Chinese troepen van het 
grondgebied van India totaal 
te verjagen. Hij voegde er aan 
toe, dat hij geen datum kon 
noemen voor het begin der 
operaties omdat zulks behoor
de tot het domein van de mi
litairen. 

Acht dagen later gaf luite
nant-generaal Kaul, bevel
hebber der Indiase grenstroe-

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN 
I MODDER 

Prins Bernhard der Ne
derlanden beschuldigt in 
zijn biografie veldmaar
schalk Montgomery ervan, 
een zeer slechte strateeg 
te zijn. Montgomery zou 
— volgens de Prins-ge
maal — de hoofdverant
woordelijke zijn voor de 
mislukte luchtlanding bij 
Arnhem. De veldmaar-

...kookte van woede... 

schalk zette, tegen het ad
vies van de prins in, pant
sers in op modderterrein 
en dropte de para's op de 
verkeerde plaats. Bern
hard : « Ik kookte van 
woede ». 

E.E.G. - AANPASSING 

Engeland doet lofwaar
dige pogingen om thans 
op korte tijd zijn insulai
re afzondering te doorbre
ken. De Britse minister 
van Verkeerswezen houdt 
momenteel een konferen-
tie met zijn koUegas uit 
India, Australië en Nieuw-
Zeeland, om de mogelijk
heid te onderzoeken, van 

linksverkeer op rechtsver-
licer om te schakelen. 

Alleen in Engeland zou 
een dergelijke omschake
ling, met de noodzakelijke 
aanpassing van het we
gennet, meer dan 30 mil
jard F kosten. 

SOVJETS IN 
NOORWEGEN 

Russische hefschroef-
vliegtuigen en ijsbrekers 
zijn doorgedrongen tot op 
N.A.T.O.-gebied : tot op 
het eiland Spitsbergen nl. 
dat aan Noorwegen be
hoort. 

De invazie is echter vre
delievend en geschiedt 
met toestemming van de 
Noorse regering. Russische 
expedities onderzoeken de 
ondergrond van Spitsber
gen op kolen en petro
leum. 

CHINESE KEUKEN 

Op de U-boten der 
Duitse Kriegsmarine wor
den sojabonen in kiem-
bakken geplant. Uit de 
verse sojascheuten zal de 
bootskok bij langere rei
zen een chinees gerecht, 
« lunja » genaamd, berei
den. 

Wordt er op de man-
schapslijst een bootsboer 
voorzien ? 

KAAS 

De Gaulle over Frank
rijk : « Hoe kan men een 
land regeren dat 246 ver
schillende kaassoorten 
telt ? ». 

VERKEERDE DATUM 

De rode miljonair en 
Kroejstjevvriend Cyrus Ea
ton, 78-jarige V.S.-burger, 
verstuurde vorige week 125 
invitaties voor een banket 
te New-York, waarop 
Kroesjtsjev eregast zou 
zijn. 

Verkeerde datum of Ku-
ba-haar in de soep ? 

GERINGDE DUIVEN 

Sinds enkele tijd heeft 
Elisabeth II een konink
lijke hobby : het duiven-
spel. 

De koninklijke Hoogheid 
moest echter herhaalde
lijk vaststellen dat haar 
onderdanen een ware 
jacht op de koninklijke 
duiven maakten. Reden : 
souvenirjacht. De duiven 
dragen inderdaad een spe
ciale ring met de initialen 
E R (Elisabeth Regina). 

...eet minder duiven... 

Elisabeth heeft zich 
thans tot de Britse natie 
gericht met het verzoek, 
haar duiven te sparen. 

pen in het om^-'.reden gebied, 
het opmarsjbevel: in de nacht 
van 19 op 20 oktober zou het 
Indiase offensief starten en 
zouden de Chinese troepen te
rug over de oorspronkelijke 
grens worden gejaagd. 

Deze plotse wijziging van de 
Indiase houding — wijziging 
die des te belangrijker is om
dat de onderhandelings- en 
vredeswil van Nehroe en Me
non nooit methode, maar 
s-'̂ eeds principe heetten te zijn 
— vond haar oorsprong in de 
hoogst alarmerende berichten 
die New-Dehli vanuit de 
noordelijke gebieden bereik
ten. Indische diplomaten stel
den Nehroe op de hoogte van 
het feit dat Chinese onder
handelaars kontakten hadden 
gelegd in Nepal en de door 
India beschermde staten 
Bhoetam en Sikkim, dat deze 
kontakten met succes dreig
den bekroond te worden en 
dat het er naar uitzag alsof 
de drie £«taten aan de noord
grens van India naar het Chi
nese kamp zouden overlopen. 

Dit was in het noorden een 
volkomen nieuwe situatie en 
wanneer India er zich bij 
neerlegde, mocht het geru£-t 
alle illuzies op herverovering 
der reeds verloren gebieden of 
zelfs maar op konsolidatie van 
de huidige frontlijn laten va
ren. Het was daarom dat in 
de nacht van 19 oktober de 
Tadische grenstroepen plots 
overgingen tot het offensief. 
Maar er wachtte hen een zeer 
onaangename verrassing : 
toen de Indische aanval pas 
was ingezet, klommen aan de 
overkaitt 20.000 Roodchinezen 
uit hun stellingen om, onder 
de dekking van een superieure 
artillerie, tot de tegenaanval 
over te gaan. Het Indische of
fensief bleef stokken nog 
voordat het op gang was ge
komen en de Chinese troepen 
begonnen een opmarsj die 
sindsdien nog niet werd ge
stuit. De gevechten zijn thans 
niet meer schermutselingen 

' van geïsoleerde voorposten; in 
Noord-India staan twee le
gers tegenover mekaar en in 
New-DehU blokletteren de 
bladen dat India in oorlog is 
met China. 

De jobstijding die in de 
ochtend van 20 oktober te 

New-Dehli binnenliep, over
tuigde de Indische leiders er
van dat ze in een zorgvuldig 
voorbereide Chinese val wa
ren gelopen. Het was de Chi
nezen gelukt, hun militaire 
bedoelingen zorgvuldig te ver
bergen, een situatie op het di
plomatiek vlak te verwekken 
die India bijna wiskundig-ze
ker moec't doen marsjeren en 
er voor te zorgen dat de In
diase opmarsj onmiddellijk 
omgezet werd in een Chinees 
offensief, waarbij China te
genover de Aziaten voor de 
aangevallene kon spelen. 

Het is de veelomstreden 
Krisjna Menon die in de al
lereerste plaats verantwoor
delijk is voor de Indiase mili
taire blunder. Jarenlang heeft 
hij de adviezen verworpen 
van één van Indias knapste 
militaire deskundigen, dê 
voormalige stafchef Thimajja. 
Thimajja, die een grondige 
militaire opleiding . kreeg te 
Sandhurst en zijn sporen ver
diende bij de troepen van hef 
Empire overal ter wereld, be
klemtoonde steeds dat de mi
litaire macht van China die 
van India honderdvoudig 
overtrof en dat India zich In 
de uitlopers van de Himalaya 
slechts met succes te weer zou 
kunnen stellen, indien het 
Indiase leger zijn numerieke 
minderheid zou kompenseren 
door een zeer moderne bewa
pening en door het uitbuiten 
van de natuurlijke verdedi-
gingsmogelijkheden in Noord-
India. De adviezen van de 
deskundige Thimajja werk
ten Menon zozeer op de zenu» 
wen dat hij zijn stafchef op 
pensioen stelde, waarna MJ 
verder ongestoord zijn non
chalante en onrealistische 
vredespolitiek voerde om deze 
politiek tenslotte plots in te 
ruilen voor een waanzinnig 
militair avontuur. 

Nehroe bekende vorige week 
dat Thiiviajja het nog zo 
slecht niet voorhad : « We 
waren bezig, ons van de wer
kelijkheden te verwijderen. 
India-moet thans zijn beste 
zorgen wijden aan de defen
sie, in plaats van aan een on
derzoek van de oorzaken der 
nederlaag ». 

T.v.O. 
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kikkerpoel 
Dr. Willemsen, de Nederlandse 

historicus, leerling van Geyl, z\p-
de ergens over het Vlaams-natio-
nalisme tussen de twee oorlogen 
dat iedere flinke vooruitgang van 
de nationalistische zetels het pro
bleem steeds scherper stelde. De 
kei in de kikkerpoel kan men ook 
onze verkiezingsoverwinning noe
men met het gestegen VUams en 
Waals kl imaat da t er uit volgde. 
Hoe de wakkergeworden unitaire 
kikkers aan 't kwaken zijn gesla
gen en zelfs onderling aan 't bek
vechten toont dit persoverzicht 
van deze week sprekend aan. 

LINKI 
Deze « Young Lions » in sociar 

listische rangen gaan het heilig 
huisje van de partijleiding, die de 
Vlaamse problemen al te zeer ver
waarloosd, nog eens bestormen. 

« Wat heeft men gedaan m ei
gen rangen om de meningsver
schillen tussen Walen en Vlamin
gen op te klaren ? Waar blijft het 
Vlaams kongres ? Waarom werden 
de resoluties, door het Waals so
cialistisch kongres eenparig aan
genomen, niet bekend gemaakt in 
de Vlaamse socialistische pers ? 
Denkt men met eenheidsbetogin-
gen en kritiek op de M.P.W. (soms 
ten rechte) de kloof te overbrug
gen ? Denkt men soms, door de 
resoluties der Wa;len in de frigo 
te houden, hun vertrouwen te 
winnen ? Denkt men, door het 
niet innemen van een socialistisch 
s tandpunt tegenover de Vlaamse 
eisen, de doorbraak in Vlaanderen 
in de hand te werken ? Wij me
nen van niet. 

Ook elders wordt er in 't rond 
gebeten in de socialistische pers. 

vooRurr 
geeft de profs van de U.L.B, er 
van langs. 

« I n een Brussels blad ver
scheen een open brief van 34 pro
fessoren der Brusselse hogeschool 
gericht aan de eerste minister. 
Deze laatste zal er wel niet op 
antwoorden. Hij kan zijn tijd lie-
ter en nutt iger gebruiken. Als er 
n u wel wordt op ingegaan, dan ge
beurt dit eenvoudig omdat zelden 
blijk werd gegeven van zoveel on
wetendheid. Ik hoop da t deze pro-

Gasthof 
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fessors de materie, die zij aan de 
studenten onderwijzen, beter ken
nen dan de Vlaamse vraagstukken. 
Zou dit niet he t geval zijn dan ' 
ziet het er maa r treurig ui t voor 
de jongelieden die ze moeten on
derrichten en vormen. » 

YOLKSGAZE^ 

Verwijt haa r Luikse broeders 
dat ze slechte socialisten zijn, 
i.v.m. de betoging te Luik. 

x« Het was alleen te wijten aan 
ne t feit dat de inrichters van de 
betoging een aantal slogans met 
de an tl-Vlaamse hadden vermengd, 
idat niet van uiterst links, d.w.z. 
tran de communisten, tot uiterst 
rechts, d.w.z. tot de meest reac
tionaire liberalen en C.V.P.-ers 
onder de vlag met de Waalse haan 
werd verenigd. Dat was trouwens 
de bedoeling. 

Ziedaar, onmiskenbaar, de ver
ticale groepering die al de stan
den van een volk verenigt tegen 
al de standen van een ander volk. 

Ziedaar, even onmiskenbaar, het 
bewijs van de ontaarding van de 
socialistische opvattingen, die 
thans te Luik de geesten vertroe
belt. » 

Terwijl we iedere week in de 
jWaalse socialistische pers lezen 
dat de « rechtse » Vlaamse socia^ 
listen de geest van het socialisme 
verraden. 

LA LANTERNE 

Dit WaaJse Linkse blad laat ho
ren dat men België niet za! kun-
nen bouwen op het geduld van de 
Walen zoals dat was met het ge
duld van de Vlamingen als basis 
van het Belgique de papa. 

« De Vlamingen hadden lange 
tijd reële grieven. Hun volks
kracht, hun dlnamisme en kon-
krete verwachtingen, op gebied 
van industrialisatie doen iedere 
dag wat meer de « onrechtvaar
digheden » verdwijnen waarover 
ze konden klagen. Het mag niet 
zijn dat in hun-huidige opbloei ze 
gaan misbruik maken van de toe
stand. 

Het is niet waar dat, zoals onze 
ambassadeiu- in Den Haag het 
verklaarde, België meer en meer 
door de Vlamingen zal l>epaald 
worden. Indien he t zo zou moeten 
zijn zal he t weldra gedaan zijn 
met België. » 

Li LIBBE BELEiaUE 
In dit kikkerkoncert moet ook 

de tipische klaagtoon van de Li
bre vermeld. Prof. De Corte, die n a 
de oorlog de Vlamingen slechts als 
incivieken beschouwde, jammert 
over het gebrek aan nationale zin 
dat overal heerst. In een artikel 
« Unite de la patrie » zegt hij dat 
het van in de tijd van Kardin%Tl 

Van Roey is dat hij nog grootse 
deugddoende woorden over het 
Vaderland hoorde. 

Maar tegenwoordig... 
« Waar en wanneer, in welke 

tak van het onderwijs ook, la
ger, middelbaar of hoger horen 
onze kinderen nog spreken over 
he t Vaderland dat het hunne is 
en over hun plichten er tegen
over ? 

Tenzij bij gelegenheid en met 
een pruilmondje. 

Deze grootse mannentaa l vin
den We niet meer. Enkel of alleen 
praktisch de koning durft ze nog 
gebruiken, zoals zijn Vader en 
VooiTaderen he t deden. Wordt ze 
nog aanhoord? Wordt ze nog be
luisterd, als de elite, of wat er 
voor doorgaat er aan voorbijgaat 
ze veracht of zelfs t)elachelijk 
noemt ? 

Tot daar het klagend geschrei 
van staatsfilosoof De Corte. 

Die man leeft blijkbaar nog in 
de woordkramerij van de barok. 

Men kan ook van zijn gemeen
schap houden door te zorgen dat 
de werkelijkheid haa r weerslag 
vindt in de staatsstrukturen. 

Hij zou er de nuchtere praa t van 
bepaalde gezonde « provinciebla-
den » eens moeten op nalezen. 

