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BOEK DER MAAND 
De abonnemenlenslag verdient méér don ooit 

onze aandacht ! Ons iveekblad is en blijft onf 
sinrksle propaganda-wapen. 

~~ Gedurende de maand september hebben onz» 
propagandisten en kaderleden al het mogelijk» 
gi!daan om dal propagandawapen scherp l« 
houden. De uitslagen in de verschillende arroru 
dissemenlen zijn dan oc-k zeer goed. 

Ditmaal slaat aan «Ie leiding Jiet arrondisse
ment Leuven, dat momenteel 125 abonnementen 
méér telt dan op hetzelfde ogenblik verleden jaar. 
Voor dit rezultaat in een zo moeilijk arrondisse
ment is o.m. verantwoordelijk dhr Walter Nijs, 
Minckelerstraat te Leuven. Het uBoek der Maand» 
wordt hem dan o,ok toegekend. 

Andere verdienstelijke arrondissementen, dis 
deze maand niet op ons lijstje mogen ontbreken, 
zijn : St Niklaas, Brussel, Aalst, Mechelen, ATUM 
werpen en Oostende-Veurne-Diksmuide. 

De winterwvrking is goeddeels werving vart 
abonnementen. We vragen dan ook aan all» 
arrondissementen en afdalingen, de abonnemeru 
tenslag thans met verdubbelde ijver voort t» 
zetten I 

IN DOORBflAAKMARS GENTSE V.U. 
DE GENTSE TERRORISTEN HEBBEN HUN AKTIVI-

TEIT ALVAST BEKROOND GEZIEN MET EEN 

AVERECHTS REZULTAAT : DE OPKOMST BIJ DE 

GENTSE V.U.-BETOGING OVERTROF DE VER

WACHTINGEN EN HET AANTAL NIEUWSGIERIGEN 

OP DE STOEP WAS ZEER GROOT. 

HET IS EEN GEESTDRIFTIGE BETOGING GEWOR

DEN, IN HET KALME BESEF VAN DE ONONTWIJK

BAARHEID VAN EEN FEDERALE HERVORMING 

VAN DE STAAT. 

DIT SUCCES IS EEN GUNSTIG VOORTEKEN VOOR 

DE FEDERALISTISCHE MARS DOOR ANTWERPEN, 

DIE BEGIN NOVEMBER ZAL PLAATSGRIJPEN. 

NA DE BETOGING 
De betoging te Gent op S9 september l.l. was een goede en schone 
betoging. De ordevolle en toch geestdriftUje opmars van uitsluitend -
V.U. - mensen leverde het bewijs, dat wij op demokratische wijze, in 
volle openheid onze ideën willen uitdragen en dat geen inoidenten te 
vrezen zijn als wij op straat verschijnen en niet door provokateurs 
worden uitgedaagd. 

Want meestal is het zo, bij 
Vlaamse manifestaties, dat zoge
naamde vaderlandslievende ele
menten op de meest onbeschofte 
wijze de Vlamingen - die uitslui
tend voor han levensrecht op 
straat komen - honen, bespotten, 
bekogelen enz. Wat onvermijdelijTe 
incidenten moet uitlokken, waar
van de Vlaamse manifestanten 
dan de schuld krijgen. Zij zijn dan 
de extremisten, de fascisten en 
wat weet ik al. 

De Gentse betoging zal in de 
geschiedenis van de Vlaamse strijd 
worden aangetekend, vooral om 
wat er onmiddellijk aan vooraf
ging. Zij stond volop in het brand
punt van de belangstelling in 
binnen- en buitenland, omwille 
van de geplande gewelddadige 
aanval die op die bewuste zondag 
tientallen slachtoffers zou hebben 
gevergd onder de betogers. 

Het bommenarsenaal werd pro
videntieel tijdig ontdekt. Looche
nen en in de doofpot steken ging 
niet meer, na de ontploffing- in 
de Woeringenstraat. Ook het 
a milieu » werd ontdekt. 

Het ivaren geen arme-mensen-
kinderen, geen arbeiderszonen, 
geen bewuste Vlamingen. Velen 
homen ait de zogenaamde «.élite» 
van de Gentse burgerij, de frans
kiljonse kaste die haar privilegies 
en haar apartheidspolitiek voelt 
endergaan.. 

De « jeunesse dorée » in haar 
hoogmoed en eigenwaan, gesterkt 
door de wetenschap dat zij mach
tige beschermers heeft in de zoge
naamd « hogere » kringen, neemt 
haar toevlucht tot terrorisme en 
gewelddadigheid, in naam van 
patriotische gevoelens die zogezegd 
gekwetst veerden. 

Maar zij werkten in het duister 
als sluipmoordenaars, tegen men
sen die in het volle daglicht op
komen voor het recht van hun 
volk en voor niets anders. 

Zij willen, door terreurdaden, 
de goegemeente afschrikken, om 
alzo hun voorrechten te besten
digen, ver verheven boven het 
zwoegende en wroetende volk dat 
in de fabrieken en kantoien van 
de Gentse franssprekende « bour-
geoisie » de rijkdommen doet toe-
stiomen, door arbeid « in het 
zweet van hun aanschijn » - zoals 
de Bijbel aan ieder mens oplegt. 

Wij die dit kasteonderscheid op 
taalgebied, willen wegwerken door 
de vernederlandsing van het 6e-
drtjfsteven, wij lopen hen in de 
weg. 

Verklaarde de beiuchle, oneven
wichtige Stassart niet aan zijn 
ondervragers • « al wai Volksunie 
is moet verdwijnen n ? Hoopt hij 
aldus op een goed blaadje ie 
komen bij zekere kringen die de 
lakens uitdelen, hij de berooide 

nietsnut, die de grote Jan wil 
uithangen ? 

Er gebeurden nog- wel enkele 
vreemde dingen tijdens de voorbe
reiding van onze betoging. 

Over de tribulaties met het 
stadsbestuur zullen we later meer 
Maarheid brengen. liet gaat hier 
over de onaanvaardbare formule 
van een aansprakelijkheidsverkla-
ring, die door de Burgemeester 
wordt geëist als voorwaarde voor 
het toelaten van gelijk welke 
manifestatie te Gent 

De inrichter moet verklaren, dat 
hij met zijn goederen inslaat voor 
het betalen van gelijk welke 
schade, die ten gevolge van die 
manifestatie kan aangebracht 
worden en waarvoor de stad zou 
aangesproken worden. 

De menigvuldige besprekingen 
over deze aangelegenheid brach
ten mee dat de definitieve toe
lating slechts verleend werd, de 
woensdag vóór de betoging en de 
dag nd. de nachtelijke ontploffing. 

In het licht van wat had kun
nen gebeuren - nl. verlies van 
mensenlevens of zware verwon
dingen - krijgt die aansprakelijk-
heidsverklaring wel een zware 
betekenis Wij betwisten de wet
telijkheid van zulke eis en zullen 
dit geval voorleggen aan de be
voegde lichamen, die moeten 
waken over d« toepassing van de 
bestaande wetgeving. 

Wij willen hier ook de aandacht 
trekken op de zeer strenge manier 
van optreden tegen het aanbren
gen van plakbrieven over de 
betoging. 

Het is waar dat het aanbrengen 
van muurplakaten op niet toege
laten plaatsen verboden is. Daar' 
om hadden we voorgeschreven 

deze plakaten aan de vensters van 
onze sympatisanten te bevestigen. 
Hier en daar werden deze echter 
buiten op palen en blinde muren 
geplakt, wat telkens een streng 
onderzoek naar de daders mee
bracht. Niet alleen werden alle 
plakaten onmiddellijk overal ver-
luijderd, maar een dertigtal huis
zoekingen bij vermoedelijke pldlc-
kers werden in het Gentse 
verricht. Is dat niet een beetje 
overdreven ? 

Vreemd en verrassend was het 
bezoek dat de heer Charlent, 
voorzitter van het N.A.K. (Natio
naal aktiekomitee voor de eenheid 
tan het land en de taalvrijheid) 
bij mij aflegde een paar dagen 
vóór de betoging, maar na de 
ontploffing. Hij bezwoer mij te 
geloven, dat hij over deze terro
ristische aktiviteiten niets wist, -
dat hij ze formeel afkeurde en -
alhoewel tegenstander van onze 
federalistische stellingen - ons het 
recht toekende voor onze gedachten 
uit te komen. Het N.A.K. zon een 
tegenbetoging overwogen hebben 
met vertoon van de gekende ge
scheurde vaantjes en met de 
slogan «neen aan het federalismen; 
gezien de omstandigheden zou hij 
nu deze tegenbetoging doen afge
lasten. 

'sAnderendaags stelde hij zelfs 
vitor, 'n gezamenlijk kommunikee 
uil te geven. 

Daarop kon ik natuurlijk niet 
ingaan. Wij zouden ieder afzon
derlijk een mededeling verstrekken 
aan Belga voor pers en radio en 
televisie. 

Alhoewel mijn stuk uren vóór 
dit van de h. Charlent aan Belga 
werd overgemaakt, repte noch 
radio, noch T.V. over het mijne 
en werden in de pers slechts 
enkele regels opgenomen, terwijl 
de tekst van het N.A.K. door de 
B.R.T. herhaaldelijk bij de nieuws
berichten werd vermeld, ts d<U 
objektieve berichtgeving ? 

Mag de volle waarheid ntet 
bekendgemaakt worden ? Het wa* 
des te erger, daar de heer Charlent 
melding maakte van ons onder
houd en zijn stelling alleen aan 
bod kwam, terwijl de mijne rdet 
werd meegedeeld. Dat was mi»-
leidend en geen eerlijk politiek 
spel. 

Ten slot wUlen wij hier nog 
eens uitdrukkelijk verklaren, dat 
de V.V. op democratische wijze 
haar gedachten wil verspreiden, 
wars van alle gewelddaden met 
levensgevaarlijke tuigen, zoals die 
welke voor haar bestemd waren 
tijdens de betoging en welke voor
tijdig ontploften in de handen 
van fanatieke en onverantwoorde
lijke tegenstanders. Zulke geweld
daden zijn een bewijs voor de 
machteloosheid Mm onze ideeën t» 
verhinderen opgang te maken. 

Wij integendeel zien met zeker
heid de spoedige verovering van 
de Vlaamse openbare mening, in 
zake Vlaamse rechtseisen. 

Het was in deze geest van rustig 
en zegezeker optimisme dat de 
V.U. verleden zondag betoogde te 
Gent. 

Dr Leo Wouters, 
Volksvertegenwoordiger. 

EN NU: 

ANTWERPEN .9 nmjfimhf>r 
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BLOK VORMEN ! 
Taalwetten zijn m ons land sy

noniem van ontduikingen. 
Inderdaad : Amper zijn ze ge-

Btemd of reeds spreekt men van 
< soepele toepassing ». Verschil
lende Vlaamse volksvertegenwoor
digers die de taalwetten stemden, 
hebben het dan ook nodig gevon
den hun houding in de pers (on
der de voorzichtige rubriek «Vrije 
ta-ibune») te rechtvaardigen. «Met 
'bitterheid in het hart», beweren 
zij, « hebben wij die wetten ge
stemd». Dat is geen ekskuus! De 
Vlamingen aanvaarden geen paai-
middelen meer, maar eenvoudig 
toun volle recht. Is het een over
winning wanneer wij elders iets 
moeten afstaan? Wanneer wij een 
losprijs moeten betalen? Dan 
wordt het een koehandel, en dat 
is noch een geschenk noch een 
verovering. 

Wl] weten bij ondervinding dat 
de taalwetten van 1932 eenvoudig 
met de voeten werden getreden. 
« Jamaa,r, nu zijn er sankties! » 
Och! kom : paai ons nou niet met 
dergelijke lolletjes. Vijanden van 
de Vlamingen zouden die sankties 
moeten toepassen 1 Wij kennen 
dat. 

Verder wordt ons de wijze raad 
gegeven, blok te vormen om op 
deze manier volledig rechtsherstel 
te bekomen. 

Maar is er dan nooit een homo
gene C.V.P.-regering geweest? Dan 
hebben wij toch «blok gevormd»! 
Hebben we dan iets verkregen? 
Steeds maar zwichten voor een 
minderheid in eigen schoot. Daar
naast ook zwichten voor een min
derheid buiten de eigen partij. Zie 
de koningskwestie. 

Die minderheid kreeg haar zin 
door straatlawaai, met Spaak enz. 
aan 't hoofd. 

Be^uit : voorgedaan is na^ge-
leerd. Geen enkel volk veroverde 

zijn vrijheid zoals wij die bij 
stukjes en beetjes aan een vijan
dige minderheid moeten ontfutse
len. 

Wij worden het allengs harts-
grondig beu als meerderheid te 
blijven zwichten voor een veelei
sende minderheid. 

R.D.W. 

VLAAMSE 
CULTUURAVONDEN 

Teneinde de Vlaamse cultuur in 
het Brusselse uit te breiden en 
jonge mensen nader tot elkaar te 
laten komen door middel van de 
hedendaagse kunst werd korte 
tijd geleden te Brussel een Vlaams 
Cultureel Centrum opgericht. 

Initiatiefnemers hiertoe zijn de 
bekende orkestleider Stan Philips, 
leden van de K.V.S. en leden van 
de V.Z.W.D. « De Vlaamse Kel
der ». 

Het programma voor de cyclus 
1963-64 is reeds uitgewerkt en om
vat buiten 7 filmvoorstellingen, 
welke ingelegd worden door be
voegde personen en naderhand be
sproken onder leiding van een 
Forum, ook nog 7 andere avonden 
tijdens dewelke verscheidene 
Vlaamse kunstenaars zullen op
treden. Vermelden wij om. Oor 
van der Goten, Willy de Maer-
gchalk en de journalist Louis de 

Wat de filmvoorstellingen be
treft, het betreft hier speelfilms 
die in cinemazalen vertoond wer
den of nog steeds vertoond wor
den Er is een keuze gemaakt uit 
de beste films der laatste jaren, 
die men kan bestempelen als de 
klassiekers van het scherm. Cite
ren we o.a. : « De derde man » 
met Orson Welles, « Mon Oncle » 
van Jacques Tati. « Een tijd van 
leven en van strarven » met John 
Gavin en Lisselotte Pulver, enz... 

De prijs voor deze voorstellin
gen, die in verhouding tot de ar
tistieke waarde van het prc^ram-
ma zeer laag is, alsmede een fol
der met uitgebreider inlichtingen 
en kompleet programma is te vej> 
krijgen op aanvraag bij het 
Vlaams Cultureel Centrum, lokaal 
« Waltra », Arduinkaai 2-3, Brus
sel 1 (tel. 17.60.36). 

De voorstellingen hebben plaats 
in de Vlaamse Kelder op boveni-
genoemd adres en in de lokalen 
van de V.T.B., Em. Jacqmainlaan. 

WIJ KLAGEN AAN 

Wij eisen het ontslag van hen 
die het Vlaamse volk misleiden en 
het Vlaamee recht verkwanselden. 
De laksheid van deze mensen kent 
geen grenzen. Mijnheer Kiebooms 
gij zijt een volgzame C.V.P.-
knecht, gij hebt uw kiezers ont
goocheld en zult bij de eerstko
mende verkiezing ondervinden wat 
uw houding u zal kosten! 

Indien wij even nagaan wat de 
heer Kiebooms in de « Gaaet van 
Antwerpen » schrijft, dan zien we 
hoe hij er steeds rekening mee 
houdt van waar de wind het 
hardst waait. Wij kiezen niet zo
als u steeds de « gulden midden
weg », maar komen uit voor wat 
we zijn. Uw dubbelzinnigheid kent 
geen grenzen en de lezers hebben 
uw spel reeds lang door. Ook uw 
vroegere C.V.P.-kiezers. 

Gij hebt mede opgestapt tijdens 
de eerste Mars te Brussel, tegen 
faciliteiten en tegen gebiedsroof, 
en nu hebt gij gedwee gehandeld 
uit vrees voor de partij-tucht. Uw 
houding in het parlement moet 
aangeklaagd worden; daarom zul
len wij iede'-een mededelen hoe gij 
geholpen hebt Vlaanderen te ver
raden. 

Vlamingen uit Wilrijk, de afre
kening die wij zullen aanbieden 
moet en zal radikaal zijn. Wij 
weten dat gij allemaal op deze 
gelegenheid zit te wachten. 

Wilrijk zal bij de volgende ge-
meentenverklezing de kans niet 
meer geven aan deze mensen. 

Wij zeggai nu reeds : pak uw 
biezen, uw pensioentijd breekt aan. 

G.C. - Wilrijk. 