BURGER 
WELZIJN 

geeft volgende nuchtere be
schouwingen. 

« Wij zijn er ons maar te dui
delijk van bewust, dat ook de hui
dige strijd op een kompromis zal 
moeten eindigen, wil men de Bel
gische s taat niet zien uiteen.spat-
ten, op een moment precies, da t 
de europese eenmaking vorderin
gen maakt, hetgeen voor ons al
len. Walen of Vlamingen zeer na
delig zou zijn. Slechts een zeer 
minieme minderheid s tuur t op 
separatisme aan, omdat separatis
me in de huidige omstandigheden 
geen zin heeft. Moedwillig ecjiter 

AFRIKAANSE 
LOTERIJ 
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verwarren sommigen separatis.Tie 
met federalisme, da t nochtans — 
het woord zegt het zelf — vereni
gen of samenvoegen betekent. Het 
is niet omdat bepaalde federale 
staten van buitenuit samenge
voegd werden, dat er geen federa
lisme van binnen uit zou toestaan. 
Hoe dan ook, een gematigde vorm 
van federalisme lijkt meer en 
meer de meest aangewezen oplos
sing, om ons land uit zijn huidige 
spanning te helpen » 

Men zou dit land grote dien
sten bewijzen als men deze gezon
de federalistische oplossingen be
gon te stimuleren i.p.v. kortzich
tige De Corte's en andere Libre-
hofpaladijnen als het ware België 
te beschouwen. 

DIETSLAND 
EUROPA 

schrijft volgende beschouwingen 
rond de valbijlveroordelingen van 
de sermoenprotesteerders en ver
heugt zich over de stijgende 
Vlaamse solidariteit en weerbaar
heid. 

« Het heeft er de schijn van weg 
da t sommige heren een laat heim
wee gevoelen naar de tijd van de 
anti-Vlaamse repressie. Wellicht 
hebben ze de droom van een her
nieuwd of voortgezet anti-Vlaams 
pogrom nooit opgegeven. Het door 
de eerste minister onlangs te Gent 
geslaakte hallali heeft daarbij de 
jachthonden misschien opgehitst. 

Een vergissing slechts : Vlaan-
dere_n ligt niet meer als een weer
loos dier op de gi'ond. » 

Standaard 
We zijn akkoord met Verroken 

voor een keer als hij de Brussels-
Waalse houding als volgt ver
klaart . 

« Men volgt trouwens het klas
sieke schema. Bij elke poging tot 
Vlaamse ontvoogding begint de 
franskiljonse bourgeoispers te hui
len over de grondwet, 1830, de een
heid van het vaderland, enz. tot 
zij erin slaagt een gedeelte van de 
Waalse volksmensen, die zij als 
loutere huurlingen voor het verde
digen van haar eigen privilegies 
beschouwt, tegen de meest elemen
taire Vlaamse rechten te mobilize-
ren. 

Dit alles heeft echter niet belet, 
da t steeds enkele jaren nadien, 
diezelfde pers dezelfde maatrege
len als vanzelfsprekend gaat be
schouwen. Dat diezelfde pers soms 
zelfs met tremelo's de redelijk
heid ervan gaat verdedigen. Zo 
men niet oppast zou men soms 
gaan geloven, dat zij er de groot
ste voorvechters van waren. Ik 

geef u echter de raad nooit te 
gaan kijken, wat diezelfde pers 
schreef op het ogenblik van de 
realizatie. » 

jWe hebben dat gedaan Mr. Ver
roken en hebben vastgesteld dat 
niet alleen voor de taalwetten de 
schaduwen volgden, maar dat in 
1936 na het Vlaams-nationaal suk-
ses de katolieke parti j splitste en 
zich in Vlaanderen voor federalis
me verklaarde. Wij zullen werken 
dat ook op dit punt alle schadu
wen zullen volgen. 

Een vogel maakt de lente niet 
maar M. Ruys dreigt reeds op dit 
vlak. 

« Wordt liet ontwerp gewijzigd, 
wat de Voerstreek betreft, dan 
wordt het m zijn geheel onaan^ 
vaardbaar voor de Vlamingen. En 
dan maakt men meteen een loyaJe 
dialoog tussen het Vlaamse en he t 
Franstalige land — misschien voor 
altijd — onmogelijk. Want de Vla
mingen plaatsen thans nog voor
waardelijk vertrouwen in de Bel
gische formules, maar dat vertrou
wen zal verdwijnen, wanneer het 
geknoei van een stelletje Walen, 
die van geen redelijk vergelijk 
willen weten, zou triomferen. 

Indien thans het Luikse ma
neuver tegen het taalgrens-ont
werp slaagt, zal er niet alleen een 
acute Vlaams-WaaJse krisis in het 
Parlement ontstaan, maar Is he t 
ook gedaan met de unitaire CVP. 
Dan zal de Vlaamse rechterz'jdo 
haar verantwoordelijkheid ( / a e -
nemen als zelfstandige part i j . Dstt 
is geen diktat, maar een klare ver
wittiging » 

de rode vaan 
krijgt een deftigheidsbevliegi'ng 
omdat een Volksunieredakteur het 
beledigend vindt voor de Vlaam
se gemeenschap dat men geduren
de uren kan bekogeld worden door 
Brusselse straatschuimers; daarom 
wordt ons blad riooUiteratuur, 

« In een verslag over ae mars, 
de opmerking over de ordedienst, 
waar volgens steller van het aJ^ti-
kel nog teveel jongens in voorko
men die verstandig en waardig wil-
•en blijven. Twee meppen meer en 
iets minder waardigheid en die 
tegenbetogers hadden voor goed in 
de goot gelegen, zo luidt het epis
tel, dat besluit met aan de waar
dige jongens de raad te geven vol
gende keer thuis te blijven 

We denken er niet aan de hou
ding en het optreden der tegen-
betogers goed te praten of te ver
dedigen, maar het komt ons voor, 
dat deze stukjes uit de pen zijn 
gevloeid van iemand die heimwee 
heeft naar een bepaald verleden. > 

Allé, makkers, nog nooit ergens 
gelezen van de knuistige arbei
dersvuist die op de reaktie zal 
neerkomen ? Dat bedoelden «rfj 
natuurlijk. 

W.L. 
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Telefoon : 39.69.57 
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Nqar een hoooteBtmt \ 
m 

Met deze bijdrage eindigen wij onze reeks voor- : 

l icht ingsreportages over de toes tand in de land- : 

b o u w . Wij h o p e n h iermee een beeld gebracht te r 

hebben v a n het wel en he t wee da t onze V laamse : 

boeren heden ten dage ten deel valt . Dat het meer 

wee is zal wel onomstoodbswir vas ts taan . D e op - : 

s tand gaat in tussen verder en wij zullen d a n ook : 

niet na la ten verder regelmatig n ieuws te b rengen 

over het ver loop ervan. De toes tand is inderdaad 

de jongste weken zo geworden dat er ieder ogen

blik een losbarst ing kan verwach t worden . D e 

Volksunie zal niet afzijdig blijven — wij herhalen 

het — waar het o m de verdediging v a n de kleine 

Vlaamse m a n gaat en in dit geval o m het belang 

van de Vlaamse boeren . Wi j geloven dat de bij

d ragen van onze redakteur Staf de Lie dit wel 

voldoende aange toond hebben. 

hun grote gezinnen, waar ie
dereen zich kapot werkte, 
waar men langzaam als een 
citroen leeggeperst wei'd zon
der dat er hoop op uitkomst 
was. In het dwangbuis van de 

Wij gaan aan dergeliik<> 
onzin niet veel woorden ver
spillen. Indien men zou over
gaan tot de oprichting van 
een algemeen sindikaat (een 
verbond dus van de provin-

Geen vers€hil tussen waals en 
ams landbouwvraasstuk t 

TTE Tongeren hebben verleden week duizenden land-
bouwers betoogd. Niet minder dan 500 t rak te ren 

t rokken door de oudste stad van Vlaanderen en de geest
drift zawel bij de betogers als bij de toeschouwers was 
werkelijk overdonderend. O p dit gebied verdient 't Lim
burgs komitee een grote pluim. Limburg dat in zoveel 
zaken dikwijls ach te raankomt is t rouwens deze keer ver
uit aan de spits gebleven. De ops tand begon er voor wat 
Vlaanderen betreft en de u i tbouw van het verzet ging er 
zeer snel en zeer grondig zodat spoedig een algemeen on
afhankelijk sindikaat tot s tand kwam. 

Dat de Limburgse boeren 
eensgezind zijn hebben de 
betogingen gedurende de af-
afgellpen weken en maan
den duidelijk bewezen. Ton
geren heeft wel de kroon op 
het Limburgse werk gezet en 
thans kijken de Limburgers 
trappelend van ongeduld uit 
naar de tweede faze van de 
opstand. 

En hier dienen enkele be
langrijke dingen gezegd te 
worden. Er is ter gelegenheid 
van de Tongerse betoging 
door verschillende sprekers 
gewezen geworden op de een
heid in de strijd. Iemand van 
deze sprekers verheugde er 
zich over « dat Walen en Vla
mingen schouder aan schou
der staan in dezelfde strijd 
voor een beter bestaan » en 
een ander woordvoerder zeg
de dat het landbouwvraag
stuk Vlaams noch Waals is 
maar op nationaal vlak dieni 
opgelost te worden. 

En daar -komt de aap uit de 
mouw. Natuurlijk is het in 
het belang van de boeren dat 
zij schouder aan schouder 
strijden waar het gaat om 
gemeenschappelijke belan
gen, maar beweren dat het 
landbouwvraagstuk Waals 
noch Vlaams is noemen wij 
grof bedrog, op - stopen -
trekkerij, zoals de Boeren
bond dat jarenlang heeft 
toegepast. Als er mensen met 

dergelijke ideeën komen 
aandraven en als zij voor 
ernstig genomen worden dan 
is de opstand onbegonnen 
werk, dan kunnen de boeren 
het even goed bij het oude 
laten. 

Inderdaad, wij hebben op 
voldoende wijze aangetoond 
waar de hemelsbrede ver
schillen liggen tussen de 
Waalse en de Vlaamse land-
bouwbelangen. ledere Vlaam
se boer moet nu stilaan wel 
gaan weten dat zijn belang 
gelegen is bij de voeder-
graanprijs, dat deze prijs 

kunnen biJ de Boerenbond 
hun boontjes te week gaan 
leggen. Daar houdt mep het 
immers ook bij het alleen
zaligmakend eenheidsstelsel. 
Daar ziet men immers ook 
niet het verschil tussen 
Waalse en Vlaamse leden, 
tenzij dan in het veel hogere 
aantal lidmaatschapskaarten 
van de Vlamingen, maar 
daar spreekt de Boerenbond 
niet over. De Vlamingen wa
ren immers tot nog toe steeds 
makke schapen, die gedwee 
de Boerenbondpolitiek volg
den. En de Boerenbondpoli
tiek steunde deze van de re
gering, gedurende de lange 
jaren die achter ons liggen. 
Het was een anti-Vlaamse 
politiek die er op afgestemd 
was Wallonië te bevoordeli-
gen, die de Vlaamse boertjes 
bij huizenden de nek om-
wrong. Tienduizenden Vlaam
se boeren hebben het in de 
jaren die achter ons liggen 
moeten opgeven, totaal ge
ruïneerd, diep in de schulden 
stekend, verplicht te gaan 
werken als pendelarbeiders, 

Ongehoorde üÏFianngen 
op Tongerse meeleng 

VOO? hem te hoog ligt omdat 
de Waalse graanbedrijven 
moeten gesteund worden 
door de toelagen die de 
Vlaamse boer in het land
bouwfonds stort. En zijn nog 
andere grondige verschillen, 
die wij reeds in het lang en 
breed uiteengezet hebben. 
Wie deze verschillen niet 
ziet is ofwel ziende blind, of
wel opzettelijk moedwillig. 
En moedwilligaards die de 
werkelijkheid niet onder 
ogen willen zien, moeten 
buitengestampt worden. Zij 

of naar de doplokalen te 
trekken, moreel kapot. 

Het vraagstuk op nationaal 
vlak oplossen ! Wie houdt 
men voor de aap ? 

Jarenlang werd er een na
tionale oplossing gezocht, 
maar de centen bleven naar 
Wallonië gaan. Jarenlang 
heeft men het landbouw
vraagstuk in het nationaal 
kader gezien, maar men zag 
alleen de grote Waalse 
graanbedrijven waar het op 
steun aankwam, niet de klei
ne Vlaamse boereahof jes met 

Boerenbond werden de brave 
Vlaamse landbouwers vast
gehouden, onwetend en kin
derlijk braaf. En nu er ein
delijk uitkomst is, nu einde
lijk duidelijk wordt waarom 
men jarenlang voor de gek 
gehouden werd, nu het grote 
verschil tussen Waalse en 
Vlaamse landbouw door ie
dereen die niet seniel of 
kinds is, duidelijk wordt, nu 
komt daar de eerste de beste 
idioot zeggen dat er geen 
verschil is en dat het vraag
stuk nationaal dient opge
lost. 

ciale) dan moet dit een fe
deratie worden, een federatie 
van een afzonderlijk Vlaams 
en een afzonderlijk Waals 
sindikaat. De rest is pap-
schoolpraat en tijdverlies. 

Wij weten dat de landbou
wers op dit ogenblik verstan
dig genoeg geworden zijn om 
zich niet te storen aan wat 
een amateur komt vertellen. 
Aan de deur met knoeiers van 
dat slag. Naar de mesthoop 
met dergelijke kadavers. Of 
naar bet vilbeluik. Zij horen 
niet meer thuis in de h«i« 
dige samenleving ! 

Waar het verschil ligt tussen Waalse en Vlaamse landbouw
politiek ? Ga het maar eens aan de vlasboeren en de vele 

geruineerden onder hen vragen. 
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Renard : 
foto op de 
tapkast. 