OPHITSERS 

Waarde Redaktie, 

Nog is het onderzoek aangaan
de de terroristen uit Gent niet 
afgehandeld, of daar komt de 
franstalige pers deze moordenaars-
aktiviteit minimaliseren. 

Zo de « Libre Belgique » van 
27 september, met de bewering dat 
de rijkswachter te Oostende maar 
oppervlakkige kwetsuren opliep! 
Deze gebrekkige, slachtoffer van 
de franskiljonse hetze, zal wel be
ter weten. 

En wat verder, letterlijk ver
taald : « men moet begrijpen dat 
zij hun zenuwen niet meer mees
ter waren, vooral wat de jongsten 
betreft, en dat zekeren onder hen 
een te gewillig gehoor hebben ver
leend aan raad en wachtwoorden 
van slechte herders. In afwach
ting dat leder zijn eigen verant
woordelijkheid meet ». 

In dit geval mag de Libre en 
andere Pourquoi Pas zich gerust 
bij de onderzoeksrechter gaan 
aangeven, als ophitsers en geeste
lijke verantwoordelijken. Hun ge
schrijf over Vlaamse ekstremis-
ten, over het einde van het ge
duld der goede Belgen en ander 
soortgeljik proza lag zeker aan de 
basis van de O.A.S.-metodes die 
zij nu schijnheilig aanklagen. 

Door hun vlaamshatend ge

schrijf hebben zij de geestesge-
steltenis van die bende ontaarde 
nozems in de hand gewei'kt. 

Zoals wij ook nog eens het bes
te gerecht ter wereld in aktie zjull-
len zien bij het beteugelen van 
deze terreur-daden Het gerecht 
der twee maten en twee gewidi-
ten. Voor ieder onbevooroordeeld 
mens zou er meer begrip moeten 
zijn voor een Vlaamse zenuwadï-
tigheid dan wel voor kolonialisti-
eohe uitspattingen. 

B.H. - Brejnbodegem. 

EENHEID 
Unitarisme, zoals het thans g^ 

bruikt wordt, is geen reëei en wer
kelijk begrip. Het is een kunst
matige opvatting, een kategorische 
iBOiperatlef op zijn Kants. Het te 
een begrip dat men ons opdringt, 
een soort van hypnotisme, een 
drankje dat sommigen bedwelmt. 
Het betekent eenheid, maar niet 
door rechtvaardigheid; wel een
heid door het scheppen van een 
ktmstmatige toestand, waarin een 
deel zoveel voordelen en macht 
heeft, dat het andere niets meer 
te zeggen heeft. Het is een fop-
perij : eenheid door aan sommi
gen een zo grote overmacht t© 
geven, dat de anderen verstomd 
staan en niets meer zeggen kun
nen. Het is dus in genen dele een
heid. 

L.V.R. - Antwerpen. 

De redaktie draagt geen verant-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven Ze ba-
houdt zich het recht van keuze en 
Inkortine voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. " . . , 

- - . . . - - r^^v^U.- . i . - - !«•. . . .^r 

WENTEIPOORTEN 
In hout, staal) Blumlnium 
ot plastiek. 
Standaardnitvoeting ot 
naar gewenst noOfaL 
internen aangepast aan da 
aard van bet bouwwerk. 

Band. o| elektrisebe bedlenlaf, 

'ZONHOVEN • TEL 132 31 

& ZONEN PVBA 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 

' bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767). 

•tl 
f MBT 
' SPECIAAL 

BREVET 

STAK̂  

ALLe VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uuwbfk bIJ een ervaren vakman 
en raten het door hem'onderhouden. 

MËESTËR.UURWEaKMAKER 

GROTE R E U S 
HODERN ATEUEB suns. 

\n\. D a w l n l a r t t r o a l , 11 
OUOERGEH (U. W - ia. XUUA 

ÜJOKTINS wgit faAmwa WggngB «^^gtggaiu. 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü tiet adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

De nieuwe oogst is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop geplukt. 

Proef na 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving : 

NORBERT DE GANCK, 
Watertorenstraat, 10, Aalst 
Telefoon : 053/21667 

a l l e en kannen kan wat kunnen kan 
Wij bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen, Brabant 
en Limburg. 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi, degelijk en 
goedkoop te bouwen. Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 
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TABEL I. 
Absoluut verschil 

Arrondissement 

1) Maaseik 
S) Hasselt 
S) Turnhout 
4) Tongeren 
5) Nijvel 
6) Brugge 
7) Oostende 
8) Brussel 
9) Aarlen 

10) Leuven 
12) Kortrijk 
13) Antwerpen 
14) Roeselare 
15) Mechelen 
18) Dendermonde 
19) Eeklo 
20) Aalst 
22) St.-Niklaas 
23) Veurne 
24) Gent 
27) leper 
28) Oudenaarde 
30) Diksmuide 
34) Tielt 
41) Bastenaken 
Totalen voor 
Vlaanderen 
Wallonië ; 
Arr. Brussel 

61-6S 

+ S23S 
6.0S4 
4.572 
2.406 
2.726 
S.541 
1.203 

14,045 
440 

•S932 
2 096 
6 015 

866 
1.702 

801 
377 

1.136 
735 
17S 

1.614 
157 
135 

— 15 
— 48 
— 515 

+ 38.665 
8 963 

14 045 

Per duizend Per duizend Plaats 
61-62 60-61 60-61 

23,14 
21,10 
15,04 
14,98 
13,43 
11,33 

9,86 
9,66 
9,43 
8,24 
6 94 
6,84 
6,43 
6,24 
4,69 
4,60 
4,42 
3,83 
S,69 
3,50 
1,28 
1,18 
0,31/ 
0,63 

14,29 

8,14 
2,94 
9,68 

15,64 
15,16 
14,64 

6,51 
10,92 
10,47 

7.45 
9,19 
7,92 
9,36 
8,41 
9,45 
8,48 
5,33 
4,49 
2,71 
5,45 

4,38 
0,98 
1,06 
1,23 
1,18 
5,68 

1 
S 
3 

14 
5 
6 

IS 
9 

12 
8 

11 
7 

10 
17 
18 
21 
16 

19 

38 

+ 7,78 
0,19 
9,19 

RIJK 61 673 6,66 6,48 

TABEL II. 

Arrondis. 
Natuurlijke aangroei 

absoluut per duizend 
Migratieoverschot 

absoluut per duizend 

1) Maaseik 
2) Hasselt 
3) Turnhout 
4) Tongeren 
5) Tielt 
6) Roeselare 
7) Brugge 
8) Kortrijk 

10) Diksmuide 
11) Oostende 
12) leper 
13) Dendermonde 
14) Mechelen 
15) Aalst 
16) Veurne 
17) Leuven 
18) St.-Niklaas 
19) Eeklo 
80) Antwerpen 
23) Oudenaarde 
S6) Gent 

2.910 
4,545 
4.748 

1.908 
653 

1.134 
1.816 
2.349 

336 
841 
819 

1 133 
1.763 
1.611 -

289 
2.169 
1.153 

477 
4 640 

450 
1.429 

20,83 
15,89 
15,62 

11,87 
8,65 
8,42 
8,10 
7,77 
6,97 
6,90 
6,67 
6,64 
6,46 

- . , £ ^ . . 
6,17 
6,10 
6,01 
5,82 
5,28 
3,93 
3,10 

323 
1.489 

>— 176 
498 

— 701 
— 268 

725 
— 253 
— 351 

362 

— , 66? . 
— 332 
— 61 
— 475 
— 116 

763 
— 418 
— 100 

1.375 
— 315 

185 

2,31 
5,21 

— 0,58 
3,09 

— 9,28 
1— 1.99 

3,23 
— 0,83 
— 7,28 

2,96 
— 5,39 
— 1,95 
— 0,22 

— 1,84 
— 2,48 

2,14 
— 2.18 
— 1,22 

1,56 
— 2,75 

0,40 

TABEL m. 

Provincie 
Natuurlijke aangroei 

absoluut per duizend 
Nat. aangroei 60-61 

per duizend 

1) Limburg 9.363 15,97 
2) Antwerpen 11.151 7,66 
S) W.-Vlaanderen 8.237 7,65 
4) O.-Vlaanderen 6.253 4,89 
5) Luxemburg 992 4,57 
6) Namen 1.120 3,02 
7) Bfabant 4.173 2,07 
8) Henegouwen 1.010 0,80 
9) Luik 494 0,49 

16,85 
8,4Z 
8,47 
5,79 
6,06 
4,20 
S,14 
2,13 
1,74 

Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
RIJK 

TABEL IV. 

Provincie 

1) Limburg 
2) Antwerpen 

37.173 
3.616 
2.004 

42.793 

7,83 
1,19 
1,38 
4,62 

Aantal sterfgevallen 
absoluut 

4 420 
15.344 

3) West-Vlaanderen 11.545 
4) Oost-Vlaanderen 15.566 
5) Brabant 
6) Luxemburg 
7 )Namen 
8) Luik 
9) llenegoutven 

Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
RIJK 

TABig. V. 

Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
RIJK 

24.885 
2.810 
5.130 

14.088 
17.757 

50.758 
42.575 
18.212 

111.545 

1962 
per duizend 

7,53 

10,54 
10,7S 
12,19 
12,37 
12,95 
13,83 
13,98 
14,21 

10,68 
13,96 
12,52 
12,06 

Migratie overschot 1962 
absoluut per 

1.492 
6.347 

12.041 
18.880 

duizend 

0,31 
1,75 
8,28 
t,04 

8.68 
2,48 
2,SS 
5,63 

Sterfgevallen 1981 
per duizend 

7,55 
10,15 
10,10 
11,38 
11,85 
12.40 
13,15 
13,49 
13,46 

10,17 
13,38 
12,08 
11,51 

Migratie overschot 1961 
per duizend 

— 0,90 
— 2.29 

6,86 
— 0,15 

DEMOGRAFIE 
In aansluiting op onze artikelenreeks, ver
schenen in mei-juni van dit jaar, onder de 
titel «Zetelaanpassing en Demografie », 
willen we hier zeer in het kort een vervolg 
brengen voor het jaar 1962. 
In het bijzonder verwijzen we naar de ta
bellen IV tot VIII, welke verschenen in het 
nummer 19 van 1 1 mei 1963. Laat ons nu 
de verdere evolutie volgen van relatieve aan
groei, natuurlijke aangroei en migratiebe-
w^eging. 

In tabefl I geven we de cij
fers van de relatieve aangroei 
der Vlaamse arrondissemen
ten 1961-1962. Ze werden ge
rangschikt volgens hoogste 
aangroei; deze van de perio
de 1960-1961 werd in de laat
ste kolom ter vergelijking 
aangeduid (in per duizend). 

Het is wel verstaan dat de 
cijfers van tabel I rekening 
houden met de werkelijke 
toestand op 31.12.61 volgens 
de gehouden volkstelling, 
maar dat de wijzigingen aan 
de arrondissementsgrenzen 
sedert 1 september niet kon
den in aanmerking genomen 
worden. 

We stellen vast dat van de 
21 Vlaamse arrondissementen 
er 15 zijn waarvan de aan
groei hoger ligt dan 1960-61, 
en 6 waarvan hij lager bleef. 
Het blijkt duidelijk dat de 
zwakke plaatsen steeds de
zelfde zijn : Oost-Vlaanderen 
en de Westhoek, Jerwijl Lim

burg ver vooraan liggen. 
Vermits de gegevens van 

tabel I het resultaat zijn van 
geboorten, sterfte en migratie, 
is het om een inzicht te krij
gen in de werkelijke verhou
dingen, noodzakelijk deze ele
menten afzonderlijk te be
schouwen. Daarom geven we 
in tabel II de natuurlijke 
aangroei en het inwijkings-
overschot van de Vlaamse ar
rondissementen, gerangschikt 
naar de hoogste natuurlijke 
aangroei. 

Uit tabel II blijkt, dat 
slechts 8 arrondissementen 
een batig inwijkingsoverschot 
behalen; alle andere verlie
zen elk jaar mensen die bij 
gebrek aan werk In eigen 
streek hun geboortedorp of 
stad verlaten. Voor sommige 
streken (Tielt, Diksmuide) 
wordt het geboorteoverschot 
volledig opgeslorpt! 

Bij de natuurlijke aangroei 
stelt men traditiegetrouw het 

enorme overwicht der Vlaam
se gewesten vast : alle 21 ar
rondissementen zijn bij da 
eerste 26 ! 

De globale natuurlijke aan
groei per provincie en in to
taal wordt weergegeven in 
tabel III, 

Uit tabel III blijkt over de 
hele lijn een achteruitgang. 
Voor Wallonië is de vermin
dering t.o.v. 60-61 veruit het 
sterkst, zowel in absolute cij
fers als in relatieve verhou
dingen. 

De sterfte speelt hierbij 
slechts een ondergeschikte 
rol, hoewel een lichte ver
meerdering valt waar te ne
men. In tabel IV geven we een 
overzicht per provincie. Hier
bij stellen we vast dat, zoals 
vorig jaar, de vier Vlaamse 
provincies eerst komen en 
Brabant in het midden op de 
vijfde plaats blijft. Dit is een 
vast verschijnsel, te wijten 
aan de leeftijdsstruktuur der 
onderscheiden bevolkings
groepen (zie tabel IV). 

Tenslotte werpen we nog 
een blik op migratiebewe
ging in tabel V. Er bestaat 'n 
batig overschot, in tegenstel
ling tot 1961, toen het rijk 
een hadelig saldo van 0,15 
vertoonde wegens talrijke 
ambtshalve afschrijvingen. 
Weer gaat het leeuwenaan
deel naar Brussel, dat zowel 
Vlaanderen als Wallonië 
leegzuigt. Van de Vlaamse pro
vincies hebben Antwerpen en 
Limburg een batig saldo, ter
wijl West- en Oost-Vlaande
ren, als steeds, meer mensen 
afgeven dan ontvangen. 

E. Slosse 
Hoofd vu-Studiedienst. 

HOOFDBESTUUR 
Het Hoofdbestuur van de Volksunie deelt mee : 

Het ICongres van de Volksunie, vooropgezet voor 
Mechelen op 9 en 10 november, wordt verschoven 
naar 14 en 15 december. Dit werd beslist omdat 
de betoging van het Vlaams Aktiekomitee te 
Antwerpen verschoven werd van 3 naar 10 no
vember. 

* w 

Het bericht betreffende het ontslag van de heer 
Toon van Overstraeten als voorzitter van het 
propaganda-komitee is onjuist. 

• 

Het Hoofdbestuur van de Volksunie heeft in zijn 
vergadering van 5 oktober II. het plan tot reorga
nisatie van de partijwerking, voorgesteld door de 
voorzitter van het nationaal organisatiekomitee, 
de heer Rudi van der Paal, goedgekeurd. 

PEDERALIZCREN I 

^" De C.V.P.-lelding; gaat zich 
op 12 Oktober te Brussel be
zighouden met reorganlzatle-
planne-n voor de partij. De 
ernstige malulse die sinds een 
paar jaar In de C.V.P. heerst 
en die na Hertoginnedal om
sloeg In een regelrechte afta
keling, maakt een reorganlza-
tle onvermijdelijk. 

Van den Boeynants heeft 
thans vla de pers reeds een 

tipje gelicht van de sluier die 
over de reorganlzatleplannen 
hangt. Het hoofdbeginsel, dat 
op 12 oktober ter sprake zal 
komen, Is dat van een ruime
re autonomie voor de Waalse 
en Vlaamse partij vleugels, 
onder het motto ; federall-
zerlng ! 

D A L L A S T U I T G O O I E N 

Is nu ook reeds de C.V.P. 
door het federalistisch virus 

'"' besmet ? Zo'n vaart loopt het 
wel niet, maar de unitaire 
heren die in de C.V.P. aan de 
leiding zijn beseffen volko-, 
men, dat zij slechts kunnen' 
blijven vhegen wanneer zs ' 
ballast uitgooien. j 

Aan het unitarisme gelooft 
In dit land geen kat meer. 
Zelfs alet de grote verdedi
gers ervan — zij verdedigen 
immers met het unitaire con
cept, maar de voordelen die 
er voor hen aan verbonden 
zijn. . 