Voerstreek bUkvcmger ? 
Genot, opvolger van André Renard, zei verleden 
week woensdag op de beruchte place St Lambert, 
dat de Vlamingen geen vaste voet zullen krijgen 
in de Voerstreek. Meteen had hij weer de goede 
toon te pakken waarmee hij de massa van een
voudige arbeiders kon opzwepen. Het lijkt er in
derdaad naar dat de kunstmatige herrie rond de 
Voerstreek, door de Walen in het leven gehou
den werd om bepaalde passies te doen oplaaien, 
passies die dan op andere gebieden kunnen aan
gewend worden. Want voor de M.P.W. is vooral 
de strijd tegen de ontwerpen tot handhaving van 
de orde, de belastingshervorming en zoveel andere 
zaken aan de orde van de dag. 
Wat denkt intussen de gewone man in de gewone 
Waalse straten van dit alles. Onze reporter Staf 
de Lie heeft in de omgeving van Luik en Seraing 
verschillende vraaggesprekken gehad met Waalse 
arbeiders, M.P.W.-leden en anderen. 

ons onze stakingsrechten 
ontnemen, wij mogen niet 
meer op de straat komen 
voor onze rechten, wij «aan 
terug naar de negentiende 
eeuw als wij de knoeiers in 
Brussel niet schaakmat zet
ten •» 

« Oa en a ass^z >̂. Wij heb
ben er genoeg van, de paljas
sen in Brussel hun gang te 
laten gaan. Dat was de be
doeling van de betoging. 

Dergelijke en andere on
zinnige uitlatingen tonen dui
delijk aan tot wat de M.P.W.-
kampagne in staat is. Inder
daad, de propaganda, op een 
fantastische wijze gevoerd 
via dagbladen, weekbladen 
en pamfletten die dagelijks 
aan de fabriekspoorten uit
gedeeld worden, is er in ge
slaagd deze mensen alles te 
doen slikken wat zij wil, of 
beter gezegd wat de men
ners willen. Dag voor dag 

Wij reden door het indus
triegebied rond Luik, in de 
richting van Seraing. Rook, 
in de meest wilde kleurscha
keringen, gaande van hoog-
ros en bloedrood tot staal
blauw, wordt langzaam als 
was het een vette brei, uit 
schouwen gestuwd. Hij hangt 
tussen de terrilmuren die het 
dal afzomen en zet zich af 
op de grauwe, troosteloze 
massa der arbeiderswonin
gen, die samengedrongen, in 
lange rijen, langs de straten 
staan te wachten tot ze afge
broken worden omdat ze te 
lelijk zijn. 

De vuile muren van de hui
zen, van bruggen, van wa
terplaatsen en openbare ge
bouwen zijn volgekalkt met 
slogans of volgeplakt met 
knalrode affiches. « Pour la 
liberté > staat erop, en 24 oc-
tobre... Dat was de datum 
van de voorbije betoging te 
Luik, een betoging die zoge-' 
zegd gericht was tegen de 
aanhechting van de Voer
streek bij Limburg maar die 
in werkelijkheid veel meer 
dan dat betekende. 

« Non Gilson » staat er in 
koeienletters op een sta
tionsmuur. « Federalisme » 
zeggen andere kalkletters. 
Rode Waalse hanen kijken 
je aan vanop de plakbrie-
ven. Het is alsof er een ver
kiezing gaat plaats hebben. 

• Held 

In een café, in de fabrieks-
wijken, hebben wij een ge
sprek met de baas. 

Op de toonbank achter de 
tapkast staat de foto van 
Renard, net als bij ons in 
Vlaanderen de foto van Rik 
van Looy of een andere koe-
reur, tot meerdere eer en glo
rie tentoongesteld wordt. Dit 
café is geen M.P.W.-lokaal 
hoewel de arbeiders — die er 
's middags en 's avonds ko
men — allemaal leden van 
deze Waalse beweging zijn. 

« Dat was een man » zegt 
de baas, met een gebaar van 
eerbied naar de foto « het is 

EOERAUSME : UITING 

VOLKSWIL OF AFDREIGING 
H m 

zi s'.iijfg dat hij zo vroeg 
g;pt irven is, hij was onze 
redder >. 

Een arbeider die een glas 
bier zit te drinken knikt hef
tig, om de woorden van de 
cafébaas kraclit bij te zetten. 
4 Renard is een held, wij 
moeten een schoon stand
beeld voor hem oprichten » 
zegt hij bijna met tranen in 
de ogen. 

• Bang 

Wij spreken een postbode 
aan. De man is geen lid van 
de M.P.W., maar vertelt ons 
van wat hij zo links en 
rechts te horen krijgt in de 
arbeiderswijken die hij te 
bedienen heeft. « De mensen 
zijn hier bang, ze lezen in de 
bladen en ze horen op ver
gaderingen dat ze de fabrie
ken gaan kwijt geraken 
doordat hier ook • mijnen 
gaan gesloten worden zoals 
in de Borinage. Alle fabrie
ken die er nog zullen komen, 
zullen in Vlaanderen ge
bouwd worden net als Side-
mar en wij blijven met de 
rommel zitten » 

Een paar volksvrouwen ko
men zich in het gesprek 
mengen, zij zeggen dat het 
een schande is dat « grote 
stukken » van de provincie 
Luik afgenomen worden. Zij 
bedoelen de Voerstreek waar, 
naar zij beweren, mensen 
wonen die een Waals dia-
lekt spreken ! 

• Knoeiers 

Wij spreken enkele arbei
ders aan die 's middags de 

grote fabrieken van Cockei'ill 
verlaten. Zij ziJn zeer geest
driftig over de betoging die 
te Luik werd gehouden. 
< Vijftigduizend man was er 
en die zullen ze niet klein 
krijgen >. Hun uitlatingen 
tonen duidelijk aan dat zij 
alles behalve gemanifesteerd 
hebben tegen de aanhechting 
van de Voerstreek bij Lim
burg, i On a manifesté con-
tre la loi unique » men heeft 
tegen de eenheidswet gepro
testeerd, beweert een van 
hen en vooral ook tegen de 
ontv,'erpen tot de handha
ving van de orde. « Men wil 

• Negers 

Een gemeentebediende van 
een grote gemeente beweert 
met een hoogst geleerde uit
drukking op het gezicht dat, 
wat nu gebeurt, duidelijke 
tekenen zijn van de onder
gang van Wallonië. Volgens 
hem zullen de Vlamingen 
binnen afzienbare tijd zo
veel macht krijgen dan de 
Walen als negers zullen be
handeld worden. < De dui
zenden Vlaamse arbeiders 
die hier in de fabrieken wer
ken zullen dan de « bazen > 
worden en wij de knechten». 

gaat aeze propaganda verder. 
Wat het uiteindelijk wordt 

is niet zeer duidelijk. Maar 
iedereen verwacht er wat 
van. Is het federalisme, zoals 
het gepreekt wordt op de vui
le muren en In de verhitte 
meeting-zalen van de Waal
se steden, oprecht of moet 
het enkel maar dienen als 
afdreiging om Wallonië de 
voorrechten die het steeds 
genoten heeft, te laten be
houden ? Voor de Vlamingen 
komt het er op aan de kaas 
niet van het brood te laten 
pikken door de Waalse haan! 

S.D.L, 

Betoging: tegen aanhechting van de Voerstreek : enkel bUkvanger ? 
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DE VOLKSUNIE 

Dat de Mars op Brussel tot een apotheose van Vlaamse een
dracht is uitgegroeid, schijnt een doorn in sommige ogen te 
zijn. Dat de Volksunie daarbij is opgetreden met de nodige 
takt, wordt haar door sommigen niet vergeven. De Volksunie 
droeg er zorg voor dat de richtlijnen van het komitee gedu
rende gans het verloop der Mars opgevolgd werden. Dat moest 
zelfs Verroken toegeven in zijn hatelijk artikel van 23 okto
ber in de « Standaard ». 

Verroken hoort daarbij. In de gan. 
se organizalie had hij geen enkel 
aandeel. Marsjeren deed hij niet. 
Artikelen schrijven wel; hij is een 
van die mensen die profiteren van 
wat anderen hebben voorbereid en 
uitgevoerd. 

In de « Ronsenaar » werd be-
wcsrd dat « mdien we 10 jaar ge
leden met een dergelijke opmie 
hadden gestaan, we meer hadden 
kunnen bereiken ». 

een franskiljons offensief, waarop 
hi j machteloos stond te gapen, 
door de « keffers » en alleen door 
de « keffefs » werd gestopt. Wan
neer op dit ogenblik he t tweetalig 
offensief te Ronse uitbhjft, dan 
ligt de verdienste daarvan aller
minst bij Verroken ! 

Maar ergens in de Volksbond is 
er toch een verlichte geest te vin
den geweest om de Mars op het 
partijpolitieke vlak te brengen. 

De fanfare heeft voor J a n ge, 
speeld. Wel bekome he t hem. 

Wel bekome het de Bonsenaar i 
die slachtoffer werden van de vcr-
fransing, omdat J a n zeven jaar 
geleden « nog niet sterk genocj 
was » om te beletten dat er F rans 
middelbaar onderwijs kwam. 

Wel bekome het de 80 % Vlaam
se mensen in Rozenaken die voor 

eeuwig en dne dagen Waal wor
den. 

Jan Verroken en de mars 
Het valse spel van Verroken be

gon reeds de dag voor de Mars, 
met een artikel waarin gehetzt 
werd tegen de Volksuni° Bhjk-
baar bevreesd dat « Volk-unie. 
agenten » massaal Brussel zouden 
binnenstappen, schreef Verroken 
nijdig ; « Ondertussen zu'len wij 
thuis blijven, teneinde din=dag 
aanstaande als het ontweip voor 
de Kamer komt, geen enkel dema
gogisch gedoe de kans te laten ». 

Voor Jan zijn Vlaam.'* eisen al
tijd demagogie ! 

We'.licht had hij gemeend dat 
men uit ziJn proza zou besluiten 
da t de Mars overbodig was en dat 
er voldoende redenen voorhanden 
waren om vertrouwen te schenken 
aan de regermg. Maar de ruime 
deelname wees er op dat hij zich 
deerlijk misrekende. 

Reeds bij de eerste Mars keek 
J a n de kat uit de boom. Hij vond 
het veiligst, eerst een opiniepei
ling te houden rond de vraag : 
« moet ik mee naar Brussel ! ». 
Een antwoord luidde zelfs : « Ja . 
Vooraan ! ». Hij liet zich dan maar 
leiden door de kleine man, schreef 
Sterke stukken en mar.sieerde uit
eindelijk mee. 

J a n Verroken heeft ter gelegen
heid van de tweede Mars dingen 
opgemerkt die niemand anders 
heeft gezien. Zo beweert hij in zijn 
konfidentiële « Ronsenaar » da t 
het Aktiekomitee 8 zich bevrijd 
heeft van de demagogie van de 
Volksunie ». De doodsteek voor de 

Volksuniemaneuvers kwam van 
het IJzerbedevaartkomitee en he t 
Davidsfondskongres. Dergelijke 
beweringen zijn zuivere staaltjes 
van Jan's pogingen om voor de 
Maïs zoveel mogelijk verwarring te 
zaaien Stunte ige pogingen trou
wens waar iedereen weet da t niet 
de Volksunie maar wei de C.V.P.-
drukkmg heeft uitgeoefend op he t 
Aktiekomitee Tot -n het openbaar 
toe. bij monde van de Saeger op 
het fameuze Appel 62 

Wat er ook van zij : de Volks
unie blijft de enige partij die zich 
zonder restrikties volledig achter 
het Aktiekomitee heeft gezet Ver
roken zelf bekent, dat iedereen 
achter het Aktiekomitee en zijn 
eisenprogi-amma kon marsjeren. 
Waarom dan in Godsnaam bleef 
de C V P thuis ? En bleef J a n 
Verroken zelf thuis ? 

Men moet zich een enkel ogen
blik voorste'len dat de Volksunie 
zou gepoogd hebben het Aktieko
mitee naar haa r hand te zetten 
gelijk de C.V.P. dat heeft gedaan. 

Men zou moord en brand ge
schreeuwd hebben. Maar de Volks
unie heeft het nodige gedaan om 
de Mars buiten en boven de par
tijpolitiek te houden. Dat ergert 
de heerschappen. Dat ergert J a n 
Verroken. 

Het mag hem ergeren, maar dat 
hij zwijge. Wie in de eerste plaats 
moeten zwijgen over de Ma.rs, dat 
zijn de helden van het thuisfront. 

Al moesten de kraaien 
het uitbrengen: 

De schoonste gronden liggen In Spanje. 
A a n het mooiste s t rand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

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

aNTVERPIA MEUBELEN 
St Gummarusstraat 58 
Antwerpen 
• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 

Ongetwijfeld, Jan , maar tien 
jaar geleden was er geen derge
lijke sterke Vlaamse opin'e omdat 
er nog geen Volksunie was. Tien 
jaar geleden hoorden we nog van 
geen Vlaamse vleugel. Wanneer 
die opinie er vandaag is, wanneer 
J a n vandaag van die opinie kan 
profiteren, dan dankt hij dat de 
Vo'ksunie. 

Zoals hij geprofiteerd heeft om 
de eerste verkozen te worden. (Hij 
was toen met vies van degenen 
die hij nu « keffers » noemt — 
steller van dit artikel inbegrepen. 
Hij beloofde, voor zodra hij in de 
Kamers was, een wetsvoorstel voor 
amnestie en het eerherstel van 
Vmdcvogel... we zijn thans vijf
tien jaar verder. 

Verroken betaalde de wissel 
met. 

Hij is trouwens niel vies van 
alle « verraders »• Hoe graag flirt 
hij niet in zijn partij met de oud-
naaonalisten, tot in de arrondis-
sementsraad toe. Men blijft alleen 
een verdachte verrader, als men 
hem met ter wUle is. 

In hpt licht van het eisenpro
gramma wil Verroken de facilitei
ten nog maar eens voorstellen als 
normale dingen 

Waarom met ? Franse voiks-
scho'.en in Ronse, dat zijn « nor
male dmgcn » 

En wanneer m Ronse het offen
sief van de tweetaligheid enkele 
maanden gelden lorsbarstte, toen 
vond Verroken het een « normaal 
ding » z'ch te onthouden van 
tegenaktie. Het is to°n de Volks-
imie geweest die de kastanjes uit 
h e t vuur moest halen en ze er uit 
gehaald heeft ook. J a n heeft het 
blijkbaar nog niet verteerd da t 

J n Veirok"n speelde thuis met z-jn duiven 

Verroken kreeg een serenade. 
Verroken, die met de Mai-s niets 

te maken had, kreeg de ovatie en 
de bloemen. 