Het federalisme dringt van 
dag tot dag meer en meer in 
de geesten door en men heeft 
niet genoeg aan de vingers 
van beide handen om de 
maatregelen op te noemen 
die de laatste tijd werden ge-j \ 
troffen onder het etiket «fe-j • 
derallzeren». \ , ,v . ,<i,̂ 3 

• ''S ••.':'' > ••m,q 
Of het uitgooien van baW 

last de opmars naar een écht. 
federalisme kan tegenhou-j 
den ? We geloven er niets; 
van : ledere «federalizeren-'j 
de » maatregel verhaast het 
zuiver federalistisch proces, '1 

Wat thans in de C.V.p!l 
gaat gebeuren, bedriegt ons 
niet : het is het zoveelste ver-^ 
traglngsmanoeuver. Althans, 
in de geest van de ontwer-i 
pers ervan. In de praktijk zal] 
het net andersom zijn. - 'T^$(A 

En zéker wanneer de Volks-] 
unie steeds maar. sterker 
wordt! . • :„^jii 
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VLAANDEREN 

^esU, 

' Te Gent, ergens op de stoep tassen de Kouter en het Laurent-
pïein (gij weet wel : dat plein in de Vlaamse stad Gent waar een 
arduinen opschrift getuigt voor een periode die nog maar net achter 
de rug ligt : « Le conseil communal declare solennellement que Ie 
frère Laurent a bien mérité de la ville de Gand - 1834) - ergens op 
die stoep dus hebt gij na de betoging van verleden zondag mij bij 
de knoop van mijn jas gepakt en mij gevraagd : « begrijp-te-gij dat 
tpel van Oostende ? n. 

Jk heb u, beste, moeten antwoorden dal ik het niet begreep. 
Gij hebl bezwerend uw rechter wijsvinger in de lucht gestoken en 
uw tweede vraag op mij afgevuurd : « waar-de-gij in Oostende de 
dag van de V.V.B.-karavaan langs de kust ? ». En ten tweede male 
heb ik ontkennend het hoofd geschud. 

Dan hebt gij, mijn vriend, uw vizie gegeven op wat gij « dat 
$pel van Oostende » noemde. En die vizie verdient, naast de taal van 
het nuchter verstand en naast de overwegingen die dit nuchter 
verstand doen denken langs de lijnen van taktiek, fatsoen en oppor
tuniteit - uw vizie verdient eveneens geboekstaafd te worden voor 
de toekomst. 

Gij waart, beste, wél in de Vlaamse karavaan langs de kust. 
Zoals gij het zelf zegt : zonder al Ie veel entoeziasme op die natte 
IJzerbedevaartdag , in het bewustzijn ephter dat er « aan die kust » 
eindeüjk wel eens iets mocht gebeuren. Iets : dat was een betoging 
van mensen gelijk gij, die kalm en zonder veel tamtam van De 
Panne naar Knokke zouden rijden met een Leeuwenvlag op hnn 
wagen om zo de aandacht te trekken op de onduldbare verfransing 
van de Vlaamse kust. 

Uw kalm en vreedzaam voornemen, goede vriend, heeft in de 
joernalistieke komkommertijd voor onze onvolprezen nationale peis 
de rol gespeeld van het monster van Loch Ness. Hel kreeg de eerste 
pagina en reuze-koppen. Het kreeg de belangstelling van de « verant
woordelijke instanties » langsheen de kust. En deze instanties lieten 
u duidelijk verstaan dat ze met u w vreedzaam opzet niet 
gediend waren. De burgemeester van Oostende en de handelskainer 
van Oostende en de ik-weet-niet-wie-nog van Oostende noemden uw 
voornemen « inopportuun ». En er werd zoveel stof opgewaaid, er 
werd zo vaak beweerd dat de paar honderd wagens van de V.V.B, 
het vaderland in gevaar brachten, dat het vaderland zijn beste zonen 
afvaardigde om het hoofd te kunnen bieden aan uw inopportuun 
verschijnen. 

Gij zijt dan, nat en koud, aan die tocht begonnen. Met een 
ipiksplinternieuwe wagen en de leeuwenvlag op de glanzende motor-
kap. In Oostende nmchtte u, onder het waakzaam oog van de 
geüniformeerde ordebewakers, het patriotiseh ontvangstkomitee : een 
paar honderd opgehitsten die praktisch vri] spel kregen. 

Uw wagen werd er duchtig toegetakeld, evenals de wagens 
van hen die vóór en achter u reden. « Duizenden [ranken schade », 
hebt ge me gezegd, « en tienduizenden franken schade als men 
nadien al die gedeukte en gebuilde wagens eens op zijn gemak 
bekeek n. Aan de a Petit'Paris » reedt gij voorbij op het hoogtepunt 
der incidenten : gij hoorde en zaagt de bom die een rijkswachter 
kwetste, maar die bestemd was voor U en uw betoging-genoten. 
De bom van een onvatbare totdat het vanzelf knalde in de 
yVocringenslraat... 

Verleden zondag te Cent hebt gij dat allemaal opgehaald met 
een bitterheid die sinds die zondag nog in u nazindert : vw afgewe
zen verzoek aan de politie om de schade aan uw ivagen ie doen 
vaststellen ; liet vernederend gevoel beschouwd te worden als het 
uitschot dat maar net een bom op het hoofd verdient , de verkla
ringen van hele en halve auloriteilen die zél) medc-veiantwoordelijk 
zijn voor de laaltoeslanden aan de kust - en daartegenover het goed 
fatsoen en de braafheid waarmee gij betoogd hebt die dag. 

Uw besluit, mijn beste ? Gij zijt een kalm en beredeneerd 
man ; uw besluit is er een geweest op lange termijn, mede. bepaald 
door uw vertrouwen in de verdere ontwikkeling der Vlaamse 
beweging. 

« Maar », hebt gij er aan toegevoegd - en weer zwaaide uw 
rechter wijsvinger voor mijn neus • « abyssus ahyssum invocat ». 
VU mijn vijfde Latijnse heb ik onthouden dat ge daarmee wilde 
zeggen dat véél verkhmrbaar is - maar daarom nog niet goed le 
keuren - voor wie denkt onder meer met zijn geheugen. 

Wal moest geboekstaafd worden.. 

Vw dio Gtne*^ 

TRADITIE VAN.. . 

De zaak van de franskil
jonse bommen te Gent is 
slechts de zoveelste zaak in 
een eindeloze rij van terreur
daden die steeds ingegeven 
werden door Vlamingenhaat 
en patriotiseh chauvinisme. 

Uit de periode tussen de 
beide wereldoorlogen hoeven 
we maar te herinneren aan 
de vernieling, op bevel van de 
militaire overheid, van graf
zerken waarmee grindpaden 
werden aangelegd. Er is in 
1920 de moord geweest op 
Herman Van den Reeck, die 
neergeschoten werd door een 
franskiljons Antwerps poli-
tiekommissaris. Er is de aan
slag geweest op de student 
en oudstrijder Berten Val-
laeys. Er is de moord geweeest 
op de Vlaams-nationalist 
Vincent Loyen, een mijnwer
ker uit Limburg. 

...TERREUR EN GEWELD 

Na de tweede wereldoorlog 
vloog de IJzertoren de lucht 
in. Wie zich niet meer precies 
de houding van het Belgisch 
gerecht to.v. deze aanslag 
herinnert, herleze met aan
dacht de brochure « Het Ge
ding van de IJzertoren ». 

Deze onterende grafschen
nis bleef ongestraft... alhoe
wel de daders méér dan be
kend waren. 

Er is nadien de aanslag ge
weest op het huis van prof. 
Franssen. Daders onbekend ! 
De aanslag op Rommelpot. 
Daders onbekend ! De aan
slag op het huis van Willem 
Demeyer. Daders onbekend ! 
Een vijftal aanslagen op hui
zen van Brusselse Vlamingen. 
Daders onbekend ! 

Dichterbij is er de vernie
ling geweest van de V.T.B.-
vitrine's te Brussel en te Ant
werpen. Daders onbekend ! 
Het vernielen van de ruiten 
bij dr Leo Wouters. Daders 
onbekend ! Het vernielen van 
de ruiten bij mr W. Martens. 
Daders onbekend ! 

ONBEKENDE DADERS ? 

Er is de brandbom met 
tijdmechanisme geweest op 
het V.U.-bal te Antwerpen. 
De daders werden ontdekt 
dank zij gegevens uit V.U.-
middens. 

Er is dan de bom geweest 
tijdens de Tweede Mars op 
Brussel, waarvan vandaag zo 
goed als vaststaat dat zij uit 
het arsenaal Stassart kwam. 
Voor het werpen van deze 
bom zette men destijds we
kenlang een Vlaams betoger 
vast ! 

Er zijn de bommen geweest 
te Wemmei, Oostende en 
Aalst Daders onbekend ! Tot
dat door een dwaas toeval de 
opslagplaats aan de Woerin-
genstraat te Gent de lucht 
invloog en het gerecht wel 
niet anders kon dan optreden 

JOERNALISTIEK 

De Franstalige kranten be
ijverden zich vanaf de twee
de dag na de ontploffing in 
de Woeringenstraat reeds om 

de terreur van dé Gentse 
< jeunesse dorée» goed te 
praten. 

Dat verbaast ons niet! Hoé 
zou deze Franstalige pers è,n-
ders kunnen reageren, zij die 
nu reeds maanden- en jaren
lang met haar anti-Vlaams 
hetzeproza het klimaat heeft 
vergiftigd en de geesten rijp 
heeft gemaakt voor geweld ? 

Wat wij echter zonder 
meer een joernalistieke 
ploertenstreek noemen, Is de 
wijze waarop de «Volksgazet» 
de zaak van de bommen en 
van de schilderaktie te Oos
tende dooreenhaspelde in 
haar titels en artikels. Zij 
stelde het net zo voor,- alsof 
Vlaamse militanten aange
houden waren in verband 
met de bommen van Stassart. 

Zij deed dat uit haat tegen 
de Vlaamse kladschilders! 
Maar deed zij het niet even
zeer om de Gentse bommen-
terreur te minimalizeren ? 

Wel bekome het Jos van 
Eynde, nu hij zijn « Volksga
zet» als énige Nederlandsta
lige krant laat optrekken ter 
verdediging van de kasteno-
zems en bommenleggers te 
Gent. 

EINDE TERREUR ? 
Is de ontploffing te Gent 

het einde geweest van de an
ti-Vlaamse terreur of heeft 
de bende nog elders vertak
kingen ? 

In ieder geval : verleden 
week ging te St Niklaas een 
V.U.-meeting door en de in
richters van deze meeting 
werden bedreigd met bom
men. 

Verleden zaterdag nog wer
den aan het huis van dr Leo 
Wouters te Gent twee lege 
springstof-omhulsels gevon
den met daarop de tekst « sa-
Ie flamin s> en « on les aura ». 

De brandbom m^t tijdsont
steking op het V.U.-bal te 
Antwerpen heeft ons ander
zijds geleerd dat de Gentse 
bende Stassart niet de enige 
patriotische terreurbende 
was. 

Zitten er ook nog elders in 
het land ? En wie zijn de 
grote aanstokers ? 

Wat liet de onderzoeksrech
ter toe, zo vlug te zeggen dat 
finantiële steun van grote 

flrmas aan Sfassar^ ultgeslft» 
ten was ?. 

AANHOUDINGEN 

Er werden de laatste msATim 
den heel wat aanhoudingei» 
verricht — eigenaardig ge
noeg nooit langs de kant van 
de franskiljonse terroristeö. 
Daarvoor was het nodig daf 
te Gent de boel vanzelf ont
plofte... 

Maar wij kunnen ons sinds 
een paar jaar geen enkele 
Vlaamse betoging herinneren 
waarbij niet steeds een paar 
Vlaamse betogers door dé. 
rijkswacht werden ingepikt. 

Vaak eindigde het er mee 
dat men de aangehoudenen 
na een tijdje moest vrijlaten. 
Soms kwam er eens een von
nis voor één of ander luttel 
vergrijp, zoals het bezit van 
een pennemes of dergelijk^ 
onzin. 

Ook deze willekeurige inti
midatie-aanhoudingen heb
ben er toe bijgedragen, de 
sfeer van terreur levendig t^ 
houden. 

f f 
I \ 

VANDALISME 

Sommigen willen thans, In 
het licht van de afkeurens
waardige teeraktie te Oosten
de, het zo voorstellen alsof 
«vandalisme» een Vlaams 
brevet zou zijn. We herirme-
ren slechts aan een paar fei
ten uit het recent verleden : 
de herhaalde en moedwillige 
vernieling van het Vermey-
len-borstbeeld nabij Brussel 
en de moedwillige vernieling 
van straatnaamborden te 
Overijsse, waarbij voor tien
duizenden franken schade 
werd berokkend. 

We herinneren eveneens 
aan de meest onterende vorm 
van vandalisme : de teerbe
kladding van het graf van 
Pastoor Veltmans in de Voer
streek. De grafschenners 
kwamen er van af met een 
voorwaardelijk straf je... 

Wij herinneren aan al deze 
feiten, niet om de feiten te 
Oostende te verrechtvaardi
gen — zij zijn niet te ver
rechtvaardigen. 

Maar omdat de waarheid 
óók haar rechten heeft en 
omdat, wie het ganse tafe
reel ziet, zich niet blind aou 
staren op één paneel ervan. 

.teer oir een graf.., 



DE VOLKSUNIE s 
EiERKOMMODORC OF 

EREKOMMODORE ? 

'. Volgens de bladen werden 
Öeze week te Gent verhoord 
1.V m. de N.A.C.-bommen : 
Timmermans, erekommodore 
iVan de Zeemacht, en Barba-
ry, gewezen onderkommissa-
ris van Oostende. 

De erekommodore zou, vol
gens de aangehoudenen van 
de bende Stassart, een adres 
te Oostende hebben aange
duid waar de kastenozems 
bun « munitie » konden gaan 

deponeren in het vooruit
zicht van de V.V.B.-rmiTs 
langs de kust. 

De erekommodore zou — 
steeds volgens de bladen — 
zulks niet loochenen, doch 
beweert dat hij in de me
ning verkeerde dat het 
« slechts om rotte tomaten 
en rotte eieren » ging. 

Aan het gerecht thans, om 
uit te maken wat een hoger 
officier verstaat onder « mu
nitie ». 

Een eigenaardige erekom
modore, die Oostendse « mu-
nitiedepot-aanwijzer ». 

En een eigenaardige ge
wezen onderkommissaris, die 
Oostendse Barbary. Nomen 
est omen? 

VASTSTELLINGEN 

Uit de richting, waarin het 
onderzoek te Gent evolueert, 
zou dus meer en meer blij
ken dat de groep Stassart 
niet zo helemaal in het 
luchtledige *hing, zoals aan
vankelijk beweerd werd. De 
heerschappen hadden — al
vorens hun raids bij beto-

.EN NOG: LEUVEN. 

•an\vege een lerer uit Leuven, die de toestan
den aan de Alma Mater van zeer nabij kent, 
onLvingen we een lezersbrief die we - omwille 
»an zijn omvang - niet in de gewone rubriek 
* Lezersbrieven » doch op deze plaats brengen. 
Öj> dit schrijven is van toepassing de regel van 
Jpnze lezersrubriek : « de redaktie draagt geen 
jrerantwoordelijkheid voor gepubliceerde brieven 
van lezers ». 

De brief die de Belgische Bisschoppen op 
S&.8.63 gericht hebhen « Aan de Heren van het 
'écademisch en van het Wetenschappelijk Persa-
fieel », begint met de verklaring dat de 
"Bisschoppen « niet slechts als Inrichtende Macht 
van de Katholieke Universiteit optreden », maar 
ook en vooral als bisschoppen, « die de Heilige 
peest als opzichters heeft aangesteld om Gods 
%erk te behoeden ». Deze inleiding roept herinne-
^ngen op aan 1930 : toen werd aan alle 
fcatholieken verkondigd : « Als herders van uw 
tielen verklaren wij u dat België uw vaderland is». 

In 1963 zijn dergelijke verklaringen dubbel 
ptfnlijk geworden. Zelfs als men de speciale om
standigheden buiten beschouwing laat, waarin de 
Vlaamse christenen zich bevinden. Het is pijnlij^t 
^at Bisschoppen van de Katholieke Kerk verkla
ringen 'publiceren die rechtstreeks op een prak
tisch uitsluitend politiek probleem slaan. En het*' 
ïs nóg erger dat dit gebeurt met een beroep op 
hun hoge godsdienstige zending en opdracht. 
0et is zo gemakkelijk in het algemeen en in het 
buitenland vooruitstrevende en open stellingen in 
te nemen. Iets anders is : een dergelijke houding 
»ok zelf en metterdaad toe te passen ! 

Welwillendheid, openheid, begrip, teg-emoet-
omen zijrt- blijkbaar voornamelijk van belang 
egenover niet-ehristenen, afgescheiden broeders 

ateïsten. Het Is toch niet oneerbiedig of opstan-
ig te wensen dat de christenen in de eigen bis

dommen daar ook iets van zouden mogen 
hndervinden ? Zorg voor de minderbedeelden, 
hommer over de ekonomische zwakken en bena-
aeelden in Zutd-Amerika, Azië en Afrika zijn zeer 

Pooi, maar gaan toch niet zo heel goed samen met 
\t buigen voor de dikst gevulde portefeuilles, de 

Mr. hogergeplaatsten en de onverzoenlijke kaste-
piensen. 

De Vlaamse mens verdiende blijkbaar wel 
tnige aandacht to»% het «r op aatt kwam, door 
yten verkiezingsoverwinning de subsidies van de 
ÉiniversHeU met ongeveer 60.000.000 P te ver
vlogen. Daarna gaat de aandacht uitsluitend naar 
p)ie dreigt een paar honderdduizend of een paar 
Uniljoenen te zullen weigeren. 

Een oproep om in diskussie in Leuven de 
thristelijke geest te bewaren, geen gebruik te 
maken van leugens en scheldwoorden, geen mis-

i^ruik te maken van sociale macht, hoffelijk te 
tijn tegenover alle vreemde gasten in de universi
teit, enz. behoort zéker tot de religieuze taak van 
£ ! Bissehoppen. Of het christelijk leven in dit 

nd, in West-Europa en in de wereld, de éénheid 
«ara de Belgische staat in de zin van 1880 en de 
geografische eenheid van de universiteit veronder
stelt, is een vraag die we zeer beslist met néén 
durven beantwoorden. 

I De genomen beslissingen maken het de 
professoren praktisch onmogelijk, openhartig en 
ppenlijk stelling te nemen in een aktueel belang-
fijk probleem. Deze beslissingen konden eventueel, 
| n overeenstemming met de geest die elke univer-
tAteil bezitten moet, in gemeenschappelijk overleg 
tussen de professoren getroffen worden. Als mid
del om het samenleven mogelijk te maken. En 
dan zou een dergelijk besluit ook legaal door allen 
tnoeten onderhouden worden. 

Het ontbreken van elke redelijkheid bij de 
fanatieke schreeuwers van de Acapsul en de 
oneerlijkheid waardoor het m,ogeli]k was dat 
besprekingen, waarover iederéén beloofd had t» 
zullen zwijgen, regelmatig in Le Soir werden 
gepubliceerd, maken een dergelijke akademische 
beslissing onmogelijk 1 Deze niet bestaande afe» 

demische geest wordt nu vervangen door een 
autoritaire dwang. Een dwang die een schande is 
voor élke universiteit. 

Want niet enkel de redelijke Vlaamse Profes
soren worden getroffen, maar het statuut van de 
universiteit alsdusdanig. De universiteiten werden 
immers geslicht als autonome korporalies met een 
eigen bestuur. Dit betekent niet : zonder enige 
binding, hetzij aan de staat hetzij aan een inrich
tende organisatie. De universiteit heeft bescher
ming en hulp nodig. Maar na haar stichting heeft 
zij, van waar haar bescherming en hulp mogit 
komen, behoefte aan en recht op zelfbestuur. 

Deze zelfstandigheid van de universiteit leeft, 
is werkelijk, in de professor. Op wetenschappelijk 
gebied, maar ook op het gebied van het openbare 
leven ; zo niet wordt de universiteit wat zij is in 
de totalitaire landen. De Middeleeuwse universi
teiten hebben _ trouwens, binnen de katholieke 
Kerk, meer dan eens gebruik gemaakt van deze 
zelfstandigheid. Hoewel ook voor hen die zelfstan
digheid nooit onbedreigd was I 

Waar professoren verboden wordt op een 
eerlijke, verantwoorde wijze in belangrijke proble
men' hunHaak van intellektuele leiders te vervul
len, wordt de universitaire geest geschonden. Om 
een échte universiteit te zijn moet de « univeisi-

'fêit weer itiorden, wat zij in haar beste tijd 
geweest is : een dynamisch princiep in de Europese 
geschiedenis ». (J. Ortega y Gasset, Mision de la 
universidad). 

Lovanium, door de katholieke universiteit te 
Leuven als katholieke universiteit gesticht in de 
buurt van Leopoldstad, heeft in alle stilte, zonder 
veel moeilijkheden het kenmerk « katholiek » uit 
zijn naam en organisatie weggelaten. Wij kunnen 
dat begrijpen en zelfs waarderen. De geografische 
eenheid van de Leuvense universiteit zelf, die in 
feite (twee mooie gelegenheidszinnetjes kunnen 
ons rechtmatig wantrouwen niet meer misleiden) 
het Waalse imperialisme dient, is echter iets waar 
ons geloof bij betrokken wordt I I I 

De katholieke Hiërarchie in dit land toont nu 
plotseling voor enkele honderden mensen een 
tedere zorg, die jie miljoenen eenvoudige en 
trouwe Vlaamse mensen gedurende tientallen 
jaren op geen enkele wijze hebben kunnen 
ervaren... Wat wij hier schrijven steunt niet op 
verbittering ; het is de eenvoudige toepassing van 
het recht om de waarheid te zeggen. Als ik me 
niet vergis heeft een heilige man eens gezegd-: 
het is beter dat er ergernis ontstaat, dan dat de 
waarheid verborgen wordt. En in het Evangelie 
heet het : « de waarheid zal u vrif maken » 
(Joh.8,S2). 

De beschavende en opvoedende invloed van 
de Kerk behoort tot de waardevolste elementen 
van de Europese geschiedenis. Al is de uitdruk
king wel wat ié gesimplificeerd, er is een tijd 
geweest toen het goed was onder de kromstaf te 
leven. En hel zon zo goed moeten zijn dat ni't 
een nationale staat, maar een aan geen en fl 
chauvinisme gebonden Kerk een universiteit 
organiseert, beschermt en steunt. Als de slagen 
van de kromstaf echter volgens andere normen 
dan die van recht en redelijkheid worden uitge
deeld, als - om konkreet te zijn - bij de beoordeling 
van een situatie geen woord gezegd wordt over 
de professorenstaking ; als een paar kreten in de 
straat « Walen buiten » op de schouders van ete 
Vlaamse professoren worden geschoven enkel en 
alleen omdat men blijkbaar vreest als partijdig 
gescholden te worden : ditn is het niet goed onder 
de kromstaf te leven. 

Ofwel beperke men zieh tot een aXgemeen 
beroep op een redelijke tn christelijke houding ; 
ofwel m.aet men moedig en eerlijk oordelen ati 
Inrichtende Macht. Omektt er inderdaad geen wtU 
doende akademische geest it, zoolt «r ©ofe gr«e» 
ichte fakulteitsraden zijn... 

Onze tijd vr&^t toeh «mi mondige christenmt, 
Sxoellenües f 

fLihfi., J^AWMiW 

gingen te gaan ondernemen 
— kontakt op hoog C.A.N.-
niveau. 

Tot wat dat in Oostende 
heeft geleid, weten we reeds: 
een rijkswachter werd er 
verminkt. Aan talloze auto's 
van Vlaamse betogers werd 
voor tienduizende franken 
schade toegebracht. 

Acht de V.V.B, het niet 
nuttig, thans over te gaan 
tot het verzamelen van al 
deze schadegevallen en de 
raming ervan? De daders 
zijn gekend : zij kunnen 
aansprakelijk gesteld wor
den. 

In ieder geval : de ernsti
ge incidenten die te Oosten
de — al dan niet met mede
weten van de erekommodore 
— plaats vonden, liggen 
eveneens ten grondslag aan 
de onbezonnen teeraktie van 
enkele Vlaamse jongeren. 

ZIELEZORG 

IN DE HOOFDSTAD 

De « Brusselse Post» brengt 
het verhaal van een Vlaamse 
pater die, in opdracht van 
zijn provinciaal, in Groot-
Brussel aan apostolaat onder 
de Vlamingen was begonnen. 

De pater meldde zich aan 
bij de Nederlandsondkundige 
pastoor te Eisene in een pa
rochie van zowat 21.000 zie
len. Op zijn vraag naar het 
aantal Vlaamse gezinnen in 
de parochie, kreeg hij als an t 
woord : een vijf en twintig
tal. 

Een stelselmatig huisbe
zoek stelde de pater op korte 
tijd in staat, 3 500 Vlaamse 
gezinnen in die parochie te 
tellen. 

Voor die honderden en nog 
eens honderden Vlaamse ge
zinnen was er In die parochie 
nooit enige belangstelling 
vanwege de geestelijkheid. 
En Eisene is beslist geen uit
zondering 1 

WESTVL.AAMSB 

T.V.-KLACHT 

De West-Vlamingen klagen 
nu reeds jaren over de slech
te kwaliteit van de T.V.-ont-
vangst in hun provincie, fii 

gans de Westhoek is het ge-l 
durende de zomermaanden 
praktisch onmogelijk, een 
fatsoenlijk beeld op het 
scherm te krijgen. Dit is het 
gevolg van de atmosferische 
omstandigheden en van ster
ke interferentie vanwege de 
Spaanse T.V. 

Een technische oplossing 
voor dit probleem ligt voor de 
hand : de bouw van steun-
zenders. 

Het is onbegrijpelijk dat de 
BRT daartoe niet overgaat. In 
Wallonië werden verschillen
de steunzenders gebouwd, die 
stuk voor stuk een minder 
talrijke bevolking bedienen 
dan die van de Westhoek. 

Maar ja, de mensen uit de 
Westhoek zijn geen Walen... 

38 MILJARD 

Zoals onze lezers zich her
inneren heeft eerste-minister 
Lefèvre onlangs de bewering 
van de AB.V.V.-afvaardiging 
van de fabrieken Cockerill-
Ougrée, als zou Wallonië 
achteruitgesteld worden bij 
Vlaanderen, weerlegd door er 
op te wijzen dat van midden 
1959 tot einde 1962 de indus
triële investeringen met 
rijkssteun 37 miljard 686 mil
joen bedroegen voor Wallo
nië. 

Volksvertegenwoordiger B. 
Mattheyssens heeft thans 
aan de eerste-minister ge
vraagd, hoeveel Vlaanderen 
in dezaifde periode kreeg. 

Eens benieuwd om het an t 
woord te zien ! 

l 
RECHTS HEET LINKS 

Jos van Eynde vertegen
woordigt in de BJS.P. het 
rechts socialisme. Jarenlang 
heeft hij de linksen in zijn 
partij uitgescholden voor al 
wat lelijk is. 

Hij heeft echter bemerkt 
dat dit hem geen voordeel 
brengt en "dat hij veld ver-
Mest. Geen nood! De heer Van 
Eynde wist er wat op te vin
den. 

Thans begint hij te schrij
ven In de stijl van « wij link
sen ». 

Wordt Jos van Eynde nu 
M.P.w.-er of redakteur van 
« Links > ? 

•B-
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Het toppunt 
PVV LEUVEN VRAAGT FACILITEITEN ! 

Zoals men weet heeft Mr. Hoschet, P.V.V.-voorzitter 
Leuven, voor enkele maanden ontslag genomen. Thans 
heeft men hem teruggehaald. 

Zijn prijs ? Een nieuw program voor Leuven en 
omgeving. 

Welk program ? Faciliteiten te Leuven en in de 
randgemeenten Korbeek-Lo, Heverlee en Kessel-Lo. 

En verregaande faciliteiten ! 
Niet alleen wat betreft de berichtgeving, maar ook 

de tweetaligheid van het onderwijs. 
Zijn motie werd goedgekeurd... met algemeenheid 

van stemmen, ook dl de stemmen van de L.V,V.-ers ! 
Naast de 17 Brusselse randgemeenten vragen de 

Vlaamse liberalen dus ook de verfransing voor Leuven 
en drie randgemeenten. 

Het is zo erg da,t zelfs ^e Volksgazet van 28 septem
ber protesteert. 

Waarmee alles gezegd is ! 

BELACHELIJKE.. . 

Sinds weken stelt de ne-
derlandstalige C.V.P. - pers 
(hierbij opgejaagd door be
velvoerder Jos van Eynde van 
de «Volksgazet») alle moge
lijke pogingen in het werk en 
gebruikt ze alle mogelijke 
kneepjes om afval te bewer
ken bij het Vlaams Aktieko-
mitee. 

Heel vee' rezultaat heeft ze 
nog niet gcKend. Het Vlaams 
Verzet van Kiebooms viel weg 
en de tw .3 linkse Fondsen, 
die nooit werkelijk meede
den, hebben onder partij druk 
begeven. Wat normaal is. Het 
Davidsfonds durft,-uit vrees 
voor de reaktie van haar fe
deralistische plaatselijke be
sturen, het afzijdigheidsbevel 
van hogerhand niet helemaal 
volgen. Het aktiekomitee 
Strombeek-Bever liet weten 
dat het trouw bleef en het 
verlies van Prof. Derine, die 
het voetspoor van Frans van 
Cauwelaert wenst te drukken, 
zal ledereen met genoegen 
vernomen hebben. 

...STEMAflINGMAKERIJ 

Wat men tegen het Aktie
komitee aanvoert, is al te gek 
Het zou alleen mogen marsje-
ren voor konkrete eisen. Het 
zal dus steeds voor verloren 
zaken moeten vechten, zoals 
duidelijk bewezen werd door 
de twee opmarsen naar Brus
sel. Wij begrijpen dat de ern
stige mensen in het Aktieko
mitee, die zich niet laten op
jagen door wat krantenge-
schrijf, daar hartsgrondig 
voor bedanken. Het strekt 
hen tot eer geen paljassenrol 
te willen spelen en hun idee 
— beveiliging van de Vlaam
se volksgemeenschap door 
aangepaste politieke maatre
gelen — ernstig op te nemen. 

Indien ze nu hun betoging 
te Antwerpen of de federalis
tische inhoud ervan zouden 
opgeven, zouden ze bewijzen 
aan de kapitulatieziekte van 
de Vlaamse C.V.P. te lijden en 
zouden ze alle krediet bij de 
werkelijke vlaamsgezinde 
opinie verbeuren. 

Eén HertogLuneded is v a ^ 
doende, niet voor enkele 
maanden maar voor lange Ja
ren. 

VERBROKEN EENHEID ? 

Ook het fabeltje van het 
verbreken der Vlaamse een
heid zal nu wel door ieder 
zinnig mens met schouderop
halen bejegend werden. Een
heid met wie ? Met de offici
ële Vlaamse socialisten, die 
eergisteren Edingen en de 
Platdietse streek prijs gaven 
en gisteren de zes randge
meenten, zonder één enkel 
schot ? Wat Is hun Vlaams 
program ? Zij lachen gelijk 
idioten met het woord Vlaams 
program omdat ze niet dur
ven kikken tegenover hun 
franstalige partijgenoten. 

Met de Vlaamse liberalen 
die vorige week — unaniem ! 
— Franse scholen vroegen te 
Leuven, Heverlee, Korbeek-Lo 
en Kessel-Lo ? 

Met de Vlaamse C.V.P. die, 
evenals de Vlaamse B.S.P., 
klaar staat om de toekomst
mogelijkheden van Vlaande
ren definitief af te grendelen 
door een grondwetsherzie
ning, die een verkrachting is 
van de elementaire demo-
kratie ? 

Dat er een franstalig een-
heidsfront bestaat, weten we 
toch al sinds 1830. De frans-
taligen zijn nu eenmaal ra 
cisten en kolonisators om het 
even tot welke partij ze be
horen. 

Maar een Vlaamse eenheid 
over de partijen heen is er 
nooit geweest omdat de 
Vlaamse parlementariërs 
triestige straathonden zijn, 
die naar hun franstalige 
meesters toekruipen bij de 
eerste strenge blik. 

BENflBiDSFRONTI 

Het enige '̂ RaanUrë ee t^ 
heidsfront da t wat kan uit» 
halen is het eenheldsfror^ 
van de bewuste Vlamingen, 
die weten dat ze al 183 Jaar 
gefopt worden en dat men 
hen nog 133 Jaar wil foppen. 
Het eenheldsfront van die 
Vlamingen, die willen marsje-
ren ondanks de Vlaamse par
tijknikkers en ondanks dé 
gestroomlijnde Vlaamse sla-
venpers. 

Vlaanderen kan zich slechts 
redden als het zich uit het 
knoeiwerk van dat soort 
mensen bevrijdt. 

Zo niet verzinken ze in de 
poel van het kleurpartijenge-
doe waar slechts kapitulaties 
en nog eens kapitulaties te 
verwachten zijn. 

AFGUNSTIG ? 

In « Het Volk » van 20 sep
tember lezen we over de uit
zending in de Belgische 
franstalige T.V. gewijd aan 
de Volksunie met o.m. inter-
vieuws met Daniel de Coninck 
en Wim Jorissen : 
«De Franstalige T.V. heeft 
weer eens (sic) eergistera-
vond haar uitzending ter be
schikking gesteld van de 
Volksunie. Wij hebben daar
tegen geen bezwaar (resic). 
De leiding van de Franstalige 
T.V. moet maar weten wat zij 
doet. Maar de grote Vlaamse 
politieke partijen weten daar
mee op welke goede trouw (!) 
zij van Waalse zijde mogen 
rekenen. Wij zouden alleen 
willen dat de Walen daarover 
later dan niet komen klagen». 