We hebben Verroken zich glim
lachend zien tooien met de bloe
men die anderen toekwamen. Die 
toekwamen aan allen die boven de 
parti jen zich hadden mgeezet met 
h u n beste krachten. Gelijk de 
mensen van de Volksunie ' 

Doch stel u een ogenblik voor 
dat de Volksunie in dit arrondis
sement de Mars zou aangegrepen 
hebben als een gelegenheid hulde 
te brengen aan senator Diepen-
daele of volksvertegenwoordiger 
Van Leemputten. Wat een kermis 
zou er in de « Ronsenaar » opge
voerd zijn ! 

Wel bekome het D'Hoppe en de 
Kluisberg, om van de res„ te zw j -
gen. 

Wel bekome het de kinderen die 
tot in Nederbrakel en Opbrakel af
gehaald worden met schoolbussen 
die hen naar Waalse schalen 
brengen. 

'Wel bekome het de getrouwe 
werklieden met franswauwalende 
direktetirs. 

Wel bekome het de getrouwen 
van de franstalige kastepreken in 
Ronse. 

Wel bekome het hen allemaal ! 
De muziek heeft gespeeld omdat 
J a n Verroken op 14 oktober 1962 
thuis met zijn duiven bleef spe
len. 

Gies Cosyns - Kwaremont. 

Parlementaire vragen — Parlementaire vragen 
• Vierde univeisiteit. 

Langs de pers vernam ik 
dat de Bestendige Deputa
tie van Henegouwen — 
blijkbaar met de te ver
wachten steun van de Pro
vinciale Raad — initiatie
ven neemt om in haar 
Provincie een nieuwe uni
versiteit op te richten. 

Bij de verwezenlijking 
van deze plannen zouden 
de franssprekenden over 4 
universiteiten beschikken, 
terwijl de nederlandsspre-
kenden, die veruit de 
meerderheid in dit land 
uitmaken slechts 2 univer
siteiten te hunner beschik
king zouden hebben. 

Graag vernam ik de 
plannen van de heer Mi
nister omtrent de op te 
rich.ten Antwerpse univer
siteit, en zijn zienswijze 
omtrent de plannen van 
de Henegouwse Bestendi
ge Deputatie. 

R. Mattheyssens. 

Daarop antwoordde de 
Minister. 

Ik heb de eer het acht
baar Lid mede te delen dat 
het de provinciale instan
ties vrij staat initiatieven 
te nemen op het gebied van 
het hoger onderwijs, bin
nen de perken van de voog
dij welke door de Minister 
van Binnenlandse Zaken 
en van het Openbaar Ambt 
wordt uitgeoefend. 

Wat een te Antwerpen 
op te " 'chte" universiteit 

betreft, heb ik reeds vroe
ger vóór het Parlement 
verklaard dat door mijn 
administratie een vooront
werp van wet werd uitge
werkt tot oprichting van 
een Rijksuniversitair Cen
trum in deze stad, in over
eenstemming met de aan
beveling Van de Nationale 
Raad voor Wetenschapsbe
leid. 

Dit voorontwerp is mo
menteel onderworpen aan 
het advies van bedoelde 
raad. 

• Pos t -personeel . 

Op 29 augustus jl. stel
de volksvertegenwoordiger 
Van Leemputten een 
vraag aan de Minister van 
P.T.T. in verband met de 
al te laattijdige bevorde
ring van personeelsleden 
bij het Bestuur der Poste
rijen. 

Het zal de betrokkenen 
zeker interesseren te ver
nemen wat de Minister op 
24 sept. jl. liet antwoor
den aan onze volksverte
genwoordiger. Wij citeren: 
« In antwoord op Uw brief, 

^hierboven vermeld, betref
fende het bij het Bestuur 
der Posterijen aan gang 
zijnde bevorderingswerk 
tot de graden van post-
ontvanger 3de klasse, ad
junct - postontvanger 3de 
klasse en serie-chef, heb 
ik de eer U te laten weten 
dat 176 personeelsleden 
voor een benoeming tot 

een van deze graden in 
aanmerking komen. 

De graadbevorderingen 
geschieden bij wege van 
gezamenlijke werken die 
in dalende hiërarchische 
orde verricht worden zo
dat, in dit verband gezien, 
hogervermeld bevorde
ringswerk een normaal 
verloop had. 

In het licht van de 
rechtspraak voortvloeien
de uit recente arresten 
van de Baad van State is 
het, ter voorkoming van 
voor dit hoge rechtscollege 
gegronde beroepen daar
enboven noodzakelijk ge
bleken de voordrachten, 
welke mij onlangs ter 
goedkeuring werden voor
gelegd, opnieuw volgens 
de dienstovereenstemmen-
de vormen bekend te ma
ken. 

De benoemingen zuUen 
dan ook vermoedelijk bin
nenkort kunnen geschie
den zonder evenwel een 
terugwerkende kracht te 
hebben op geldelijk ge
bied, vermits de betrokken 
beambten thans niet de 
funk tie waarnemen waar
voor zij voorgedragen 
werden en dus generlei 
geldelijk vexlies onder
gaan hebben. Er bestaat 
trouwens geen enkele 
wetsbepaling die de admi
nistratie verplicht een 
opengevallen betrekking 
onmiddellijk te bezetten. 

Tot daar het antwoord 
van de Minister, 
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ANTWERPEN 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
SCHOTEN en VOORKEMPEN 
Steiitmige dans-, zang- en Ka 
meraadschapsavond in de 
« Ridderhoeve ». 
Kastee?dreef, te Schoten. 
Op zondag 11 november 1962, 
te 20 uur. 

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

Deelneming in de onkosten : 
20 F. 

ANTWERPEN-STAD 
Op dinsdag 6 november e.k. le

denvergadering om 20 uur 30 in 
Peter Benoit, Frankrijklei 8. 

Senator Roosens za! er spreken 
over : 

1) Organisatie der ziekteverze
keringen. 

2) Wat mag men er aan verwij
ten ? 

3) Wat mogen wij er van ver
wachten ? 

Meester Hugo Schiltz zal een 
overzicht geven van de toestand 
van de binnenlandse politiek. 

Simpat isanten zijn hartelijk uit
genodigd doch dienen aan bestuur 
door een lid voorgesteld. 

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

Zaal : Taveerne 't Sas, Quel-
l instraat 9, Antwerpen 

MECHELEN 
Afdeling Beerzel-Heist. 

Deze week ging het nieuwe be
s tuur van deze afdeling van start 

Een aanta l leden voor het nieu
we werkjaar werden reeds ge
maakt . 

Hier volgen de namen en adres
sen van de bestuursleden. 

Voorzitter ; Peyaerts Jos, Dries 
16, Beerzel. 

O.-voorzittei _ : Dr. Rombauts, 
Dorp 5, Put te . 

Sekretaris : Van Heukelom., Hei-
de-XiO, Heist op den Berg. 

Penningmeester : F rans Van 
Dessel, Ve'. denstraat 1. Beerzel. 

Propaganda : Mauri ts Van den 
Bosch, Koesteertbaan 27, Besrzel. 

Jos Hermans, Biekorfstraat 3, 
Heist, werd tot kantonaal gevol
machtigde aangesteld 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 
Kommando Oost. 

Een onder alle opzichten schit
terende strijd- en ontspannings. 
avond op 26-10 te Schilde bekroon-

HERMES 

SCHOOL 
54 Z u i d l a a a 

211 M. L e m o n n i e r l a a n 

Te l . 11.00.33 
B r u s s e l 

V o l l e d i g e s e k r e t a r i a a t -
k u r s u s 
In t w e e j a a r 

• 
S t e n o - e n 

d a k t y l o g r a f i e 
In v i e r t a l e n . 
B o e k h o u d e n 
S o c i a l e w e t g e v i n g 
M o d e r n e t a l e n 
H a n d e l s 
c o r r e s p o n d e n t i e 

De s ë ï i oo l w a a r V l a m i n g e n 
z ich t h u i s voelenu 

• 
B e t e r e n v o o r d e l i g e r 

de de twee-jaar lange werking. 
Mensen uit de naburig-'? atdelingen 
verbroederden met de kameraden 
uit Schilde en omgevmg die am
per een jaar geleden samen de 
kleine groep V.M.O.-N.K. vorm
den. 

Kommanda Zuid-West. 
• De barometer stond voor onze 

propagandisten ver boven de 760, 
nu zondag 28-10 te Stabroek en 
Hoevenen, trots windstoten en 
regenvlagen ! 164 nummers werden 
tn deze polderdorpen aan de man 
gebracht. Drie nieuwe propagan
disten namen aan de werftocht 
deel ! Zondag 4 november wordt 
gestopt om propagandisten en ka
derleden toe te laten deel te ne
men aan het Alg, Partijkongres. 

Zondag 11-11 korte werftocht, 
vermoedelijk naa r het har t van de 
Zuiderkempen. 

Propagandistenbal. 
Vindt p 'aa ts op zondag 11 no

vember te 20 uur in de « Ridders-
hoeve » te Schoten. Dhr. Grosver-
neur, zal er eregast zijn en zal een 
woordje spreken over de Voer-
streek ! 

Ten dans speelt het orkest van 
J a n Daens. 

Dus de avond van Wapenstil-
standsdag : in dichte drommen 
Riddershoevewaarts ! 
Vlaamse Ziekenkas. 
Vlaams Vakverbond. 

Wij brengen onze talrijke leden 
ui t Schoten, Merksem, Brasschaat, 
's Gravenwezel, en Schilde ter ken
nis da t het 10-jarig bestaan van 
de VI. Ziekenkas luisterrijk ge
vierd wordt op 3 november in 't 
Sas, Quelllnstraat, Antwerpen. 
Kaar ten zijn te verkrijgen op de 
Sekretariaten van Schilde en 
Schoten. 

Fersanalia. 
Bij onze vrienden J a n en Mevr. 

Keldermans - Byloos kreeg Koent-
je gezelschap van een flinke Pe
ter ! En 't is nog maar een begin. 

Dhr. en Mevr. Frans Verhoeven-
Mertens melden ons het overlij
den van hun kindjes Gerda en 
Greta. Onze oprechte blijken van 
medevoelen in dit smartelijke ver
lies. 

BRABANT 

BRUSSEL 
"Naar het kongres. 

De personen, die reeds op zater
dag 3 november aan het kongres 
te Antwerpen deelnemen, vertrek
ken in he t Noordstation met de 
trein van 13 uur 40. 

De personen, die 's zondags 4 
november naar het kongres willen 
gaan, komen te 8 uur 45 samen 

achter de Viaamse schouwburg. De 
autokaravaan sluit daar aan bij 
onze bestelwag n. 

BEKKERZEEL 
Op zaterdag 10 november te 14 

uur komen de deelnemers aan de 
werftochten samen in het lokaal 
Waltra, Arduinkaai 3 (bij Stan 
Philips achter de KVS) voor de 
verkoop van het blad in Bskker-
zeel. De deenemers uit de omge
ving worden te 14 uur 30 verwacht 
aan de kerk van Bekkerzeel. 

ETTERBEEK 
Op maandag 5 november te 19 

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

De Vlamingen en de besturen 
van Vlaamse verenigingen uit het 
zuid-oosten van Brussel, die hun 
afspraken en vergaderingen in het 
lokaal « Maelbeek » beleggen, stel
len daardoor een gebaar van 
Vlaamse solidariteit. 

EVERE 
De ' reeks voorlichtingsvergade

ringen in Groot-Brussel werd op 
zondag 28 oktober schitterend in
gezet in Evere. Mr Frans Van der 
Eist en dokter Vik Anciaux, ar-
rondissementsvooritter. brachten 
voor een belangstellend en opmer
kelijk jong publiek twee belang
rijke spreekbeurten over de nood
zaak -van het radikaal en een
drachtig uitbouwen van een onaf
hankelijke Vlaamse politieke 
macht. 

Het bestuur van deze jonge af
deling mag tevreden zijn over de 
'oereikte uitslag, die, vooral inge
volge de publiciteit, welke rond de
ze vergadering werd gevoerd, veel 
vruchten zal afwerpen niet alleen 
bij de komende algemene verkie
zingen, maar ook een sp>oorslag zal 
betekenen voor de Everse en 
Schaarbeekse politiekers om zich 
kordater als Vlamingen te gedra
gen bij het bepalen van hun ge
meentelijke politiek. 

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 « Ci'istal », 
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 Sohelfhout Kam Wespe-
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

A. Jeurissen-Cloostermans & Z. 

Het modernste huwelijks-
werk. 

Huwelijk voor iedereen. 
Snelle resultaten. 
Schrijf Ardaen Pierre, 

Postbus 186, Oostende. 

rt' 

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 uiu- tot 20 uur 30. 

LIEDEKERKE 
Het bal van de Volksunie dat op 

zaterdag 27 oktober 11 in de zaal 
Anne-Marie te Liedekerke heeft 
plaats gehad gsnoot een zeer gro
te bijval 

De prachtig versierdfc zaal was 
reeds vroeg m de avond nokvol; 
honderden belangstellenden kon
den zelfs geen zitplaats meer be
komen. 

Na een hartelijk welkomwoord 
door R. Van den Borre, voorzitter 
van de Volksunie van Liedekerke 
en van A. Lauwereys ondervoor
zitter werden er toespraken ge
houden door R. De Schrijver se
kretaris van de plaatselijke afde
ling evenals door Daniël De Co
ninck, volk.svertegenwoordiger. 

Deze twee sprekeers oogstten 
een welverdiend applaus. 

Beiden onderlijnden de noodza
kelijkheid de eendracht onder de 
Vlamingen te versterken; de Volks
unie zal werkelijk alle Vlamingen 
zonder onderscheid, tot een sterk 
blok bundelen. 