De jongens zijn waaracïi- ' 
tig afgunstig. 

Zij zien de demokratie'SiiÖi'* 
dat de Volksunie doodgezwe
gen wordt. 

Diktatortjes in de dop. 

E K S A R e N S 

MET INCiDENTEM 

Na een eerste poging, tOe 
door de deelnemers geboycot 
werd, heeft het ministerie 
van Financiën in het raam 
der beruchte « administratie
ve hervorming» een nieuwe 
reeks eksamens Ingericht 
voor haar klerken. Het eerste, 
(voor Kadaster, Tesaurie, 
Pensioenen en Sekretarlaat-
Generaal) vond plaats zon
dag 29 september. Politie en" 
rijkswacht dienden betogers 
uiteen te drijven die tegen 
het Inrichten van eksamens 
opkwamen. 

De enige logische oplossing 
(eoin ernstige weddeherzie-
ning ook voor de lagere gra
den, met daarbij voor hen die 
het wensen, ruime eksamens 
voor het opklimmen in graad)] 
schijnt niet overwogen te 
worden. Integendeel heeft 
Dequae op de rondetafelkon-
f erentie van september, waar
in zo velen hun hoop hadden 
gesteld, zich gedragen als een 
ongelikte beer (wat men van 
hem ook elders gewoon is). 

Men vraagt zich af welk 
doel de minister heeft met 
gans zijn administratie tegen 
zich in het harnas te jagen. 
Zeker niet zijn fiskale her
vorming vlot te doen verlo
pen... 

ONBEKENDEN 

Te Etterbeek zijn «onbe
kenden » onlangs binnenge
drongen in de Vlaamse lagere 
school en hebben er alles ka
potgeslagen en vernietigd wat 
er hen onder de handen 

i k w a m . . V, . , 
De schade beloopt ettelijke" 

Jij^nduizpaden. " •»* 
Van de fransdolle vandalen, 

die deze schoeliestreek op hun 
geweten hebben, nog steeds 
geen spoor... 

HWBliMilni 

Het aksioma dat de Belgische staat een 
Hevige, homogene ekonomische eenheid 
vormt, bepaalt nog steeds^ in beslissende 

mate de houding van de opeenvolgende 
Belgische regeringen. Teoretisch wordt die 
stelling meer en meer verlaten, maar in de 
praktijk van elke dag is nog maar zeer 
weinig te merken van een nakende koers-
wending in dit opzicht. 

Weliswaar wordt ook in België gesproken 
en geschreven over regionaal-ekonomische 
politiek en is er zelfs een begin gemaakt 
wiet de praktische uitwerking van een der-
fetljk beleid. Maar dat kan bezwaarliik als 

gaat inzien dat politiekers alleen door een 
dreigend stemmenverlies tot iets te bewegen 
zijn, zullen genoemde protesten tegen het 
unitair en centralistisch ekonomisch beleid 
van -de regering nog lang in die ministe
riële scheurmand terecht blijven komen ! 

Het ekonomisch unitarisme, dat in België 
steeds aan de orde is geweest en ook van
daag nog is, kan terecht als een misdaad 
tegen Vlaanderen worden beschouwd. Meer 
dan honderd jaar lang heeft het centrale 
gezag te Brussel Vlaanderen steeds be
schouwd in funkfie van wat voor de Waalse 
en Brusselse ekonomische groei noodzake-

MACHT EN CENTEN 

een ernstig argument tegen onze eerste 
paragraaf worden ingeroepen, gezien het 
onweerlegbaar en iedere dag duidelijker 
blijkend feit dat Brussel en het officiële 
België slechts aan een regionaal-ekonomisch 
beleid denkt 'omdat de Vlamingen onge

duldig worden en'de federalistische boeman 
aan de unitaire horizon verschijnt. Maar 
aangezien de grote massa in het Vlaamsf 
land zich voorlopig nog, steeds met een 

fopspeen^ zoet- laat houden,- wordt er te 
Brussek, rhaluilrlijk niet aan gedacht een 
ernstig regionaal-ekonomisch beleid te gaan 
voeren en België oqif ekonomisch te gaan 
decentraiizeren. .De^teeds talrijker worden
de (papieren) protesten gaan de minis
teriële .. scheurmand 4n. Bn indien d» 
Vlaamse massa in de nabije toekomst niet 

lijk was. Meer dan honderd jaar lang zijn 
wij behandeld als een reservoir van goed
kope arbeidskrachten, te gebruiken'indien 
nodig, af te danken indien de omstandig
heden het zo aangaven. Als echte werkslaven 
zijn wij decennia lang naar Wallonië het 
vuilste werk gaan doen. Met honderddui
zenden hebben wij ze geleverd j de mobie
len, de week-forenzen, de ongeschoolde en 
slecht-belaalde arbeiders. Voor het karig 
loon dat hen' door hel Belgisch groot
kapitaal werd toegegooid, zijn ze jaren lang 
op de trein gestapt, om na veertien, vijf
tien, zestien ur'en -afwezigheid naar huis 
terug^ te keren, •• moe, afgetobd, miSrioegd, ' 
laten we het maar zeggen ... ont-rrïènsd I' 

Maar oneindig veel erger dan de misdaad 
van het grool-kopitaal tegen Vlaanderen, is 

de knechten-dienst die dóór de Vlaamse 
volksvertegenwoordiging even zoveel jaren 
geleverd werd aan hun Brusselse en kapita
listische brood-heren. Zonder de steun van 
de Vlaamse senatoren en volksvertegen
woordigers zouden de zoeven geschilderde 
toestanden nooit bestaan hebben, zou deze 
aanslag op de kulturele ggafheid van 
Vlaanderen nooit hebben plaats gevondcA. 
Zonder de medeplichtigheid van de Vlaamse 
parlementairen uit de unitaire partijen zou 
Vlaanderen vandaag over een volwaardige 
ekonomische uitrusting beschikken, zoa 
onze nijverheid heel wat minder konjunk-
tuur-gevoelig zijn, zouden wij in Vlaanderen 
niet geplaagd zitten met een massa veel te 
kleine familie-bedrijfjes en zouden wij ook 
geen tweehonderdduizend mobielen tellen I 
Zonder de schuldige ja-knikkerij van libe
ralen, socialisten en kristen-demokraten 
zouden wij ook ekonomisch een volwaardig 
volksbestaan kennen, zouden wij een echt 
kultuur-volk zijn zoals wij het vroeger zo 
roemrijk gewcfist zijn I Zonder hun jaren
lang verraad zouden wij een volk zijn 1 Nu 
zijn wij een massa I 

Aan heide zaken moet een einde komen 1 
Enerzijds moeten wij de centrale overheden 
dwingen tot het voeren van een regionaal-
gespreide ekonomische politiek en tot een 
ekonomische decentralizatie die Vlaanderen 
en Wallonië begiftigt met aan de plaatse
lijke noden aangepaste instellingen, macht 
en geld. Anderzijds moeten wij de macht 
van de unitaire partijen grondig breken. 
Lang genoeg reeds hebben ze hand- en 
spandiensten geleverd aan hun unitaire en 
kapitalistische meesters. Hen moeten wij 
voor de beslissende keuze plaatsen : een 
Vlaams-nationale houding met het kompro-
mis-looB « Vlaanderen eerst I r» of het 
verlies van hun zetel. Er blijft na zoveel 
jaren ontgoocheling en dcsilluzie geen 
andere uitweg dan de direkte politieke, we 
zouden misschien beter zeggen partij
politieke aktie. 

De unitaire ekonomische politiek, die 
steunt op de leugen dat België een ekono
mische eenheid zou zijn, moet een einde 
nemen. Nadat die politiek vele tientallen 
jaren gediend heeft om van Vlaanderen een 
reservoir van goedkope arbeidskrachten te 
maken, ten dienste van de~ Brusselse en 
Waalse ekonomie, dient diezelfde unitaire 
vizie'thans om de zgn. wafelijzer-politiek te 
kunnen rechtvaardigen, een politiek die 
aan Wallonië en Vlaanderen evenveel zegt 
te geven, maar die stilzwijgend voorbijgaat 
aan het feit dat Wallonië ons vele tientallen 
miljarden vóór staat l En zelfs op die 
wafelijzer-opvatting zijn uitzonderingen ... 
in het nadeel van Vlaanderen I Er is dus 
werkelijk geen enkele reden om niet een 
einde te stellen aan de traditionele Belgische 
ekonomisèhe opvattingen, die er ook van
daag nog voor zorgen dat het gevaar voor 
proletarizatie van de Vlaamse arbeider niet 
helemaal geweken is. 

De Vlaamse volks gemeenschap moet, ook 
op het ekonomisch terrein, kunnen beschik
ken over eigen Vlaamse instellingen met 
voldoende macht en voldoende centen om 
een aan de Vlaamse noden aangepaste 
ekonomische politiek te kunnen uitwerken 
en doen uitvoeren. Het is zoals dr. Frans 
van Mechelen schreef : « Dezelfde argumen
ten, welke voor een kulturele autonomie 
pleiten, kunnen ook voor een ekonomische 
autonomie worden aangewend ». 

Daarenboven moeten wij er snel in slagen 
een einde te stellen aan de macht van de 
'unitaire partijen die, in gebondenheid aan 
het groot-kapitaal, de belangen van de 
Vlaamse volksgemeenschap reeds al te lang 
slachtofferen op het unitair Belgisch altaar! 

De macht van de gezamelijke unitaire 
"Belgische belangengemeenschap moet gebro
ken worden. Vlaanderen moet, ook ekono
misch, macht en centen hebben 1 En zo 
snel mogelijk J^ 

Johan xmn Breda. 
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fn onze yoiiget^^ée&go sdveÏBlen we Eeï tfnfstaan vaiï een 

lederzetting'» der Nederlands-OostfndiscKe C o m p a g n w 

a a n K a a p de Goede H o o p , onder Jan van Riebeeclc in 

p 6 5 2 . D e oorspronkel i jke Neder landse bevolking groeide 

a a n o.m. door toevloed van Franse H u g e n o t e n . In 1750 

l^liegon de trek naa r het Noorden. In 1 795 werden de Ne-

'derlanden bezet door Frankri jk , w a a r v a n Enge land ge-

^ b ru ik m a a k t e om aan de K a a p een Brits gezag te vestigen. 

H e t Hol lands verzet we rd neergeslagen in 1805 in het be- ^ 

slissend gevecht bij de Blauwberg . 

ONS VIR JOU, SVID AFRIKA.. 

' Het Kongres van Wenen in 1815 — 
na de val van Napoleon — bestendig
de deze Engelse Inpalming. Maar de 
Boeren aanvaardden de Engelse be
zetting slechts onder dwang. Ook in 
Engeland wist men dit en daarom 
werden een aantal maatregelen ge
troffen die er op berekend waren, de 
Boeren te treffen in hun bewegings
vrijheid en in hun economische onaf
hankelijkheid. 

Zij moesten hun munitie inleveren 
zodat zij weerloos stonden tegenover 
de herhaalde Zoeloe-aanvallen. De 
Ekigelse bezettingsmacht richtte een 
politiekorps op dat bestond uit Hot-
tentotten, een ras dat om het peil 

in 1816, in Graaf Reynet. De opstand 
werd bloedig onderdrukt en zes aan
voerders werden op gruwzame wijze 
terechtgesteld. 

Noch door de slaven, noch door de 
zendelingen was men ex in geslaagd 
de Boeren klein te krijgen. Nu wierp 
men het over een andere boeg. Men 
zou zich tegenover de Boeren een 
blank tegengewicht verschaffen door 
de immigratie van Engelssprekenden. 
In 1820 bedroeg de inwijking reeds 
een vijfduizend personen. 

Nu kon de eerste stap gezet wor
den naar de totale verengelsing. Hoe
wel men in 1806 bij de verovering 

de Boeren beloofd had dat zij in him 
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Een zgn. « slavenpatcHt ». 

van zijn'ontwikkeling zelfs door Kaf
fers en Zoeloes als minderwaardig 
werd beschouwd. 

Daarenboven voerden de Engelsen 
een groot aantal slaven in : de sla
venhandel had in grote mate bijge
dragen tot Engelands commerciële 
macht en welvaart 

In het begin der negentiende eeuw 
waren er ongeveer 35.000 slaven, 
waarvan het grootste gedeelte door 
Engeland was ingevoerd. Een klein 
gedeelte slechts bestond uit inheemse 
Kaffers en Hottentotten. 

Engeland trachtte nu die slaven te
gen de Boeren op te zetten en hier
bij staken zendelingen van de « Lon
don Missionary Society > een handje 
jtoe. 

Daar deze zendelingen — omwille 
van hun taal, hun aard en hun ver
bintenis met het Engelse gezag — 
door de Boeren gewantrouwd werden 
en genegeerd, t rachtten zij hun ge
zag op een andere wijze te doen gel
den. Zij wierpen zich op als verdedi
gers der slaven en het ene proces 
volgde op het andere. 

Hoe vals deze aantijgingen waren, 
blijkt uit het feit dat het Engelse ge
recht de Boeren moest vrijspreken. 
De begrijpelijke woede der Boeren 
was een der oorzaken van de opstand 

betrekkingen met het gezag het Ne
derlands zouden mogen behouden, 
werd in 1825 aangekondigd dat nog 
alleen het Engels officiële taal zou 
zijn. 

Een tweede stap was dan de af
schaffing der slavernij. Dit gebeurde 
in 1834, ingevolge een beslissing van 
het Engelse parlement, die bindend 
werd voor alle koloniën. In principe 
hadden de Boeren niets tegen deze 
afschaffing. Maar wat gebeurde er? 
De schadeloosstelling die de regering 
had beloofd, werd niet uitbetaald en 
veel vrijgelaten slaven trokken het 
land af, werden landlopers en dieven 
en betekenden een bestendig gevaar 
voor de rust en orde in het land. 

Daarbij kwam nog de noodlottige 
Kafferoorlog van 1834. Reeds ver
scheidene malen waren de Kaffers 
plunderend en moordend het land 
binnengevallen. Kort na de opheffing 
der slavernij in 1845 stroomden zij 
echter met vele duizenden het land 
binnen. De Engelse goeverneur deed 
een beroep op de Boeren. Men joeg de 
Kaffers ver over de grens terug en 
stelde een nieuwe noordelijke grens
lijn vast. Engeland reageerde ech
ter : de goeverneur werd afgezet, 
het land aan de Kaffers geschonken 

en de Boeren moesten zelf nog de 
kosten van de veldtocht betalen. 

Al deze moeilijkheden en plagerij
en, de woordbreuk der - regering en 
haar moedwillige doofheid voor de 
klachten der Boeren, dreven deze 
laatsten tot een besluit dat niet 
slechts voor hun vrijheidswil maar 
ook voor hun vredelievendheid ge
tuigt. Ze besloten de Kaapkolonie te 
verlaten en zich in een nieuw onont
gonnen en praktisch onbewoond land 
te vestigen. 

Dit gebeurde in 1836, het jaar van 
de « grote Trek ». Sommige boeren 
die zich in de Kaapkolonie hadden 
gevestigd en die zich aan het Engel
se gezag aangepast hadden, verkozen 
echter te blijven. 

In reusachtige karavanen trokken 
meer dan 10.000 Boeren op. Zij span
den de ossen voor de wagen, verlie
ten hun erf om in een nieuw land, 
ver van de Engelse heerschappij, in 
vrijheid te gaan leven. 

Onder leiding van Rensburg en 
Trichardt trokken twee karavanen 
naar het Noorden, maar werden bi j 
na door de Kaffers uitgemoord. 

Het grootste gedeelte der Boeren 
trok echter onder leiding van Piet 
Retief over het Drakengebergte, 
naar Natal. 

Met de Zoeloekoning Dingaan werd 
een verdrag gesloten waarbij aan de 
Boeren land werd afgestaan. Maar 
ook hier intrigeerde Engeland : men 
haalde Dingaan er toe over, zijn 
woord te breken. Hij viel onverhoeds 
de Boerendelegaties aan en moordde 
ze uit : hierbij vielen ook vele vrou
wen en kinderen. 

Ontzet over f̂  slachting, rukten 
de Boeren nu „c^en Dingaan op en 
versloegen hem bij de Bloedrivier, op 
de plaats waar nu de stad Pieterma-
ritzburg is. 

Dit gebeurde op 16 december 1836. 
Nog wordt jaarlijks deze overwinning 
gevierd op « Dingaansdag ». 

De nederlaag der Zoeloes redde ook 
de Kaffers van een totale uitroeiing: 
Dingaan en zijn voorganger Tsjaka 
hadden op amper 20 jaar tijd onge
veer een miljoen Kaffers uitgemoord. 

De Boeren meenden nu eindelijk 
rust gevonden te hebben. Ze stichtten 

een vrije republiek en begonnen helJ 
land te ontginnen. Maar Engeland 
lag op de loer en met geweld werd 
ook het pas-ontgonnen land onder
worpen. 

Weer spanden de Boeren de wa-* 
gens in. Ze trokken onder leiding van 
Andries Pretorius terug over de Dra» 
kensbergen en vestigden zich tussen 
Oranjestroom en Vaalrivier, waar ziji 
in 1842 Oranje-Vrijstaat stichtten* 
Zes jaar later vielen Engelse troepen 
de jonge staat binnen, versloegen da 
Boeren bij Boomplaats en annexeer-* 
den het land. 

Ten derde male trokken de Boe
ren nu weg uit een gebied dat zij zelt 
bewoonbaar hadden gemaakt en datj 
hun door brutaal geweld ontroofd! 
was. Aan de overzijde der Vaalriviei; 
(Trans-vaal) stichtten, zij vier repu-* 
blieken : Potchefstroom, Lijdenbrug, 
Utrecht en Zoutpansberg. 

Op dat ogenblik had Engeland da 
handen vol in Europa. De Russisch-
Turkse oorlog vergde alle aandachfi 
en later verwikkelde de Krim-oorlogi 
Engeland nog meer in de Europese 
moeilijkheden. 

Het had er dus alle belang bij daü 
de rust in zijn kolonies behouden 
bleef. •-

De Boeren konden nu enkele jaren 
vrij ademen en zich wijden aan da 
uitbouw van hun jonge republieken. 
Hun onafhankelijkheid kreeg zelfs 
een juridische basis : Engeland er
kende door het verdrag van Sandri-
vier op 17 januari 1852 het zelfbe-
stuurrecht van Transvaal en in 1854, 
door het verdrag van Bloemfontein, 
ook dat van Oranje-Vrijstaat. 

De vier Transvaalse republieken 
smolten in 1857 saam tot een Zuid-
Afrikaanse republiek, met als eerste 
president de jonge Martinus Wessels 
Pretorius. 

Diets Zuid-Afrika meende zich 
eindelijk beveiligd en gereed om een 
groots opbouwwerk aan te vangen. 

Toen werden in 1869, bij Kimberley 
in Oranje-Vrijstaat, diamanten ont
dekt. En een nieuwe lijdensweg begoo 
voor Zuid-Afrika. 

(wordt voortgezet) 

Het standbeeld vaa de slag: van Bloedrivier, waar op 16 december 1839 
Dingaan werd verslagen. 
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Met was Bamisweer vorige 2OH-

idag t door een d r ^ e n d e hemel 

scheerden naargeestige wolken a k 

kapotgescheurde vodden over het 

land, voor tges tuwd door een 

Stormwind. Geen weer dus o m 

'veel volk op de been te krijgen. 

f)es te schitterender leek ons de 

opkomst voor de provinciale 

^'^olksunie-betoging te Gent , waar 

«11e verwacht ingen — zowel die 

p^an tegenstanders als inrichters — 

overtroffen werden door de mas

sa l e deelneming. 

Tegen franskiljonse terreur 

Al de parlementairen en 
vooraanstaanden van de 
parti j waren aanwezig om 
deze betoging — die een eks-
itra weerklank had gekregen 
d a de ontploffing vorige 
week van het nak-bommen-
fabriek te Gent — bij te wo
nen. Zij waren het trouwens 
die de stoet openden, voor
afgegaan en gevolgd door de 
Gentse banier en de talloze 
leeuwenvlaggen van ver
schillende V.U.-afdelingen 
en besturen Het werd een 
schitterende en geestdriftige 
itoetoging die door massa's 
'toeschouwers met veel sim-
patie werd begroet temeer 
daar zij door haar beheerst 
vertoon in schrille tegenstel
ling stond tot de terroristi
sche metoden van de Frans
kiljons, die het moeten ha
len met bomaanslagen en 
andere O A.S.-praktijken. Dit 
was trouwens een der grote 
motieven van de betoging, 
waar de naam Stassart en 
N.AK. scherp op de korrel 
werden genomen. Een reus
achtig draagbora zei : «UnI 

taïlsme Is fascisme; federa
lisme is pascifisme ». Een 
(gekende) gescheurde neen-
non vlag (versierd met een 
ontploffende bom) verduide
lijkte het geheel. Een andere 
spandoek zegde het nog 
krachtdadiger : « Zonder 
bommen, recht ve rdommee. 

En de duizende betogers 
zelf, lieten aan dé hand van 
hun kleinere draagtaordjes, 
ai niet veel minder verstaan 
vermits hier ontelbare op
schriften als « N.A.K. -
moordenaars » en « Geen 
Franskiljonse terreur » de 
O.A.S. - praktijken van on
ze tegenstanders aan de 
kaak stelden. 

Federal isme 

en zetelaanpassing 

Een ander hoofdmotief 
van de betoging handelde 
natuurlijk over het federa
lisme. Hiervoor spraken 
eveneens ontelbare eenmans-
borden en talrijke grotere 
spandoeken : « Federalisme: 
de oplossing > en (meer rea-

*^istlsch Voorgesteld vl» 

INDRUKWEKKENDE MANIFESTATIE VOOR 
FEDERALISME - ZETELAANPASSING - VER
NEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLE
VEN - E-DRlE - SOCIAAL-EKONOMISCHE 
EISEN EN EEN BETERE TAALGRENS. 

0 ( )io/; Tfi de stoet • Dr van heempuHen, R. Matth^^JS< its. 
Dr Wouters, Mr van der Eist, Ir de Boo, H. van d«r l'ual 

tn Mr de Conineh. 

vrachtwagen waarop een 
huis was gemonteerd) «Baas 
in eigen huis». De zetelaan
passing werd eveneens op 
allerlei wijzen geëist : 

Vlaamsg welvaart » _ « Ge
noeg Waalse chantage : ze
telaanpassing » - « Geen 
muilband voor Vlaanderens 
recht : zetelaanpassing » -
« Geen slot op de mond, ze
telaanpassing zonder voor
waarden » en (aanschou
welijk voorgesteld op een 
diesel-truck) : « 500.000 tel
len niet mee •». 

* De regeringsploeg met 
Theo Lefèvre aan het hoofd 
moest het zowel in de slo
gans, als bij de voortdurend 
skanderende massa ontgel
den : « Neen Theo » was een 
kreet die nimmer uit de 
lucht bleef. Op talrijke bor
den werd het ontslag van de 
regering geëist, de Vlaamse 
B.S P.-ers werden volksver
kopers genoemd, op andere 
borden werden de judasmi-
nisters gehekeld, terwijl Jan 
Verroken, voorgesteld als 
een middeleeuwse landmeter 
en vergezeld door twee hof-
knapen die ondei'scheidelijk 
de prins van Edingen en van 
Ronse voorstelden, door de 
straten van Gent trok onder 
algemene hilariteit. Gegrin
nik ook voor de wagen waar
op een kleuterklas de rood
gele regermgskoaliUe voor
stelde. 

Sociale 

en ekonomische eisen 

Talloze sociale en ekono
mische eisen waren niet ver
geten : op een vrachtwagen 
werd geëist dat er in de 
Vlaamse bedrijven Vlaamse 
boekhouding, gepaard aan 
Vlaamse mentaliteit, zou ko
men. Gelijkwaardige lonen 
in Vlaanderen als in Wallo
nië, werkgelegenheid in ei
gen streek, streektaal Ln de 
fabrieken, waren — naast de 
verschillende eisen omtrent 
E-drie en oeververbinding
slogans die niet nalieten in
druk te maken op de Gentse 
bevolking. De taalwetten en 
de daarmee gepaard gaande 
gebiedsroof waren evenmin 
vergeten in deze — nagenoeg 
alle Vlaamse grieven en ei
sen - omvattende — beto
ging. De faciliteiten, de te
loorgegane Vlaamse gebie
den, de verfransing van Mol, 
de randgemeenten, het wa
ren allemaal onderwerpen 
die de slogans geïnspireerd 
hadden. Een atlasraket — 
voortgetorst op een stootwa-
gen — onderstreepte trou
wens de bedoeling van de 

, betogers om de regering 
(verantwoordelijk voor het 
merendeel van de grieven — 
naar de maan te zenden. 

Anderhalf uur trok de 
V.ü.-betoging door de oude 
hoofdstad van Vlaanderen 

en bracht als 't ware — maar 
dan op een eigentijdse wij
ze — beelden van weleer on
der de oude Gentse muren, 
het Gravensteen — waar
binnen eens de Raad van 
Vlaanderen vergaderde — 
scheen te grofeien in zijn 
pracht. De stormwind van
uit de zee sloeg te pletter op 
de St. Baafskatedraal en 
zocht zijn weg door de nau
we straten van de binnen
stad, hij deed de vlaggen op 
de oude transen strak s taan 
en vanop het belfort keek de, 
reusachtige gouden draak —• 
eens veroverd op de moha-
medanen door Vlaamse 
kruisvaarders — fier neer op 
een stad die weer Vlaams 
was zoals vroeger. 

Dat was trouwens he t 
beeld dat verschillende spre- i 
kers even later op het vol- ' 
gestroomde Laurentplein ' 
zouden ophangen. 

De massa werd hier ver
welkomd door Ir De Roo, die 
vaststelde dat vandaag de 
doorbraak van het heden
daags Vlaams Nationalisme 
bevestigd werd te Gent. «Dilj 
is de inzet van het winter
offensief tegen de taalwet
ten van de Gentse Franskil
jon Theo Lefèvre » zegde de , 
spreker die de betogers ge
lukwenste voor hun eigen
tijdse en konkrete leuzen, 
tot uiting gebracht in de op
tocht die hij als schitterend 
geslaagd beschouwde 
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Terrorisme, 

bewijs van machteloosheid 
Het woord werd dan ver

leend aan volksvertegen-
diger Dr Leo Wouters die de
ze betoging een waardig ver
toon van onze kracht noem
de tegenover het terroris
tisch gedoe van de tegen
standers welke met bommen 
hun wil trachten op te leg
gen « Gewelddaden zijn een 
bewijs van machteloosheid 
en duiden aan dat de laat
ste stuiptrekkingen van de 
Franskiljons begonnen zijn. 
Gent wordt weer de Vlaam
se stad waarop wij trots zijn 
en die wij volledig voor ons 
zullen winnen » aldus de 
Gentse volksvertegenwoordi
ger die het zelfbestuur voor 
Vlaanderen als de enige op
lossing ziet voor het beko
men van onze rechten en sds 
uitgangspunt naar een wel
varende gemeenschap, zo op 
kultureel als op sociaal en 
ekonomisch gebied. 

Tot slot van zijn korte 
maar krachtdadige toe
spraak, dankte Dr Wouters 
allen die opgekomen waren 
en die ondanks de terreur zo 

Dr van Leemputten : 

« zetelaanpassing 
nu dadelijk » 

De Oost-Vlaamse volks-» 
vertegenwoordiger Dr R. van 
Leemputten, zou met zijn 
toespraak de hoofdbrok 
brengen in deze openlucht
meeting. 

« Wat is er normaler dan 
dat wij vandaag in de vecht
stad Gent, op eigen Vlaam
se grond, betogen voor oijs 
eigen Vlaams recht? » zo 
zegde de spreker. 

« En nochtans ziJn hier
voor eindeloze palavers en 
diskussies met de verant
woordelijke instanties nodig 
geweest. Hiervoor is het no
dig geweest dat het blinde 
toeval enkele dagen geleden 
een terroristische opslag
plaats in de lucht liet vlie
gen, zoniet zou de betoging 
allerminst onbelemmerd en 
onbedreigd door de straten 
hebben kunnen trekken ». Dr 
Van Leemputten noemde de 
onwil vanwege de overheid, 
de bedreigingen en de bom
men vanwege de zogenaam-

ONS ANTWOORD OP DE 
FRANSKIUONSE TERREUR 

onverwacht talrijk hadden 
deelgenomen. Ook de Gent
se politie werd (onder dave
rend handgeklap) betrokken 
in de hulde omdat zij door 
h a a r optreden een ordevol 
opstappen door de straten 
van Gent had mogelijk ge
maak t 

de « elite », de simptonen 
van de unitaristische kwaal. 
« Wij eisen nochtans niet 
meer dan ons demokratisch 
recht, het recht op zelfbe
stuur, iets wat rnen tegen
woordig aan het kleinste 
kleurvolk schenkt . De uni
taire heersers zijn evenwel 
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fie Ge;U6e p<^Uue nam geen risiko's ditmaal en vaaidigda ecu ujjtuej uj 
naar de kop van de stoet ... 

niet van pian ons ait reent 
te schenken. Zij zijn zelfs 
niet bereid ons 'n evenredige 
vertegenwoordiging in het 
Belgisch parlement te geven. 
Sinds jaren onthoudt men 
ons de zetelaanpassing en 
nog vandaag moeten wij be
togen om dit schreeuwende 
en uitdagende onrecht te be
strijden >. Dr van Leemput
ten stelde aan de hand van 
't feit dat nagenoeg vijfhon
derdduizend Vlamingen niet 
vertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat men bo
vendien voor het elemen
tairste recht van de zetel
aanpassing een misselijke 
koehandel wil tot stand 
brengen, vast dat één Waal 
twee Vlamingen waard is in 
Belgié en dat vreemdelin
gen als Grieken, Italianen 
en Spanjaarden in dit uni
taire land meer meetellen 
dan de Vlamingen. Spreker 
stelde de bedrieglijkheid van 
de grote partijen aan de 
kaak, waar zij sinds jaren 
schermen met de belofte 
voor zetelaanpassing, maar 
thans, wanneer het hen niet 
meer mogelijk is ze nog ver
der uit te stellen, aan de 
Vlamingen een prijs vragen 
voor het bekomen van hun 
meest demokratisch recht. 
Dr van Leemputten gaf de 
Gentse Franskiljon Lefevre 
echter de verzekering dat te
gen zijn plannen een Vlaams 
verzet op de been zal ge
bracht worden zoals er nog 
nooit een gezien is 

In verband met de larie 
over de Waalse minorisering, 
zei de spreker dat het niet 
nodig was nog eens de ein
deloze reeks grieven van de 
Vlamingen, die wel overdui
delijk het tegendeel bewij
zen, op te halen Het volstaat 
te verwijzen naar de verkla
ring — enkele dagen gele

den van de eerste-minister 
zelf, als zou sinds midden 59 
acht en dertig miljard aan 
investeringen naar Wallo
nië gegaan zijn, het volstaat 
te herinneren aan de beken
tenissen van Major en Spi-
noy op een A B.V.V.-kongres 
gedaan en waarbij zij cinisch 
verklaarden « Vlaamse be
drijven naar Wallonië te 
hebben overgeheveld om te 
beletten dat daar de gesel 
van de werkloosheid, die 
Vlaanderen reeds zolang 
voelt, ooit zou bestaan ». 

Volksvertegenwoordiger 
van Leemputten toonde dan 
aan de hand van een reeks 
sprekende voorbeelden in de 
Vlaamse strijd, de slechte 
oneindigheid van het Bel
gisch unitarisme aan. « Het 
is nu genoeg, de beker is vol, 
wij weigeren ons te schikken 
in een nieuw kolonialistisch 
en imperialistisch sisteem » 
zo zegde de spreker tot slot 
« De o p g a n g van het 
Vlaamse volk kunnen wij 
niet laten neerslaan door 
een grondwetsherziening die 
een verraad is van het alge
meen stemrecht en van de 
demokratie. Het zelfbestuur 
door federalisme, dat is de 
enige oplossing die wij kun
nen en willen aanvaarden ». 

Beveiliging van 

ons volksbestaan 
De slotrede werd uitge

sproken door Mr van der 
Eist, algemeen voorzitter van 
de Volksunie. Hij noemde de 
manitestatie een uitmg van 
de wil om de strijd voor de 
beveiliging van ons volks
bestaan voort te zetten « Op 
11 juli » aldus volksvertegen
woordiger van der Eist 
« heeft de Vlaamse Bewe
ging een nederlaag geleden 
in het parlement. Daar wer

den de beginselen, die nodig 
zijn voor het samenleven in 
vrede van de twee gemeen
schappen, verloochend. Het 
Vlaamse volk is nooit tevo
ren zo eensgezind geweest 
over de verdediging van zijn 
recht, het recht op de on
aantastbaarheid van het 
Vlaamse grondgebied. In 
gans Vlaanderen bestond de
ze eensgezindheid. Waarom 
dan deze nederlaag? zo vroeg 
spreker zich af. « Het is dui
delijk dat de verantwoorde
lijkheid ligt bij diegenen die 
het Vlaamse volk vertegen
woordigen, zij hebben de 
Vlaamse openbare mening 
bespottelijk gemaakt door 
haar te verloochenen Daar
om is deze openbare mening 
diep geschokt en bestaat er 
op dit ogenblik een kloof 
tussen het volk en de uni
taire partijen ». Mr van der 
Eist toonde dan aan dat er 
desondanks verder aan rad-
draaierij wordt gedaan en 
dat daarmee het vraagstuk 
van 't staatsbestel is gesteld. 