De partijen die zich Vlaams noe
men zonder werkelijk dit te to
nen, b.v door hun afwezigheid op 
de « mar s op Brussel » kunnen — 
zoals de plaatselijke sekretaris te
recht deed opmerken — het ver
trouwen niet meer bezitten van de 
Vlamingen te Liedekerke. 

Het orkest « The Sky Rockets » 
vergastte het geestdriftig publiek 
op de meest moderne dansen en op 
talrijke Vlaamse strijdliederen die 
luidruchtig werden meegezongen. 

Het bal duurde tot in de morgen 
en de talrijke bezoekers gingen 
zeer tevreden huiswaarts. 

OETINGEN 
Op zondag 18 november brengt 

de bestelwagen onze werfploeg 
vanuit Brussel naar Oetingen. Bij
eenkomst te 9 uur achter de KVS 
of te 9 uur 45 aan de kerk van 
Oetingen. Medewerkers uit het om
liggende krijgen de kans om ïot 
he t sukses van deze werftocht bij 
te dragen. 

SCHAARBEEK 
Vlaams Leven. 

Op zaterdag 10 november te 19 
uur 45, worden alle Brusselse Vla
mingen die houden van gezonde 
leute, verwacht in het lokaal van 
he t plaatselijk Davidsfond. D'Oli-
vierstraat 82, Schaarbeek (nabij H. 
Mariakerk) 

Het alom gekende ' r io Van At-
tenhoven treedt op samen met de 
geliefde Vlaamse toondichter Ar
mand Preudhomme. 

Kaar ten te bekomen ter plaatse 
of n a 18 uur elke avond in de Pa-
leizenstraat 33, te Schaarbeek (tel. 
17.75.93). 

Wie een onvergetelijke avond wil 
meemaken ontbreke niSt ! 

0̂ VLAANDEREN 

AALST 
Sint Maartensfeest. 

Het tweede Sint Maartensfeest, 
ingericht door de Kultuui en Ont-
spaimmgskring de Vriendschap, 
heeft plaats op zondag 11 novem
ber te 15 uur in het lokaal De 
Vriendschap, Kerkstraat , Aalst. 

Inschrijvingsformulieren zijn te 
bekomen on het zelfde adres. 

Om de mrichters het werk te 
vergemakkelijken verzoeken zij U 
vriendelijk de formulieren binnen 
te brengen voor 8 november. 

GENT 

Na dg zear mooie Dr F. De Pil-
lecijnavond nodigen wij U harte
lijk uit tot onze tweede voordracht, 
avond op zaterdag 10 november ta 
20 uur in de grote Rceland zaaL 
De bekende Vlaamss "chnjver Va< 
leer De Pauw zal spreken over Dt 
Vrijheidsstrijd van de Bretoenen, 
Deze voordracht zal oml''jst wor
den met muziek en zang door d« 
twee oudste kinderen van de bre-
toense grafelijke familie « Le Soar-
nie ». 

Voor de leden is het gratis toe-
garvg; niet-leden 10 P, 

Studenten en leden van jeugd, 
bewegingen 5 F. 

S E M I - M E T A L E N tJ 

BUREEL - SCHOOLMEUBELEr, 
Beringersteenweg ZONHOVEN Tel. 011-132.31 

MAZOET 
G a s o l i e en l i c h t e s t o o k 
o l ie . 
B e l a n g r i j k e k o r t i n g e n ! 

K o o p bij P r o p a g a n d i s t e n I 

K A R E L Ü Y T T E R H A E G H E 

P R I M A L M A Z O E T 
A n t w e r p e n - TeL 49.55.29 

ZOEKERTJ 
-Alle brietwisseimg voor inlassen 

en antwoorden op zoekertjes : 
Volksunie, M Lemonnierlaan 81 

Brussel 1. 
Prijs per inlassing 20 F tvtei 

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

Men betaalt vooraf door 2* P 
onder omslag te zenden aan bo- ' 
venstaand adres. 

Gezellig appartement te huur, 
randgemeente Gent, kleine huur. 
Ideaal voor alleenstaande vrouw. 
Schrijven buj-eel blad, 

205 

Bekwaam schilder vraagt bin
nenhuis schilderwerk, verzorgd 
werk. telefoneer 15.40.88 of schrijf 
bureel blad. 

207 

Onderwijzer 44 jaar uit Brabant, 
thans 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
komen; 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 
b'ad. 

211 

Gepens. VI. Nat. vlot A.B.N. 
Duits en Frans sprekend, zoekt 
werk als bediende in Groot-Ant-
werpen. Schrijven H. Gorten Ven-
neborglaan 3 Deurne. 

212 

GevraagQ goede aaktyios door 
Brusselse firma, direkte Indienst
treding Schrijven of telefoneren 
bureel blad, 

Db 212 

Kongressisten 
w a a r k a n m e n b e t e r z i j n , 
d a n b i j z i j n 
b e s t e v r i e n d e n ? 

Dus... 
GA IK OOK NAAR HET 
Vlaams Huis 
(Peter Benoit » 

"^ r ank r i j k l e i 8, A n t w e r p e n 
H e t m o o i s t e d r a n k l i u l s 

d e r s t a d . 

w a a r m e n o n d e r v r i e n d e n , 
o o k l e k k e r e e t e n d r i n k t . 
( O n t b i j t v a n 8 u u r a f ) . 

T o t z a t e r d a g e n z o n d a g ! ! ! 
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B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
Antwerpen 

32.04.77 
Tel. 03/32.27.12 (p r ivaa t ) 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN 
« De Voer en Ovetmaas ». 

Op uitnodiging van de Kuituur-
kring « Tijl » spreekt op zaterdag 
10 november de Heer J. Grouver-
neur. in de zaal Peter Benoit, te 
Antwerpen over « Het, front van 
de haa t in de Voer en de werking 
der Vlamingen in Overmaas ». 

Het is dan ook onze plicht on-
SM) mensen in de Voerstreek te 
steunen. 

Niemand zal dan ook willen ont
breken op deze bijeenkomst die 
begint om 20 uur 30. 

ARR. TURNHOUT 

Kaderdag te Wechelderzande 
op 10 november. ,̂  

Onze arrondissementele ka
derdag te Wechelderzande 
wordt uitgesteld tot 10 novem
ber e.k. Dit omwille van plaat
selijke feestelijkheden en ons 
V.U. kongres te Antwerpen. 

De kaderdag vindt beslist 
plaats op 10 november e.k. in 
gasthot' De Keizer in Wechel
derzande. We verwachten er 
alle leden en sympatisanten. 

Na de namiddagzitting, die 
begint om 3 uur, is er rond 6 
uur gelegenheid tot avondma
len : 35 F (hesp met eieren, 
zóveel U wilt !) . Drank inbe-
grrepen. 

Op deze vergadering spreken: 
Dr. JUT. JO Belmans en Dr. 

Sc. Bert Hermans. 
Jos Van Bruggen, arr. voor

zitter, zit deze kaderdag voor. 
jWe verwachten sympatisan

ten van buiten ons arrondisse
ment. Voor de maaltijd schrij
ve men tijdig in bij onze be
stuursleden, ot op het arr. se
cretariaat. 

De dames en jutfrouwen die 
de namiddagzitting niet wensen 
bij te wonen, kunnen rond 6 
uur gratis afgehaald worden 
om ons gezellig samenzijn bij 
te wonen. 

Een aardig orkestje zorgt 
voor de stenuning. 

BRABANT 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Dienstbetoon. 

ledere eerste maandag van de 
maand, te 20 uiu-, met aanvang 
van 5 november e.k. zal dhr Louis 
De Coster, bouwkundige, bestuurs
lid onzer afdeling, onze leden en 
belangstellenden regelmatig met 
r aad en daad bijstaan in he t lo
kaal van Emiel Barbé, bij « Dui
zend », Lenniksebaan 43 te I t ter-
beek (Nachtegaal). De inlichtingen 
worden natuurli jk kosteloos ver
strekt. 

LIMBURG 

t l M B U B G 
Diebutbetoon. 

We herinneren onze lezers nog-
aaaals aan de zitdagen voor so
ciaal dienstbetoon die gehouden 
worden in de provincie Limburg. 
Maaseik. 

Elke donderdag avond tussen 19 
our 30 sn 21 uur bij dhr. Everts 
Albert. fiJpumerstraat 28, teL 

512.26. 

Niel bij As. 
Op afspraak ten huize van pro

vincieraadslid Joris Degraeve, Sta
tionsstraat, tel. 570.63. 

Nieuwerkerken. 

Bij I r Clem Colemont, Diestweg 
452. 

Op afspraak tel. 738.17. 

Waterschei. 
Elke dag, uitgezonderd vrijdag, 

tussen 19 en 21 uur ten huize van 
dhr. Adons M , Emiel Vandoren
laan 47, <el. 531.58 

Propaganda. 
Limburg heeft ook zijn propa-

gandawagen aangekocht. 

Ondertussen zullen de leden van 
het finantieel komitee nog een 
grote inspanning moeten doen. 

Nogmaals doen we een oproep 
tot belangrijke steunbijdragen om 
dit initiatief tot een goed einde te 
kunnen brengen Steeds kan ge
stort worden op adres van onze 
prov. secretaris C'em Colemont, 
Nieuwerkerken P.C. 4815.26 

B E C O Mazout 

Maaseik. 
Sinds de voorlichtingsvergade

ring heeft plaats gehad is de ac
tie stevig op gang in Maaseik. De 
secretaris Hugo Telen maakte, in 
samenwerking met enkele andere 
propagandisten, een hele reeks 
nieuwe leden en abonnementen. 

Een zeer werkzaam bestuur werd 
eveneens verkozen tijdens de af
gelopen week 

Helchteren. 

Afdelingen Bree-Pter en BCi-in-
gen hebben een openbare vooi'lich-
tingsvergadering belegd te Helch
teren waarop de nijpende proble
men over de afdanking van mijn
werkers in Houthalen zal behan
deld worden. Deze vergadering 
vindt plaats op zaterdag 17 no
vember a.s. 

Sprekers en zaal zullen a.s. week 
kenbaar gemaakt worden. 

Lanaken. , 
Het strekt de plaatselijke sekre-

ta i i s Gustaaf Begas tot eer dat 
hIJ in een zeer korte tijdspanne 
een volwaardige afdeling heeft 
uitgebouwd. Verleden maandag 
hield deze werkgroep dan haar 
eerste bijeenkomst en dit in aan
wezigheid van Ir. Clem Colemont 
die meer bizondere richtlijnen gaf 
inzake winteractiviteit . ' 

Kermt. 

Het doorzettingsvermogen van 
de voorzitter F rans Werckx zal 
kortelings beloond worden door 
de splitsing van de afdeling Herk 
in twee nieuwe afdelingen. 

Nog enkele leden bijwerven. Dat 
de andere propagandisten eens een 
handje toesteken. Er zijn nog vele 
leden te werven hier. 

MAATKLEDING 

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

Tel . 3 3 9 1 6 5 

GBERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
;(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

PROVINCIALE KADERDAG OOST-VLAANDEREN 

Zaterdag 1 december 1962, te Gent. 
Alle kaderleden en abonnenten van de Volksunie worden 

di-ingend uitgenodigd om m grote getale aanwezig te zijn op 
de giote massa-kaderdag van de provincie Oost-Vlaandcren. 

Deze kaderdag gaat door in de zaal van het Vlaams buis 
Roeland te Gent om 15 uur 30. 

Naast een reeks punten van organisatorische aard zullen 
twee uiterst belangwekkende referaten worden voorgedragen : 

Mter H. Schiitz. gemeenteraadslid van de Volksunie te Ant
werpen behandelt het onderwerp : 

« De Volksunie en de komende gemeenteraadsverkiezin
gen ». 

Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider spreekt 
o\'er : 

« Ptopagandathema's en methodes, aangepast aan de hui
dige politieke konjunktuur ». 

Voor de dames wordt een speciaal programma van toeris
tische aard voorzien. 

Om 18 uur gi'ijpt een korte feestzitting plaats waarin de 
Volksunie Oost^Vlaanderen haar volksvertegenwoordiger Dr. L. 
Wouters viert om zijn zestigste verjaardag. 

Na af;oop is er een gemeenschappelijk avondmaal voor
zien, eveneens in het Vlaams huis Roeland. 

'6 Avonds laat vindt er een galabal plaats in de moderne 
zaal Riva, gelegen langs de baan Gent-Kortrijk te Deurle. 

Het bekende danscombo van Frank Greven, versterkt met 
een vokaal kwartet zal er voor de gepaste stemming zargen. 

Dit bal wordt ingericht in samenwerking met de Vlaams-
Nationale Studentenimie van de Rijksuniversiteit te Gent en 
s taat m het teken van de verbroedering tussen de Volksunie 
Oost- en West-Vlaanderen. 

Iedereen wordt verzocht 1 december vrij te houden en alle 
afdelingsbesturen worden verzocht nu reeds met de organisatie 
van de verplaatsing een aanvang te nemen. 

1 december wordt een hoogdag in de Volksunie werking ! 

B E C O Stookcüe 

La,uw. 
Een pracnt van een afdeling 

ontstond in ds - gemeente Lauw 
waar de leiding benist in de han
den van dokter Landmeters en 
Jozef Vandeven. Van hier uit zal 
dan verder gewerkt worden m de 
omliggende dorpen en we twijfe
len er niet aan dat zij zullen sla
gen. 

De bestuursverkiezing alsmede 
een algemene vergadering zullen 
later plaats hebben. 
Genk. 

Na de succesvolle kolportage van 
St. Truiden kwam thans Genk aan 
de beurt. Hier was het eveneens 
kermis met de verkoop. Limburg 
is volop m actie getreden. We fe-

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

liciteren de V.M.O.-leiders Urbaan 
De Bruyn en Lowie Vrijens voor 
hun grote inspanningen. Verkoop : 
187 bladen. 
Tongeren. 

August Arnols en Hert>ert Prans-
sen hebben de uitbouw stevig aan
gepakt. Deze week hielden zij een 
ledenvergadering waarop de be
stuursverkiezing heeft plaats ge. 
had. Meteen werd de werkgroep 
verder uitgelxmwd tot in Henis en 
andere omliggende dorpen. 

Ir. Clem Colemont was aanwe
zig op de vergadering. 

B E C O • Olie ! 

W-VLAANDEREN 

DIKSMüIDE 
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 PiUe-
cijn en Huybrechts. 

Daarna <^tocht 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. 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

tili..SIZT6t 

Gewatteerd? bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

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

Veilige opbrengst 
i n Antwerpen 
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 ü hiervoor bij ; 

A.L. VERHEVEN 
Leysstr. 10 Antwerpen 
T. 32.00.35 of 32.37.13 

Voor de 17de maal herdenkt 
Vlaanderen op zondag 28 okicoer 
e.k. het tragische afsterven van 
één zijner edelste en schoonste fi
guren : Dom Modest van Asî ' ^le, 
abt van Steenbrugge. 

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

De vrienden uit Dlksmui' '? en 
omgeving, verzanielen in ''iet 
« Vlaams Huis » om 8 uur 30 om 
samen te vertrekken naa r S e ' i -
brugge, waar de plechtigheid f n-
vangt te 10 i n r 

ROESi.LA«,r, , 
Verleden zondag werd te R 9-i 

lare een gi-ootscheepse kolpc « 
met ons blad gehouden. Sc. £* 
rend rezultaat : 523 verkc-ite 
nummers ! 

Hartelijk dank aan de vri.i >n 
van elders die een handje kwa n 
toesteken. 

De meeting maandagavond in de 
zaal Cloet kende eveneciis een 
groot succes. Voor een aandacntig 
en talrijk gehoor sprak T. van 
Overstraeten over sociaal-ekono-
mische problemen en belichtte Mir 
Van der Eist de noodzaak var de 
Volksunie op klemmende wijz: De 
vergadering was voorgezeten' door 
dh r T. de Simpelaere. Dhr Br'ay-
lon deed een oproep tot finan 'ële 
steun die geestdriftig werd b€ nt-
woord Een klankopname var de 
voorbijmars der West-Vlami-' «en 
a a n he t V.U.-sekretariaat tijo ns 
de Mars op Brssel deed de zaa' op 
zijn grondvesten schudden. 

Een pracht ig succes da t het bes
te laa t verhoE>en voor de winter-
werk ng in het ganse arrondisse
ment . 

SINT IDESBALD 
Maakte voor 1962 35 leden '''' ". 

3,5 % der bevo'.king betekent !) w 
is nu een ledenslag 1963 begonnen: 
reeds 17 leden voor 1963 we-den 
ingeschreven. 

Voor aansluiten bij de partij en 
voor alle Inlichtingen, evenals 
voor sociaal dienstljetoon, kan mer 
zich wenden tot de voorzitter van 
de afdeling, dr. Le Compte, Kerke-
panneweg 3. Telefoons : 058.224.5> 
en 224.68. 

IN MEMORIAM 
Men meldt ons het overlijdcu 

van de Heer Andre Fabry, echt
genoot van Agnes Scheergers. De 
plechtige lijkdlenst heeft plaats 
gehad op woensdag 31-10. 

De Volksunie betuigt hierbij 
h a a r oprecht christelijke deelne
ming. 

B £ C O Prijzen 
Mazout zone O 

1,96 
Lichte stookolie zone O 

1,48 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

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

B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 

Vóór veranderingen : 
van 19-10 tot en met « 

31-10-62 I 
LIKWIDATIB TEGEN : 

FükBEIEKSPRIJS i 
• 

van een stock • 
DAMES KONFEKTIE ; 

< rokken (tergal - terlenka ï 
- wol) - bloesen - vesten - • 

pulls - enz.) : 

LOTUS 
33^ Gretrysstr., Brussel 1 : 

T d . 16.08.55 \ 
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Op de Boekenbeurs, die traditiegetrouw ieder jaar begin no
vember te Antwerpen plaats grijpt, zal dit jaar een merk
waardig auteur zijn even merkwaardig boek op zondagnamid
dagen en — avonden komen tekenen : Ward Hermans, schrij
ver van de Oostfrontroman « Jan van Gent». 
Merkwaardig auteur, inderdaad ! Ward Hermans heeft niet 
moeten wachten op de literaire roem om een bekend man te 
zijn. Als weinigen is hij vergroeid geweest met de periode die 
hij in « Jan van Gent» schetst : de Vlaamse beweging gelijk 
zij groeide uit Frontbeweging en aktivisme over de pieriode 
van het nationalisme der dertiger jaren tot tragedie van kol-
laboratie en repressie. 
We zijn Ward Hermans gaan opzoeken en we hebben hem 
enkele vragen 'gesteld over hemzelf en over zijn roman. 

W.Her 
Mijnheer Hermans, we 

hebben de indruk dat U in 
uw boek, vooral dan in het 
eerste deel, heel wat behan
deld hebt dat Uzelf zeer 
nauw beroert. 

Inderdaad. Ik schreef het 
boek toen ik daarvoor heel 
wat tijd had, in de gevange
nissen van St. Gillis en Turn
hout namelijk. Het oorspron
kelijk opzet was heel wat 
ruimer dan wat thans werd 
gepubliceerd. Men merkt dat 
best aan deel Een, dat thans 
nog e-en boek op zichzelf 

wegingsverleden anders of 
mijn — destijds zeer gepre
zen — tezis behandelde het 
« Bevolkingsvraagstuk in 
België » ? Ondertussen stond 
ik aktief in het « Vlaamse 
Front » en in de amnestie-
aktie. Uit die periode stamt 
mijn kennismaking met bvb. 
de echtgenote van de huidi
ge burgemeester van Ant
werpen; gij ziiet dat de l i j 
den kunnen veranderen ! De 
strijd tegen het Frans-Bel
gisch militair akkoord en de 
zaak van de Utrechtse doku-

Steekkaart 
Geboorte : Turnhout 6 februari 1897. 
Oorlogsvrijwilliger 14-18 (5 frontstrepen en 4 dekora
ties) 
Houthakker aan de Orne. 
Studeerde te Leuven wijsbegeerte en politieke en so
ciale wetenschappen. 
Joernalist, scherp pamfletist, redakteur «De Schelde» 
en «Volk en Staat». 
Vlaams nationaal volksvertegenwoordiger. 
Weggevoerde naar Le Vernet. 
Politiek gevangene 1946-1955. 
Auteur van verschillende dichtbundels, politieke en 
pamfletaire werken. 

van Von Falkenhausen op de 
nek, waaraan ik kon ont
snappen door naar Duitsland 
te vertrekken. Ik verbleef te 
Berlijn a's joernalist; bij 
mijn weten was ik er de eni
ge die* ooit op een perskon-
ferentie protesteerde tegen 
de V-1 beschieting van Ant
werpen. 

In november 1946 werd ik 
door de Engelsen in Duits
land aangehouden en na een 
flinke aframmeling uitgele
verd aan het Belgisch ge
recht. Te Mechelen kreeg ik 
in 1947 de doodstraf, die in 
1950 in bereop omgezet wBrd 
in levenslang In 1955 kwam 
Ik in voorlopige vrijheid we
gens een zware ziekte die 
reeds mijn dagen scheen ge
teld te hebben. 

Gij liad, mijnheer Her
mans, de faam door dik en 
dun een radikalist te zijn. 

Ja, die faam had ik en ik 
ben er vandaaa allerminst 
ver'.egen cm Mijn faam 
bracht me ze fs eens gedu
rende enkele weken in de 
ban van de Kerk omdat ik 
in een pamflet beweerd had 
dat Vlaanderen ons vader
land was. Toevallig ver
scheen samen met mijn 
pamflet een herderlijk 
schrijven van de kardinaal 
waarin ongeveer het tegen
overgestelde stond. De zaak 
veroorzaakte heel wat herrie 
maar werd tamelijk vlug bij
gelegd omdat het aartsbis
dom niet kon bewijzen dat 
ik mij werkelijk oneerbiedig 
over het episkopaat had uit
gelaten. 

In die periode schreef 
Huysmans een memorabel 
artikel in de Volksgazet : 
« De Kardinaal en de volks
vertegenwoordiger ». Mijn 
radikalisme heeft Huysmans 
trouwens nooit belet, mij 
zijn simpathie te betuigen, 
zelfs in zeer moeilijke om
standigheden. Het heeft 
trouwens ook Van Cauwe-
laert niet belet voor de 

vormt en dat oorspronkelijk 
heel wat Ujviger was. In dat 
eerste deel behandel ik een 
periode die voor mij beslis
send geweest is : de Eerste 
Wereldoorlog, de Frontbewe
ging. In 1914 was ik op 17-
jarige leeftijd oorlogsvrijwil
liger geworden, een der jong-
sten aan het front. Ik kwam 
uit de oorlog als drager van 
vijf frontstrepen en vier ere
tekens en als oud-verbanne-
ne van de Orne. Enkele uren 
nada t ik uit de verbanning 
aan de Orne terugkeerde 
stond ik trouwens te Turn
hout reeds op het podium 
van de Volksbond om er een 
11 juli-rede te houden. En 
even later zond ik mijn de
koraties terug naar de gene
raal van mijn frontdivisie, 
generaal Drubbel, omdat er 
niets in huis kwam van de 
koninklijke belofte « gelijk
heid in rechte en in feite ». 
Ik werd troawens achteraf 
nog eens voor de Krijgsraad 
gebracht omdat ik op volks
vergaderingen ging spreken 
in soldatenuniform. 

U hebt een belangrijke rol 
gespeeld in het nationalisme 
tussen de beide wereldoorlo
gen. 

In de twintiger jaren liep 
ik als vrij student college te 
Leuven waar ik Wijsbegeerte 
en Politieke en Sociale We
tenschappen studeerde. Hoe 
kon het met mijn Frontbe-

menten brachten mijn naam 
in het wereldnieuws. In 1930 
ging ik als Vlaams-nationa
listisch volksvertegenwoor
diger naar de Kamer. Ik heb 
het er altijd wat eng gevon
den ! Beter op mijn plaats 
voelde ik me middenin de 
strijd of ook nog in de joer-
nalistiek. Aan « De Schelde » 
en < Volk en Staat » werkte 
ik mee als redakteur buiten
land, reporter en politiek re
dakteur. Ik schreef even
eens voor enkele buitenland
se — hoofdzakeUjk Neder
landse, Nederlands - Indi
sche en Duitse- bladen. Ik 
bleef volksvertegenwoordiger 
tot bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. In mei 
1940 werd ik aangehouden 
en met de beruchte spook-
trein overgebracht naar het 
kamp van Le Vernet. 

En de oorlog, mijnheer 
Hermans ? 

Veel van wat ik gedurende 
de oorlog dacht en voelde is 
terug te vinden in mijn « Jan 
van Gent ». Ik ben begonnen 
met me na mijn terugkeer 
Uit Le Vernet in te spannen 
voor de Vlaamse krijgsge
vangenen. Mijn onderhande
lingen met Hess te Munchen 
werden met rezultaat be
kroond : 30.000 Vlaamse 
krijgsgevangenen keerden 
naar huis. Onenigheid met 
de Militarverwaltung haalde 
me een aanhoudingsbevel 

Krijgsraad te Mechelen te 
komen herinneren aan een 
mijner parlementaire rede
voeringen waarnaar zelfs de 
Wa'en met ontroering luis
terden. . 

Hoe is « Jan van Gent » 
daor de kritiek ontvangen ? 

Doorgaans buitengewoon 
goed, ook door radikaal an
dersgezinden. Van de meest 
onverwachte zijden ontving 
ik aanmoedigingen. Er wa
ren natuurlijk een paar uit
zonderingen : sommige oud-
leerlingen van de Jezuïeten 
lijden aan de geestelijke 

tv/aalf geweerlopen konse-
kwent ben gebleven. 

Van een zeer bekend Ne
derlands historicus — nee, 
niet professor Geyl ditmaal 
— ontving ik een uiterst lo
vende bespreking met de ver
zekering dat mijn boek hem 
veel van wat voordien totaal 
onbegrijpelijk was duidelijk 
had gemaakt. 

Daarvoor tenslotte heb ik 
« Jan van Gent » geschreven. 
Om bij de mensen — ook en 
vooral bij de jongeren die de 
bewogen tijd tot 1950 niet 
hebben meegemaakt- — be-

Jan van Gent : vreemde eend in literaire bijt ? 

kwaal van het restricitio 
mentalis. Dat veit.laart wel
licht, hoe men « Jan van 
Gent » kan bespreken om te 
herinneren aan politieke pe-
kelzonden van de auteur, 
doch bewust te verzwijgen 
hoe ik tenslotte ook voor 

grip en belangstelling te 
wekken, de vraag te doen 
stellen : hoe dat alles moge
lijk is geweest. Ik hoop dat 
ik geslaagd ben. 

Nog werk op stapel, mijn
heer Hermans ? 

Nog heel w a t ! 

aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiHinmiiiiiiiiiimuiiiiiiiHm 

Ward Hermans — Jan 
Van Gent — 326 blz., lin
nen band met fraaie stof
omslag, uitgeverij De 
Goudvink, Antwerpen 1962 
— Prijs 195 F. 

Met « Jan van Gent » 
brengt Ward Hermans ons 
de kroniek van een 
Vlaamse familie en daar-
rond eenvoudige Vlaamse 
mensen doorheen een dra
matische periode van de 
Vlaamse beweging : het 
aktivisme en de Frontbe
weging, de strijd tussen de 
twee wereldoorlogen, de 
collaboratie met de strijd 
aan het Oostfront als de 
zuiverste uitdrukking 
ervan. 

Het boek is — hoe zou 
het anders kunnen bij 
Ward Hermans ! — van
uit een bepaalde overtui
ging en een bepaalde voor
keur geschreven. Maar 
geen partizane stellingen 
hier, niets van de verfoei
lijke eenzijdigheid die po
litieke of oorlogsromans 
zo vaak totaal ongeniet
baar maakt. « Jan van 
Gent » is een diepmense
lijk boek en tevens een 
eerlijke poging om het 
standpunt van de mensen 
« aan de andere kant » te 
benaderen : de ingoede en 
wijze priester, de simpa-

tiek-eerlijke kommunist. 
Het is tevens een afre

kening. Afrekening met de 
marktkramerij, het kren-
tenwegen, de koude bere
kening van zovelen die t i j 
dens een van de meest be
wogen periodes van onze 
geschiedenis zich uitslui
tend Keten leiden door 
het eigenbelang en de ik-
verering. 