Lange jaren van strijd, 
aan de taalgrens en elders, 
twee marsen, om het verzet 
van Vlaanderen tegen de 
unitaristische beschikkingen 
te laten blijken, hebben aan
getoond dat het vreedzaam 
bestaan voor het Vlaamse 
volk in deze staat onmogelijk 
wordt gemaakt en dat er 
daarom maar een oplossing 
is : het federalisme Tot slot 
van zijn langdurig toege
juichte redevoering noemde 
Mr van der Eist de voorbije 
betoging een uiting van de 
vastberaden wil van de V.U'. 
de strijd voort te zetten tot 
ons volksbestaan veilig is 
gesteld. 

De schitterend geslaagde 
dag te Gent werd besloten 
met een massaal gezoteen 
< Vlaamse Leeuw ». S.O.L. 
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De rare fascistische vogels die 
met hun boninieniiest in de lucht 
vlogen te Gent mogen van geluk 
spreken dat ze Frans kwetteren. 
Ze hebben volgens de meeste 
franstalige bladen gehandeld uit 
een « te vurige vaderlandsliefde ». 
Dat er met die vaderlandse bom
men dan al eens een rijkswach
tersvoet sneuvelt, dat zijn de ri-
sicos van het beroep. 

Dat er Vlaamse betogers konden 
vaUen, is het verdiende loon van 
elke flamingant die het waagt te 
provokeren door op s t raat te be
togen. Met de Amerikaanse blan
ke negerveraehters hebben de 
franstalige journalisten dus ook de 
dubbele moraal gemeen. 

Hun superioriteitsgevoel en hun 
racisme kenden we al langer 
n ik heb hem gedood uit rassen
haa t », zei de Waalse student 
Colback die in 1924 de Vlaming 
Berten Vallaeys neerschoot te 
leuven. 

aanslagplegera hebben reeds ver
klaard te hebben gehandeld op 
bevelen komende van Brussel van 
leiders welke zijzelf met kennen 
noch m persoon noch bij naam. » 

Bij al deze gewelddaden zijn er 
twee dmgen die steeds opvallen : 
het geweld komt altijd uit dezelf
de hoek, en .. tenzij de daders 
zichzelf op heterdaad betrappen, 
zoa's nu weer te Gent, vindt het 
gerecht nooit iets. 

DE OAZUT 
Wijst ook op die Belgische po

litiek van twee maten en twee ge
wichten. 

« De Vlamingen kunnen op dit 
stuk vrij en vrank spreken. Hun 
lange strijd is gevoerd zonder ge
weldpleging. Waar er die was, 
werden zij de slachtoffers. Van 
Herman Van den Reeck tot de 
gedynamiteerde IJzertoren. 

Ook ditmaal zijn het de « an
deren » die beginnen met de mis-
dadigerspraktijken, alhoewel de 
franstalige bladen er steeds als 
de kippen bij zijn om de verden
king te weTjen op de « extremis-
tes flamands ». Dez« vindt men 
direkt. Zij mogen nog geen ruit 
ingooien, of zij zitten al achter 
slot en grendel. Maar de graf
schenders van de IJzertoren heeft 
men nooit « kunnen » vinden. » 

H e t Volte_ ^faTirla;irr1 
Perwijst duldellik naar wat ie- ««^ I r O L l l v l C l C l i i * , Verwijst duidelijk naar wat ifr 

dereen denkt in Vlaanderen. De 
afstammelingen van de muiters 
van 1830 mogen vee!. Het geweld 
komt steeds meestal ongestraft 
Bit dezelfde hoek. 

« Het IS een mooie franskil
jonse fascisterij die aan ' t licht 
te gekomen. Het is niet alleen een 
soort fascisterij, het is een soort 
Klu-Klux-Klan, want de Gentse 

Maakt zich woest lijk in zijn 
beste dagen van weleer om die 
franstalige schijnheiligheid. 

« Als men de Franstalige kran
ten bekijkt, kan men zijn ogen 
niet geloven. Zi] die met bommen 
gooien kunnen op hun inschikke
lijkheid rekenen, omdat het ge
beurt in naam van he t onverdeeJ-
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bare vadertand. Maar zi] die gaan 
teren, worden als het grootste ge
vaar voor de openbare orde voor
gesteld, omdat men zodoende de 
Volksunie in he t biezonder en de 
Vlamingen in het algemeen kan 
treffen. 

Men pocht zoveel over he t «ge
zond verstand » van de « Belgen ». 
We zullen een poging wagen om 
dat gezond verstand even wakker 
te roepen. Het bekladden en be
teren van woningen verdient aJle 
afkeuring, maa r er is toch nog 
een groot verschil tussen da t en 
het gooien van bommen, waarbij 
mensen gekwetst en zelfs gedood 
kunnen worden. Er is geen verge
lijking mogelijk tussen de twee 
feiten. Het ene is een misdrijf, 
het andere een misdaad. Wanneer 
bijgevolg de Franstalige pers ha rd 
schreeuwt over de « teerders » en 
zachtjes fluistert over de « hom
mers», dan verliest ze iedere zin 
voor verhouding en verraadt ze 
een schuldige vooringenomenheid, 
ja, men mag hier van vergoelij
king spreken. Zij die de Pransta-
ligen ophitsen tegen de Vlamin
gen, worden medeplichtig en mis
schien is het omwille van hun 
slecht geweten dat ze niet luide 
durven spieleen over de dwazeri-
ken die menen in een po'itieke 
strijd bommen te moeten gebrui
ken. 

LA L I B H E BELGiaUE 
...De grootmoeder van het verpo
litiekt katolicisme kunnen we best 
nemen als voorbeeld van politie
ke verblinding in het oordeeL 

« De enige geldige conclusie die 
men reeds kan trekken over deze 
bommenzaak is « dat wie wind 
zaait storm oogst ». Het duurt n u 
maanden dat men in dit land d a t ' 
men t racht te verdelen, hatelijke 
voorstellen doet. Dat betogingen 
en tegenbetogingen elkaar opvol
gen. Moet men dan verwonderd 
zijn dat er zenuwen begeven, 
vooral bij jonge mensen? » 

Zodat jonge mensen als commo
dore Timmermans gaan tegenbeto-
gen te Oostende en « munitieop-
slagp!aatsen » verschaffen. 

Le Matin 
De « liibre » staat niet alleen 

met de redenering dat de anderen 
de fascisten zijn. 

« Uiteindelijk hebben de « leer-
ling-terroristen » van M. Stassart 
goed werk geleverd voor de «Volks
beweging» die hierin een gelegen
heid zullen vinden om hun para
militaire gelederen verder uit te 
bouwen volgens nazimetodes. 
Waarom heeft M. Stassart geen 
ogenblik nagedacht over de ont
zettende gevolgen van blind ge
weld dat elk weldenkend burger 
veroordeelt? 

Maar de excessen die wij hier 
veroordelen zijn In feite slechts 
vormen van woedend verzet te
gen een s taat die bltndweg de 
vrijheid van haar burgers breekt.» 

VOLKSGAZEg 

Slaat alle rekords van politieke 
vervalsing. 

Het blad van kandidaat-kolla-
borateur Van Eynde toont dat 
het de erfenis van Joseph Goeb-
bels waardig is. 

Zie de nazimetoden in het door 
elkaar haspelen van volgende ti
tels : 

TOT 3 5 % VERMINDERING 
Jonge trouwen proBte^ tK y«ai 
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Na de ontploffing te Gent. Reeds 
20 aanhoudingen van ekstremlsten 
te Gent, Antwerpen en Mechelen. 
Jonge terroristen bekennen aan-
slagen te Aalst en te Oostende. 
Onder de aangehoudenen telt 
men ook vier leden van de Vlaam
se mili tantenorde die donderdag 
door de Volksunie zelf ontbonden 
werd. 

Oordeel zelf over volgende op
eenvolgende artikelonderdelen. 

« De ontploffing in de clandes
tiene bommenwerkplaats in de 
Woeringenstraat te Gent heeft 
geleid tot het opruimen van een 
heel stel fascistische gewelde
naars . 

Het onderzoek dat de Gentse 
onderzoeksrechter Vandevijvere 
instelt, en waarbij hij gesteund 
wordt door de politiediensten van 
he t gehele land, heeft reeds ge
leid tot de aanhouding van twin
tig personen, waarvan zestien be
horen tot de sfeer van he t « Na
tionaal Actie Comité » en vier tot 
de « knokploegen van de Volks
unie ». 

Men acht he t zeer goed moge
lijk, dat de springstofdilettanten 
— allen nog zeer jonge kereltjes! 
— eveneens verantwoordelijk zijn 
voor de aanslag op de Congres
kolom te Brussel op 11 juli en de 
aanslagen tijdens een Volksunie
betoging te Wemmei. » 

Niet te verwonderen dat de le
zers van Volksgazet overtuigd wa
ren dat de Volksunie die bommen 
had gemaakt. Inuners : nooit werd 
van de juiste toedracht gewag ge
maakt . Het gaat zelfs zo ver d a i 
het belgicistisch N.A.C. In de 
Volksgazet omgedoopt wordt tot 
<( Nationoal Aktiekomitee voor 
Eenheid van het Land en Taalge
bied ». Van politieke smeerlapperij 
gesproken! 

Le Peuple 
HetBrusselse socialistische blad 

is eerlijker dan het Koporgaan. 
Het ma^a^kt duicKelijk onder

scheid tussen bommen en teerbor-

moeten leven en wei-ken. Ea In een 
land zoals he t onze, waarin voiU 
keren die geen zelfde taa l sprei» 
ken en die niet steeds dezelfde be
langen hebben binnen dezelfde 
landsgrenzen moeten samenwonen 
en leven, zijn verdraagzaamheid 
en begrip volstrekt onmisbaar. » 

Wij hopen dat de Heer Pauwela 
In het Waalse zusterblad zal aan 
dringen opdat de franssprekendea 
n a 130 jaai- hun heerserskompleka 
zouden afleggen. Op dat ogenblik 
zal men verwonderd zijn hoe ver-
draagzaam de Vlamingen wel zijn, 
zelfs de meest (( ekstremistische ». 

YOLKSGAZ^ 
I n het groot offensief van do 

untaristen, om alle federalisten 
als ketters te doen verbranden, 
schrijft anti-papist Van Eynda 
over da druk door de unitaire klo-
rus uitgeoefend op d j katolieken 
voor de betoging te Antwerpen. 

De «verdagingspap » wordt op 
die manier langs alle kanten in 
de mond van de heren Roosen» 
Coppieters en Daels gelepeld en 
de kans is zeer groot da t zij, n a 
h u n stoet van Brussel naa r Ant
werpen te hebben verlegd, er ui t 
eindelijk mee in de politieke woes
t i jn zullen terechtkomen, wat d a n 
he t laatste bediijf zou ui tmaken 
van de jammerlijkste en meest 
ergerniswekkende komedie dfie 
ooit door onverantwoordelijke 
warhoofden In n a a m van «Vlaan
deren» werd opgevoerd. 

Onnodig te zeggen da t wij de
zelfde waarschuwingen overaï 
waar het past ook richten tot on
ze Waalse kameraden. Ook voor 
hen zal spoedig de dag komen, 
waarop zij kleur zullen moeten 
bekennen ten overstaan van deze 
woelmakers die in he t Vlaamse 
land nooit (dit waarborgen wij) 
gesprekspartners voor hun federa
listische opvattingen guljen vinden 
dan buiten de B.S.P. en vermoe- ' 
delijk alleen in de Volksimlef•'"•^"* 

Een laatste opmerking : sommi
gen wanen dat er In de politiek 
veel is veranderd en da t er met 

B - spiegel 

LITTLE BELGIUM HEEFT 

ZIJN KU-KLUX-CAN 

"(HET VOLK)' 

stels in de kroniek van little D, 
de kursief jesschrijver van Le Peu
ple. 

« Het kladderen ischijnt van 
langsom minder aangenaam te 
worden. Kr was een tijd da t U t t l e 
D. warm liep voor deze vorm van 
volkskimst : kalk of teer. Weinig 
muren ontsnapten aan de oplet
tendheid van de groep Jong-socia-
hstische Wachten waarvan hi j de 
eer h a d lid te zijn. 

De ergste gevolgen van deze 
nachtelijke en opwindende bezig
heid bestonden hoogstens In een 
nach t doorgebracht op he t kom-
missariaat of in het geheel of ge
deeltelijk verlies van een kledij, 
die dan nog erg proletarisch was. 
Kortom, het was meer politieke 
sport dan martelaarschap. Maar 
nu, voor een slecht geplaatste bor
stel, werpt men u m het cachot 
en men houdt er u. Arme klad-
ders : de tradities gaan verloren! 

katholieken gesprekken zijn te be
ginnen zondei- da t de kern er zich 
mee bemoeit. 

Wij geloven er weinig van! De 
manier waarop — zelfs zonder een 
openlijke stellingname en alleen 
door drukking achter de schennen 
— he t « Volksunie » « Vlaams Ak 
tiekomltee » — « Vlaamse C.V.P.-
front » is uiteengeranseld op he t 
ogenWlk waarop de niet in h e t 
staatskatholiek gareel lopende 
Volksunifrinannen he t laken wat 
te erg naa r zich toe poogden t e 
halen is kenschetsend. » 

Walter Luyten. 

HET SOCIAAL VERWEER 
Moraliseert rond de gebeurtenis

sen aan de kust. 
« Verdraagzaamheid en begrip 

zijn grote deugden die onmisbaar 
zijn voor een harmonieuze samen
leving, waarm tering en nering 
kunnen bloeien. Verdraagzaam
heid en begrip zijn nodig in een 
gezin, waar personen van verchU-
lend geslacht en van verschillend 
karakter moeten samenwonen. 

Doch verdraagzaamheid en be
grip zijn nog meer nodig in een 
volksgemeensohap waarin duizen
den personen van verschillende 

Stand en sti:ekking met elkaar 

NATIONALE 
LOTERIJ 
Onbetwistbare 

regelmatigheid ! 
Volstrekte onpartijdigheid! 

•¥• 
Trekking v. d. 14e tranche 

maandag 14 oktober 
te leper 

• 
Per Biljet 100 P 
Per Tiende 11 P 

• 
Misschien wint U 

een hoog l o t ! 
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ICUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

Ri'an bepaalde zijde wordt er nog al eens ge
ringschattend gesproken over de nationale 
lyriek. Het gaat daarbij niet zozeer om de 
Intrinsieke poëtische waarde zelf als om het 
onderwerp — alsof de poëtische verwoor-
iding van een nationaal gevoel minder be
staansrecht zou hebben dan de uitdrukking 
yan «individuele» gevoelens : liefde en 
weemoed, onrust of angst. . . 
'Anderzijds werd — reeds in 1938 — door 
Dirk Coster het nakende einde van het na-
lionalisme voorspeld, juist omdat er geen 
[« nationale » poëzie in de Nederlandse lite
ratuur zou aanwezig zijn. Wat dan de gees
telijke onmacht van het nationalisme zou 
moeten illustreren. 

Ik heb K«en «igen h a l s , geen aato ea geen Tr leoien 
i o "boge krln^,en" - s o a l s *% eafeadet lech hve t . 
Gij s o l t mlia cacai n i e t op hon i n r i t a t l e s vinden 
oadat i k van hnn eohi jn de TOB» leegheid «eet« 

DE NATIONALE LYRIEK 

Maar «k laoh oa •* kronklen ran d i e 61 t e gladde a l en 
en o» hor vreea vow «at bet k l e i n e t e kind a l « i a t i 
SS i:Ï!M^^.eL:!.l^^.*^» ^^ff^ «fl̂ .««5 bepalen., Ji i t vece een eekerheid voor u , n a t i o n a l i s t . 
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Voor Vlaanderen is deze 
vaststellmg al zeker vals — 
doch ook wat het Noorden 
betreft zag Coster over het 
hoofd dat het begrip « na
tionale lyriek » niet slechts 
het strijdvers omvat, dat op 
de onmiddellijke actualiteit 
Is afgestemd. 