Het is tenslotte een ge
tuigenis. In de gesprekken 

GENT 
van de Oostfrontsoldaten 
worden we gekonfronteerd 
met al de spontane geest
drift en offerzin die dui
zenden van een generatie 
naar de wapens deed grij
pen. Ward Hermans be
gaat niet de fout van het 
wit - zwart - klisjee : hij 
verheerlijkt zijn helden 
niet, hij beschrijft ze in 
de vaak rauwe werkelijk
heid van hun soldatenle
ven. Maar hij weet te tas
ten naar wat de bron was 
waaraan zij hun idealis
me hebben gelaafd. 

Niemand — wie hij ook 
was en waar hij onder de 

ïïiiiiiiiiiiiiHniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiHiimimiiiiiiiiHiMHiiiMinniiiiiHHiiiiiHiHiii^ 

oorlog ook heeft gestaan 
— niemand die eerUjk wil 
zijn tegenover zichzelf en 
tegenover de anderen zal 
ongevoelig blijven bij de 
beschrijving van de dra
matische terugtocht van 
deze reeds verslagen en 
toch nog hardnekkig-
vechtende jongens door
heen de helft van Europa, 
niemand zal onbewogen 
blijven ten overstaan van 
het noodlot van het Hon
gaarse gezin Arpid, tevens 
het noodlot van gans Hon
garije en Oost-Europa. 

Veel meer dan om de li
teraire verdiensten van 
« Jan van Gent » — die 
onbetwistbaar zijn en die 
ook toegegeven worden 
door critici die politiek to
taal anders georiënteerd 
zijn — zijn we Ward Her
mans dankbaar om het 
gebaar van solidariteit 
met de geslagenen en de 
getroffenen dat dit boek is 
geworden. 

« Jan van Gent » ten
slotte is een getuigenis 
voor de edele motieven en 
de etische waarden die de 
mens en de poBöons 
Ward Hermans geleid heb
ben doorheen een bewo
gen, hartstochtdijk be
leefd, konsekwent trouw 
leven. 

lUHBiimiBHinuBaHnHfflimiiu 
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H t T GlIiHIi^OOG 

De schuierende kamera-regie en 
de lovende frazen in alle mogelijke 
en onmogelijke handboeken van 
Engelse Letterkunde ten spijt, zijn 
we vorige week, na afloop van Ed
gar Allan Poe's « Verraderlijke 
hart )), niet naar ons schrijjma-
clnentje gehold om daarop een 
lojlilanle Ie gaan tikken aan het 
adres van Amerika's « master of 
su-^pencc ». We vragen ons inder
daad ook vergeefs af waar die man 
dat roll hebben verdiend : in elk 
geval niet door een stuk te schrij
ven als dat van donderdagavond, 
want na aftrok van het kamera-
werk en het meer dan voortreffe
lijk spel van Ilenk van Ulsen, 
blijft er slechts een heel mager sal-
dv van het hele gedoe over! 

De avond iverd op de eerste 
plaals gered door een kamera-re
gie, waar wij ons petje voor afne
men. In een dekor, dat voor lugu
ber moest doorgaan en daar hier 
en daar wel in slaagde, evolueerde 
de kamera op een wijze, zoals ive 
dal tot vandaag nog niet te dik
wijls in de TV moeiden beleven. 

Een zeer beweeglijk beeld, teU 
hens vanuit een oorspronkclijkt 
hoek genomen, en gesteund door 
een voortreffelijk bestudeerde en 
verantwoorde belicliling, bleef ons 
boeien tot het einde. 

De akleur Henk van Ulsen, als 
de huisknecht, heeft eveneens 
zijn steentje bijgedragen tot het 
uiteindelijk gelukken van deze 
avond. Hij heeft de krankzinnige 
tekst voldoende aannemelijk ge-
h'taokt, en dit vooral door het rit
me van zijn spel. Hij werd echter 
Hiel op alle plaatsen voldoende 
goed door de beelden geholpen ; 
het gedeelte met de lantaarn, bv. 
ivas onbetwisbaar een zwakke plek 
in de overigens zeer geslaagde ka
mera ' behandeling, en heeft het 
spel van de akteur op deze pTaats 
dan ook een beetje gehinderd. Dat 
belet echter niet dat Henk van 
Ulsen met uHet verraderlijke hart» 
een magistrale prestatie op zijn 
aktief heeft geschreven. 

Nu vindt de lezer hel misschien 
zeer eigenaardig dal wij niet in de 
wolken zijn over het hier be
sproken stuk van Edgar Allan Poe, 
alhoewel die man nog dagelijks 
wordt herdrukt en dus met veel 

ding,die Kor Van der Goten aan 
zijn liedjes weet mee te geven. 

Het viel ons nog eens op hoeveel 
ongelijk wij hebben niet meer pa-
bliciteit te maken rond namen als 
die van Kor Van der Golen, Miei 

Storingen 

« Ons kunblbezit » een p i o g r a a i m a ddt weet Ie boeien. 

vlijt en belangstelling wordt ge
lezen. Het kan echter allemaal niet 
helpen : we zijn niet te bekoren 
door een sluk, waarin als enige 
« vondst » een gicrenoog prijkt,en 
dat voor de rest schraal en mager 
is, leeg en wat de lezer daar zelf 
nog bij vindl ! 

Het spijl ons zeer... 

KOR VAN DER GOTEy 

De Vara prezenteerde deze week 
een « sjansonjee » uil onze Schel-
deslad, waar burgemeester Craey-
beekx Brussel nog altijd stevig om
armd houdt. Twee zaken zijn ons 
opgevallen tijdens dit overigens 
kort programma, waarin onze 
Antwerpenaar een vraaggesprek 
ten beste gaf. Op de eerste plaats 
werden we getroffen door de slati-

• • In zijn brief van S3 oktober, gericht tot de Voorzitter van het a 
• « Aktie-komitee Brussel en Taalgrens », heeft de h. Vandenbussche 3 
• het nodig geoordeeld de TV - reportage over de Mars op Brussel hel ^ 
ï resultaat te noemen van een naar best vermogen betrachte njoerna- 5 
S lislieke eerlijkheid en passieloze objekliviteitn. Over dit beeldverslag, S 
i waarin de incidenten en de politie met S2 % van de tijd en 66 % van • 
i de tekst werden bedacht, zegt den h. Vandenbussche zonder verpin- S 
iken : « . . . dat de Vlaamse TV in deze zaak haar informatie-opdracht m 
• naar behoren heeft vervuld «. S 
S Het weze ons toegelaten in verband met die memorabele brief en- • 
ï kele opmerkingen te maken, waaruit duidelijk blijkt dat niet het ; 
i Aktie-komitee, maar wel de h. Vandenbussche zijn mening zal moe-^ 
; ten herzien. S 

: : 
ï 1°. De Direkleur - Generaal geeft zelf toe dal beelden van inciden- ï 
ï ten, « bewogen als ze zijn, uiteraard dieper doordringen in het be- ; 
: wustzijn van de kijker en er nog vaslgeankerd blijven, wanneer de * 
i herinnering aan rustiger taferelen reeds verbleekt is » • 

: : 
• S". In het lichl van voorgaande paragraaf is het dus niet ivaar dat S 
• <( hel beeldenaantal van betogers en legenbelogers op oordeelkundige S 
! wijze (werd) afgewogen ». ï 

: : 
ï 5" En tot slot een zeer typisch uillreksel uit de begeleidende tekst • 
Z met tussen haakjes de duur van bijgaande beelden : u Even na elfm 
ï u u r vertrekt de stoet, met aan het hoofd hel " Vlaams Aktiekomitee S 
• • 

• Brussel en Taalgrens " en een 50-tal burgemeesters, toegejuicht i 
i (^ sec) - en uitgejouiod (17 sec). » ; 
• De nodige kommeniaar bij dit alles heeft de lezer reeds lang ; 
; zelf gemaakt I • 

Cools en anderen. Terwijl onze 
buurlanden met alle beschikbare 
middelen reklame maken rond het 
werk van .hun chansonniers, ken
nen wij niet eens voldoende onze 
eigen mensen, laat staan dal het 
buitenland hen zou kennen I 

J 

SCHLOSS 
WACHENHEïM 
Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

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

14.30 t Reisroutes : De Nederlanse 
Antillen — 15.00 : Panorama : de 
week in beeld — 15 30 : Reportage 
van het internationaal waterballet 
te Gent — 17 tot 17.20 • Klein, 
klem. kleuterke — 19 00 : Christine 
en de kraanvogels (film voor de 
jeugd) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : Wie 
weet wat ? (spelprogramma) — 
2145 : NTS • De sleutel (The little 
key) eenakter door Marian Hemar 
— 22 15 : Sportweekend — Tweede 
nieuwsuitzending. 

B M A A N D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Stalen zenuwen : Ontmijners — 
19 45 : Zoeklicht op de culturele 
actualiteit — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : Tweemaal drie in de zes 
<lied1esprogramma ui t studio zes) 
— 20 55 : Filmtribune : Eerste ver
toning in België van «Appasionata» 
drama van Jiri Weiss — 22 25 : 
Medium : Plastische kunsten — 
22 55 : Tweede nieuwsuitzending. 

per naast Mathilde — 21.10 ; De 
dagelijkse trek (dokumentair pro
gramma over de mobiele arbeiders 
van het Vlaamse land) — 21.35 : 
Finale (Ballet naar een idee en in 
de regie van Günther Hassert) — 
22 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

• D O N D E R D A G 
19 OO : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : Het 
klassieke Griekenland : Kuituur-
historische uitzending : «The glory 
that was Greece» — 21 00 : NTS : 
Vertrouwt u maar op mij (Faite-
moi confiance) : komedie van Mi
chel Duran — 2210 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• V R I J D A G 

D DSNSDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 12 tot 15 jaar) 
— 19.00 : Gastprogramma : De ka
tholieke gedachte en aktie — 19.30: 
Franse les — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : 
Speelfilm : Claudia en David (ko
medie van Walter Lang) — 22 00 : 
Wegwijzer : een programma voor 
mensen zoals U en Ik — 22 40 : 
Tweede nieuwsuitzendmg. 

O WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kiiken — 19 00 : Mijn vriend Plicka 
(30e afl.) -— 19 25 : Autorama : 
Presentatie van 'n Engelse wagen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : Schip-

14.05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 10 tot 12 jaar) 
— 19.00 : Internationaal jeugdma-
gazine — 19,25 : Arena (veertien
daags sportmagazine) — 20.(X) : 
TV-nieuws — 20.30 : Trio in K 
klein (kabaretprogramma) — 21.00; 
Lopen zoals iedereen (programma 
in verband met de orthopedie) — 
2145 : Première (filmnieuws en 
nieuwe films) — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• Z A T E R D A G 
17.00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 7 november 
— 19 00 : Folklore : Het huwelijk 
van Margrietse Hemelsoet — 19.30 : 
Echo — 20 00 : TV-nieuws — 
20.25 : Het manneke — 20 30 : Het 
Is altijd Dennis (9e afl ) — 20.55 : 
Canzonissima (Grote Eurovisieprijs 
van het lichte lied 1963) — 21 50 : 
' t Is maar een woord (qiuzprogram-
ma o.l.T. Paul van de Velde) — 
22 20 : Bonanza — 23 10 ; Tweede 
nieuwsuitzendmg. 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FJJNKOST p v b a 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
Tel. : (03) 35.38 54 

•uU- ^t.u——U.l' 

Vlaanderen herdenkt zijn 

gesneuvelden aan het Oost

front te Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneyssens. 

(Advertentie). 

Maar meer nog dan door de 
kivaliteit van ivat er tijdens het 
programma werd gezongen,tverden 
we getroffen door de vrijmoedig-
lieid van wat er tijdens de uitzen
ding werd gezegd. Zonder zich 
blijkbaar om eender wat te be
kommeren, kon Kor Van der 
Golen daar voor de mikro's van 
de ^TS verlelien loelke kaïrevrach-
ten bezwaren de Vlamingen zcxd 
tegen de unitaire Belgische staat 
aan te voeren hebben, hoe Brussel 
een normale kulturele ontplooiing 
van ons volk onmogelijk tracht te 
maken, waarom we hier zoveel 
last hebben met de Walen, enz. , 
enz. Stel U even voor, geachte le
zer en lieve lezeres, wat er met een 
soortgelijk intervieuw in de stu
dio's van de B R T zou gebeuren, 
hoe er aan de uiteindelijke tek.<t 
zou geschaafd en werbeterdn wor
den, om toch maar niet te moeien 
bekennen wat iedereen iveet I 

Ondertussen kunnen we niet 
anders dan ons verheugen over 
het bezit van een figuur als Kor 
Van der Goten, en over de groei
ende belangstelling, waarmee in 
het noorden de evolutie van de 
Vlaamse strijd wordt gevolgd en, 
hopen we, ook een beetje wordt 
meebeleefd. 

OyS KUNSTBEZIT 

We vinden prof. Valentin Denis 
iverkelijk de geknipte figuur om 
presentator te zijn van een eduka-
tief TV-programma : niet al / i 
kent hij zijn zaak door en door, 
maar bovendien weet hij zijn 
waar in een vlotte tekst aan de 
kijkers aan te bieden. Mein 
Liebchen... ! 

We ontbraken dan ook niet op 
de afspraak voor diens maande
lijkse uitzending : « O n s kunst
bezit n. Waarin hij het deze maal 
had over het beroemde werk van 
Antoon Van Difck : « Sint Maar
ten ». Het werk Is niet zo monu
mentaal als dat van vorige uitzen-

^ding en de ontleding kon dan ook 
moeilijk even briljant zijn. Maar 
dat belette niet dat we terug even 
geboeid hebben geluisterd en 
gekeken naar de analise van het 
werk in kweslie. 

Deze maal werd minder de na
druk gelegd op de konstruktie van 

het werk, terwijl de professor 
vooral de aandacht vroeg voor liet 
onslaan ervan en voor de verwant
schap met andere meesters en an
dere werken. Terug echter, zoals 
vorige keer, was wetenschappelijk 
degelijkheid geen sinoniem tjoor 
een ingewikkelde én voor de leek 
onverslaanbare uiteenzetting. Alles 
was klaar en duidelijk ndar voor 
gebracht, met weglating van alle 
overbodige details. 

Indien een of andere kijker het 
programma nog niet zou kennen, 
dan nodigen wij hem nu reeds uit 
voor dinsdag 37 november, te 
19u i5. Hij zal het zich waarach
tig niet bekhtqen ! 

j r o t e keus 

GLAZEN en MONTUREN. 

Gratis voor veneterden. 

Herstellingen in eigen .verlhuü. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplieker — 
Kerkstraat. 58 — Antwerpen 
(Lei « u b op hel huisnummer !) 

Telefoon: 35.86 62 
10 % korting op vertoon dei«f 

Diepes t raa t 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Al lé kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 
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Perskonfercntie 
belicht uitbreiding 

van Antwerjjse haven 
Verleden week werd de weekbladpers — waaron

der ook ons blad — door het bestuur van de haven 

uitgenodigd o m een bezoek te brengen aan de 

werken die in het raam van het tienjarenplan uit

gevoerd worden in de Antwerpse Polder met het 

oog op de uitbreiding van de Antwerpse haven. 

Het begon 's morgens met een perskonferentie op 

het Antwerpse stad!iuis, waar toelichtingen ver

strekt werden over de reeds verwezenlijkte wer

ken, evenals over de algemene inrichting en rol 

van de haven. 

Weldra eerste beton voor 
srootste sluis ter wereld 

Wij geloven dat wij in on
ze vervolgreportage « Tussen 
schip en kaai » destijds ten 
overvloede deze laatste pun
ten belicht hebben zodat wij 
ons deze keer kunnen beper
ken tot een verslag over de 
nieuwste uitbreidingswerken. 

• Frederiksluis. 

Nu dient het gezegd dat de 
geplande werken gedurëtide 
he t afgelopen j aa r goed op
geschoten Zijn, althaiis in 
vergelijking met de vroegere 
slakkengang, die de uitbrei
ding Van de Antwerpse ha
ven zolang vertraagd heeft 
en die haar zoveel achter
stand heeft doen oplopen. 

Iedereen herinnert zich 
nog wel de beruchte inhuldi
ging van de werken aan Fre
deriksluis te Berendrecht vo
rig jaar, waar minister Mer-
lot door woedende boeren 
weggejaa|^ werd omdat hij 
Frans kwam spreken en om
dat de landbouwers niet ak
koord gingen met de gevolg
de onteigeningspraktijken. 
Deze sluis is intussen volledig 
uitgebaggerd geworden door 
een zg. cutter-zuiger. Nadien 
is men via vooraf geslagen 
filters beginnen te pompen 
zodat de gevormde put 
droogviel en op dit ogenblik 
wordt er onafgebroken ge
graven door kranen die het 
zand op vrachtwagens stor
ten waarna het in de Polder 
gevoerd wordt. 

• Grootste ter wereld. 

Al bij al is dit een reus
achtig werk waarvoor men 

oprecht in bewondering 
staat, vooral als men weet 
dat deze sluis de grootste ter 
wereld wordt en dat zij ten
slotte moet dienen om de 
Vlaamse nijverheid, die de 
Antwerpse haven tenslotte 

ste beton te kunnen begin
nen Met het oog op het 

vervaardigen van dit beton 
zijn er heel wat voorberei
dende werkzaamheden ver
richt geworden. Voor de aan
voer van de 1.500.000 ton be

en die het water doen af
vloeien. De aanleg van de 
reusachtige kaaimuren van 
dit kanaaldok geschiedt 
eveneens aan een vlug tempo 
zodat men weldra tussen de 
bedoelde muren zal gaan 

Frederiksluis: Vlaamse poort op de wereldzeeën 

is, toe te laten reusachtige 
schepen waaronder tankers 
van meer dan 50.000 ton, bin
nen te laten lopen. 

De sluis wordt 500 meter 
lang, 57 meter breed en 13,5 
meter diep. Het toeleidings-
kanaal zal 800 meter lang 
worden en begrensd met 
kaaimuren. 

Aan begin en eindpunt van 
de sluis komen telkens twee 
deuren zodat het mogelijk 
wordt zonder tijdverlies 
eventueel beschadigde deu
ren te vervangen. ledere deur 
weegt zomaar eventjes 1500 
ton, de lengte bedraagt 58.8 
m, de breedte 9,9 m. en de 
hoogte 22,63 m. 

Er zal voor de bouw van de 
sluis en van de kaaimuren 
van het toeleidingskanaal 
3.000.000 m3 grond moeten 
verzet worden, 700.000 m3 be
ton en 16.000 ton betonijzer. 
De ruwbouw (ais wij het zo 
mogen noemen) van de sluis 
kost 950.492.324 F. 

• Weldra beton. 

Op dit ogenblik wordt alles 
in gereedheid gebracht om 
met hot storten van het eer-
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nodigde materialen werd een 
speciale loskade in de Schel
de aangelegd, waar de sche
pen, die de grondstoffen 
aanvoeren, kunnen komen 
meren en waar zij gelost 
worden door reusachtige kra
nen. Via transportbanden 
wordt het zand, grind en het 
cement, naar de betonsilo's 
gebracht. Deze transportban
den vormen ketens die hon
derden meter lang zijn en 
meestal onder tunnels van 
golfplaat voeren waardoor 
ook bij regenweer kan ge
werkt worden. 

• Opgelost. 

Ook met de aanleg van het 
kanaaldok, dat dus de sluis 
zal verbinden met de eigen
lijke haven wordt thans goed 
opgeschoten. Er waren grote 
moeilijkheden op de plaats 
waar men te Oorderen de 
kleine rivier « De grote geul» 
kruiste en waar de onder
aardse sliblaag aan het 
schuiven ging, maar deze 
moeilijkheden heeft men op
gelost door 't aanbrengen van 
repels speciaal karton, die in 
de sliblaag gedreven worden 

graven en baggeren om het 
kanaal op diepte te maken. 

Men kent onze mening 
over de uitbreiding van de 

ders dan toejuichen. Maar 
men is bij de uitbreiding niet 
altijd op zuivere wijze te 
werk gegaan met de onteige
ningen van de polderbewo
ners. In het lang en het 
breed hebben wij dit reeds in 
ons blad uiteengezet. Voor
aanstaanden uit het Ant
werpse stadsbestuur begin
nen de aangeklaagde fouten 
thans in te zien, maar som
mige verantwoordelijken en 
hun raadgevers blijven hals-
starig. 

Sommigen vinden het zelfs 
onzinnig als er van de zijde 

Pijpleiding voor opspuiten van zand in de Polder. Velen 
vragen zich af waar het moet eindigen met dit opspuiten 
want tot in der eeuwighed moet er in de Schelde gebag

gerd worden. 

Antwerpse haven. Deze kan 
niet vlug genoeg geschieden 
en wij hebben jaren geleden 
reeds herhaaldelijk op de al 
te trage vorderingen gewe
zen. Nu men dan eindelijk 
begint op te schieten kun
nen wij dit dan ook niet an-

MET PLEZIER DOOR 'T LEVEN 

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

hop en mout 
zuiver hop en mout 

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

Tel : 05a/21667 

van onteigende poldermen
sen opgeworpen wordt dat 
een speciale dienst van het 
stadsbestuur er zou voor 
moeten zorgen dat mensen 
die door de uitbreiding van 
de haven (en zo zijn er tal
rijke boeren) hun bestaans
mogelijkheden verliezen, aan 
een nieuwe betrekking, zo 
mogelijk in stadsverband, 
zouden geholpen worden. Wij 
vinden dit en de andere ei
sen van de Poldermensen 
(om. redelijke schadevergoe
ding en medezeggingsschap 
in het bestuur van de aange
hechte gemeenten) niet 
meer dan normaal. Als men 
dat in Antwerpen niet wil 
inzien dan keert men terug 
naar de tijden voor de grote 
sociale omwentelingen en 
maakt men van de aange
hechte Poldergemeenten een 
koloniaal gebied met uit te 

buiten negers. 
SD.L. 
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E Volsunie-doorbraak van 26 
maart 1961 stelt de Volksunie voor een nieuwe 
opgave. Vlaanderen verwacht van haar een 
beslissende stoot tot de definitieve ontvoogding 
van ons volk en zijn in bezitneming van nieuwe 
structuren. 

Het kongres van 3 en 4 november aanstaande 
moet daarvan de uitdrukking zijn. 

De Volksunie zal er het bewijs leveren dat ze 
voorbereid is op de taak die haar te wachten 
staat, en een brede visie heeft op de politieke 
en sociaaleconomische eisen, van de onmiddel
lijke en verwijderde toekomst. Het land is in 
een transformatieproces betrokken op alle ge
bied. De unitaire struktuur van de staat is in 
discrediet gebracht, oude sociaaleconomische 
strukturen zijn aan het begeven. Voor de 
Vlaams-Waalse verhoudingen zoekt men over
al naar nieuwe vormen van verstandhou
ding. Men is aller wegen op zoek naar 
nieuwe sirukturen en methoden. 

D £ eerstkomende maanden en 
jaren zullen beslissend zijn voor de zelfstandig
heid van ons volk Om hierin de rol te spelen 
die de Volksunie toekomt, dienen wij in de 
breedste lagen van de Vlaamse openbare mening 
vertrouwen te scheppen. Dat vertrouwen heeft 
zij reeds in ruime kring. Maar zij moet het nog 
meer waardig tonen door aan mensen die haar 
steunen, en ook aan de anderen die van verre 

vernieuwing 

volgen, een dynamisch en wervend perspectief 
te bieden op de actuele politieke problemen en 
op de toekomst van ons volk. 

De politieke werkgroep van de regering voor 
de grondwetsherziening is geïnstalleerd. Krin
gen uit de omgeving van die groep — we denken 
aan professor De Meyer van de Leuvense uni
versiteit — stellen ons voor het dilemma van 
een opgekalfaterde, gepondereerde unitaire staat 
of het uiteenspatten van België teneinde des 

im "^.Ve^cméf^ 

te gemakkelijker de eerste weg te kiezen. Zij 
wensen de derde mogelijkheid van een federa
le herinrichting van het land onder Walen en 
Vlamingen niet eens in ogenschouw te nemen. 

ITGAANDE van konkrete po
litieke realiteiten moeten we een wervend fede
ralisme propageren met een verstrekkend zelf
bestuur voor Vlaanderen. Hiervoor moeten we 
reeds thans een beeld ophangen van de verschil
lende etapes en politieke struktuurhervormln-
gen die hiermede gemoeid zijn. Die politieke 
strukturen zullen vooral de inhoud van het derde 
referaat uitmaken 

Anderzijds dient de Volksunie zich op de 
hoogte te tonen van haar taak door een visie 

op de veelzijdige noden en eisen van gezonae 
sociale, economische volkshuishouding en van 
alle lagen en kategorién der bevolking. 

IJ N dit zal het voorwerp uitma
ken van het eerste en tweede referaat gewijd 
aan jeugd- en gezinspolitiek en aan de struk» 
turen en methoden om een sociaaleconomische 
welvaart voor allen in Vlaanderen te bewerken. 

Van de Voorzitter en Algemeen Sekretaris ver
wachten we tenslotte dat zij de weg aanwijzen 
voor de verruiming van onze actiemethoden op
dat de Volksunie de grote partij in Vlaanderen 
zou worden die ter gelegener tijd elk maneuver 
kan schaakmat zetten en een brede kongresbe-
weging voor zelfstandigheid kan losslaan en ka
naliseren tot aan de eindbeslissing. 

I N vele andere ontvoogdings
bewegingen hebben we een kongrespartij zien 
opkomen die de onafhankelijkheidsverzuchtin-
gen van een bepaalde natie belichaamde. AVe 
denken bevoorbeeld aan India. 

De Volksunie moet zo open staan dat zij de 
rol van kongrespartij kan vervullen en het nodi
ge vertrouwen wekken. Daartoe wordt een veel
zijdige en dynamische politieke visie vereist die 
we hebben hoog te houden. 

Het kongres weze hierbij een mijlpaal. Het is 
hoogdringend. 

Illllllillliltliilllllllliliillillilllliilli 

IEDER KADERLID NAAR HET KONGRES! 
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 NOVEMBER TE ANTWERPEN 

ZATERDAG VANAF 15 U IN BILJARTPALACE, K. ASTRIDPLEIN 
SEKTIEVERGADERINGEN : JEUGD- EN GEZINSZORG. - SOCIAAL-EKONOMISCHE STUKTUREN. 

ZATERDAGAVOND : KULTURELE AVOND IN BILJARDPALACE 

ZONDAGVOORMIDDAG VANAF 10 U IN BILJARTPALACE : 
SEKTIEVERGADERING : BINNENLANDSE POLITIEKE STRUKTUREfL 

ZONDAGNAMIDDAG 15 U IN ZAAL PALLADIUM : 

GROTE SLOTZITTING 
AFKONDIGING DER BESLUITEN. . SPREEKBEURTEN DOOR MR F. VAN DER ELST. VOORZITTER EN 

DRS W. JORISSEN. SEKRETARIS. 

illllllill (5 
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abonneer 
nu op de 
volksunie 

Wie «-bonneert op ons blad 

(300 F) voor 63, krijgt het 

blad gratis tot einde 62. 

Voor 1963 zullen volgende 

tarieven gelden : 

Jaarabonnement 200 F, 
Halfjaarabonnement 103 F 

Driemaandelijks abonne

ment 55 F. 

STEUNT DE VOERSTREEK 
NEEMT AANDELEN IN 

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

EEN AANDEEL KOST 1.000 P 

STORTEN OP GIRO I S . 3 2 . 3 7 

Stichting Overmaas 's Graven Voeren 

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

>- Budl van der Faal 
Ward Bolus 
Jef Ernst. 