Zelfs de Tachtigers met 
hun « allerindividueelste 
emotie » ondergingen de na
tionale « emotie » en het 
vers dat Kloos aan Vlaande
ren wijdde is allerminst 
klein-HoHands en getuigt 
van een ' Gfrobtlïèd'éïlahdse 
bezielingof.^.KM. -,u „ i i , , . „ ..„. 

Het gevoelselement dat in 
de lyriek overheersend Is, 

kan zijn emoties evenzeer op 
sociale en nationale als op 
Individuele motieven richten. 

De weemoed van de dich
ter kan er ook een zijn om 
nationale onmacht. Zijn 
verbittering kan er oèk een 
zijn om verdrukking en on
recht, zijn volk aangedaan. 

Zdjn losbarstende vitaliteit 
kan haar bronnen vinden in 
een volks levens- en vrij-
heidsgevoel en tenslotte, 
zelfs de innigheid en de be
zinning kunnen zich keren 
naar ziel en JL^^ai van bet 
Volk. 

Dat op de brandpunten 
van de strijd' verbittering en 
opstandigheid hun fellere 

liederen zingen dan de in
nigheid en de bezinning het 
doen op een rustiger front, 
is vanzelfsprekend. 

Dat periodes van bedrei
ging en strijd om zelfbehoud 
een bredere ontplooiing en 
een rijkere oogst brengen, is 
eveneens vanzelfsprekend : 
in de Geuzenliederen, in het 
aktivistenlied, in de nationa
listische strijdverzen is op-en 
neergang van ons volks 
verzet getekend. 

Even onzinnig als het is, 
de heimatliteratuur gering
schattend te bejegenen om
dat het « maar » heimatli
teratuur is, even gek is het, 
nationale lyriek met een su
perieure glimlach af te wij
zen omwille van het onder
werp... 

Marnix Gij sen beweerde 
eens, dat René De Clercq de-

enige dichter is, die er in ge
slaagd is de politieke poëzie 
aannemelijk te maken. Is dit 
een poëtisch waarde-oor
deel, dan kunnen wij dit 
aanvaarden — maar dan 
moeten wij de norm even 
hoog stellen voor al de an
dere lyriek, en dan zou er 
veel in onze lyrische tuin 
moeten gewied worden... 

Trouwens, menig dichter 
schreef « nationale > verzen, 
zonder dat men hem daar
om bij de « nationale > dich
ters rekent. Gijsen zelf deed 
het, met zlJn « Strijdzang 
voor Herman Van den 
Reeck >. En de « nationale > 
verzen dezer dichters zijn 
gewoonlijk niet de minste in 
hun werk. Gezelle, wiens 
oeuvre in hoofdzaak bestaat 
uit van religiositeit door
drenkte natuurpoëzie, schreef 

Steentjes voor 

om TAALGEBOVW 
DE BELGISCHE TAAL IV 

DERDE OPMARS 
Ondanks het feit dat alle taalkroniekschrijvers die Vlaan

deren ri]k is er sinds de eerste OPMARS NAAR BRUSSEL op 
gehamerd hebben dat wel de Walen OP een stad kunnen 
marsjeren, maar wij voorlopig nog alleen op straatkeien, blijft 
het Vlaams Aktiekomitee met een koppigheid (die elders wel 
lovenswaardig is) vasthouden aan zijn Mars op Brussel, een 
letterlijke vertaling van Marche sur Bruxelles I Is het niet 
jammer dat de Vlamingen zelfs in het vurigste verweer tegen 
de verfransing juist die verfransing via een verbeulemansing 
van ons Nederlands helpen verspreiden ? Of bedoelde het 
Aktiekomitee het ditmaal als een ware mars op de hoofden 
der Brusselaars ? - In het Nederlands marsjeert men op naar 
iets, en heeft men dan een OPMARS. Let er op dat we niet 
marsj maar wel mars zeggen doch : marcheren of marsjeren. 
De zegswijze « marsjeer op I » betekent zoveel als : ruk in !, 
pak je weg I bvb. doe wat ik je zeg en daarna kun je opmar-
sjeren I 

yVEDDESCHAAL 
Hebt V al eens in een woordenboek gezocht naar het woord 

« barema » ? U zult het niet vinden. Het is^een voorbeeld van 
pseudo-griekse taalschepperij I Omdat aan Fr. thème (Grieks 
thema) een Nederlands « thema » beantwoordt dachten som
mige Vlaamse bureaukraten dat naast Fr. ÉAREME een Grieks-
Nederlands barema moest bestaan. Hadden ze dan behoefte 
aan zulk een woord ? Helemaal niet, maar ze waren eenvoudig 
niet op de hoogte van het bestaan van de Nederlandse geijkte 
termen. Als barème « schaal » betel^ent waarnaar lonen, wed
den, salarissen, honoraria, vergoedingen enz. worden berekend 
of uitbetaald dan noemen wij dal LOONSCHAAL, weddeschaal, 
salarisschaal enz. Het is verkeerd hier van loonrooster e.d. te 
willen spreken. - Betekent barème « tabel met getallen die 
uitgewerkte berekeningen aanduiden » dan spreekt rrien van 
rekentabel (klemtoon op -bel) of gewoon TABEL. Barème kan 
ook gewoon « TARIEF » betekenen : barème de transports : 
tarief van vervoerprijzen; reviser les barèmes : de tarieven 
herzien. 

PORT EN BELASTING 
In het Frans bestaan de woorden TAVX en TAXE dte 

verwante betekenissen hebben. 
TAUX betekent in het algemeen : koers, bvb. au taux de, 

tegen de koers van ; taux de change, ö vue, d'émission enz. : 
wissel-, zicht-, uitgiftekoers. Soms hebben we geheel andere 
vertalingen : taux d'intérêt, rentevoet ; taux du salaire, loon-
standaard d.i. het gewone loonbedrag op een bepaalde plaats 
geldend voor een bepaalde categorie van werknemers. In dit 
verband is toonhoogte een misbaksel. Verder is taux vaak 
« tarief » ; taux d'assnrance, de fret, taux maxixnnm : verze-
kerings-, vracht-, maximnmtarief. 

TAXE is evenals taux een vastgesteld bedrag maar slaat 
meer op allerhande belastingen, port, bijdragen of bijslagen^ 

Het werkwoord TAXER betekent dan : uznlk een bedrag vast
stellen, voor een bepaald bedrag belasten », Naargelang van 
het geval gebruiken we één van êe opgesomde woorden in 
plaats van taxe : 
— taxe des lettres, des posfes ; niet brieftaks maar wel PORT; 
bvb. brtefport, vrachtport, faktuurport. Werd een brief te 
weinig gefrankeerd dan betaalt TAen STRAFPORT (Fr. surtaxe) 
en wordt men dus met straf port belast (Fr. surtaxer). Men 
zegt de of het port, en ook doch minder, het of de porto. 
— taxe radiophonique, taxe de television is in onze taal geens
zins radio- of televisietaks zoals men zo vaak hoort én leest. 
Dit zijn Belgische maaksels voor LUISTERBIJDRAGE en kijk-
bijdrage. In de gewone gesproken omgangstaal gewaagt men 
van LUISTER- en KIJKGELD. Een vergunning tot het bezitten 
van een radiotoestel is een luistervergunning. 
— alle andere taxes heten belasting : zo zijn velotaks en 
wegenistaks erbarmelijke Belgicismen voor RIJWIEL- en 
WEGENISBELASTING. In de spreektaal hoort men vaak fiets
en autobelasting. Op allerhande artikelen wordt weeldebelas
ting (niet : weeldetaks) geheven, op publieke vermakelijk
heden, vermakelijkheidsbelasting (niet : spektakeltaks '1). Het 
zgn. taxe de transmission mag niet letterlijk vertaald worden 
met overdrachttaks maar wel met OMZETBELASTING I Verder 
spreekt men nog van verbruikbelasting, verblijfsbelasting 
(taxes de séjour, de comsommation) enz 

Wat betekent dan het Nederlandse « TAKS » ? De taks is 
is het bedrag waarop iets werd getaxeerd. TAXEREN is de 
waarde, de hoeveelheid van iets schatten, ramen, begroten : 
de schade werd getaxeerd op 1000 Fr. , Voor de reiskosten werd 
een taks van S Fr. per kilometer uitbetaald, fax en taxeren 
hebben dus niets te maken met belastingen of port in weUt» 
vorm ook. 

ÜJ. gouwman. 

ook prachtige strijdverzen, 
en hij zong het scherpe 
stormlied « Groeninge ». 

En ook het omgekeerde la 
waar : bij Vertommen en 
Blanka Gijzelen, bij Peleman 
en Vercknocke, zelfs bij de 
« nationale » dichter bij uit
stek, Rodenbach... Zij heb
ben bewezen dat het natio
naal gevoel waarvoor zij in 
hun werk getuigen, een even 
sterke poëtische emotie kaa 
verwekken, als het een volk 
kan wakker schudden. Zij 
zijn het klankbord, de uit
drukking van dit volksgevoel 
— dat zij op subjektleve wij
ze kristalliseren. Maar ö j 
hebben ook — de ene meer 
dan de andere — bewezen 
dat hun poëtische kracht en 
hun talent niet ophoudt bij 
de grenzen van dit ene ge
voel alleen, al doorruist het 
vaak hun eenzaamste en 
persoonlijkste liederen. 

Van Rodenbach tot op he
den is de nationale lyriek 
een bestendig en niet weg te 
denken bestanddeel geweest 
van onze poëzie. Zij heeft 
deze poëzie met een krach
tig en gezond element ver
rijkt — en geen enkele 
bloemlezing van de Neder
landse poëzie sedert Gezelle 
Is denkbaar zonder een 
hoofdstuk dat aan haar ge
wijd is. Maar er is meer : zij 
heeft, buiten toet literaire en 
artistieke kader tredend, 
bezieling gebracht, hoop ge
wekt, verdrukking aange
klaagd, lafheid gegeseld 
liefde geloofd. Zij is door el
ke vorm en elk experiment 
gegaan, zich steeds vernieu
wend en steeds herzingend 
Ijaar' liefde voor het volk in 
zijn hele en ene gestalte. 

Over Rodenbach, René De 
Clercq, Cyriel Verscliaeve, 
Wies Moens, Vercknocke, Ver
tommen, Blanka Gijzelen en 
Bert Peleman, reikt zij tot 
in onze tijd en zoekt in het 
werk van jongere dichters 
zoals Marcel Beerten en 
Wouter van Doorn naar het 
woord dat deze tijd en dit 
volk horen kan : een gezon
gen belijdenis van trouw en 
liefde. ^ 

BERTELSMANN 
BOEKENGILDE 

de groots te boekengilde 
ter wereld 

offreert l ' voor s lechts 

e o F PER MAAND 
Duitse klassieke en 
moderne l i t e ra tuur 
Kataloguê op aanvraag 

BERTELSM A.IVN-LESI- RING 
Charlerolsestwg, 275 Br 6 
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^•0 Het « DUISTER DUEL », TV-
tpel naar de gelijknamige roman 
van W.H. Van Eemlandt, werd 
cns door de TV-pers aangekondigd 
mis een thriller van de bovenste 
flank, als een TV-detektive-story 
cm duimen en vingers van af te 
pkken. En al heeft het, achteraf 
gezien, wel niet zo een vaart 
genomen, spanning stak er wel 
tn en het heeft ons een hele 
tn'ond geboeid. 

', Er zaten nochtans heel wat 
Zwakke plekken in de tekst en in 
lief spel van de akteurs en ak-
trices.. Heeft de lezer-kijker bv. 
fieel duidelijk gesnapt waarom er 
f)Iots zo een jacht gemaakt werd 
ftp dat uurwerk ? We nemen aan 
öoJ er in een detektive-verhaal 
pogal eens vraagtekens te voor-
fchijn worden geroepen. Maar in 
Vit geval leek dat vraagteken ons 
'toch een beetje te groot en de 
'4uur van die onduidelijkheid toch 
een beetje te lang. Daarenboven 
vonden we het moord-motief on
voldoende verantwoord om aan-
\)aardbaar te kunnen lijken. Na-
fuurlijk, we zijn niet van de stiel 
*n onzB ervaring is in die zaken 
eerder beperkt. Maar toch... 

De prestatie van de akteurs 
$lond vrijdagavond op een vrij 

behoorlijk peil. Het spel van Enny 
Meunier (Gloria Dierstee) kon ons 
evenivel niet bijzonder overtuigen, 
evenmin trouwens als Liesbelh 
Slruppert (Sylvia Sext). De andc' 
ren wisten de zaak gelukkig op 
voldoende hoog peil te houden, 
zodat We met het « Duister duel » 
Dan een geslaagde avond kannen 
spreken. 

^ « PA^ORAMi » is doorgaans 
een zeer interessante uilzending. 

Hel is altijd wel eens prettig de 
voornaamste gebeurtenissen van 
de voorbije week nogmaals op het 
scherm te krijgen. Producer Mau
rice Dieudonhé heeft ons dan ook 
als zeer trouwe supporter ... 

De formule ontwikkelt zich 
echter in een richting die rte 
minder gelukkig moeten noemen. 
Het overgrote deel van de kijkeis 
geeft inderdaad de voorkeur aan 
méér gebeurtenissen met een 
kleinere gemiddelde duur op het 
scherm, boven de formule die ons 
minder feiten van de voorbije 
week brengt, maar dan meer uit
gewerkt. 

We geloven niet dal Maurice 
Dieudonné hier op de goede 
weg is I 

0 Deze week dinsdag kregen 
tüo in « RTilSROUTES » de tocht 
doorheen Fins Lapland met de 
Belgische kajalikampioen Gilbert 
Haesendonck. Het was een doku-
mentair programma zoals lue het 
ons wensen . een kommentator 
die werkelijk in beeld komt, een 
kaart van het belrokken gebied 
waarop alles duidelijk gesitueerd 
wordt en daarenboven werkelijk 
mooie plaatjes. Vooral de kineast 
haalde eer van zijn werk : rustige 
beelden vanuit een mooie hoek 

DEZE WEEK 
OP ÜW SCHERM 
P ZONDAG 
i l41S : Wereldkampioenschappen 
,.Cyclobal en kunstrijden — 15.30 : 
iVoot boer en tuinder : land- en 
jftuinbouwmagazlne — 16.00 : Bil
jar t . Rechtstreekse reportage van de 
^ereldkiamploenschappen drieband 
SBehouden te Neuss — 16 30 : Man
ne t je Neus : Jeugdprogramma — 
•17.15 : Klein, klem, kleutertje — 
17 40 tot 18 30 : Biljart • Voortzet-
t m ? — 18 50 ; Safari (8e afl.) — 
10.20 : Het dappere kuikentie : 
tekenfilm — 19.35 : Filmmuseum 
»an de schaterlach — 19 55 : Bport-
taitslagen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 ; Speelfilm : Het zwaard van 
B'Artagnan (The moonraker). avon-
•urenfilm van David McDonald met 
Georges Baker, Peter Ame en Svlvia 
Byms. (Engelse versie met tweeta
lige onderschriften) — 21.35 ; Licht 
fen schaduw • Muzikaal programma 
r-- 22 00 : Sportweekend 22.30 : 
/ffweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
119 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
lEoeklicht op de kulturele aktuali-
lleit — 19.50 : De Weerman — 
L49O5 : Sport in 'tkort — 20 00 : 
STV-nieuws — 20 20 : 't Is maar een 
woord — 21.00 : Parking-Opera — 

12135 : Panorama — 22 05 : Jadzka, 
rjilmschets van Janusz Nasfetter — 
82 40 ; Tweede nieuwsuitzending. 

P DINSDAG 

19 15 : Openbaar kunstbezit : « De 
kruisafneming » van P.P. Rubens — 
19 25 : Penelope — 19.50 : De Weer
man — 19.55 : Sport in ' t kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Henri 
Desgranges' nalatenschap — 21.10 : 
Pilmtribune : Le million : film van 
René Clair met Annabella en René 
Lefèvre — 22.40 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Teletaalles : Engels — 19 30: 
De zelfgebouwde auto : filmscheta 
— 19 55 : Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Pia Colombo 
en Maurice Panon — 20.50 ; Film 
en wetenschap : Vier kinderen ui t 
deze wereld — 21.50 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22 00 tot 23.10: 
Close-up : een programma gewijd 
aan hedendaagse kineasten. Vtm-
daag : René Clément. 

• VRIJDAG 

14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie : 
i>.BioloBie. - Aardrilkskunde — 19 00-
iGastprogramma — 19 30 • Ripcord : 
JsPaniek op 3000 meter (37e afl.) — 
a9.55 : Sport in 't kort — 20 00 : 
.TV-nieuws — 20 20 : De kat op de 
koord : Een klem gebrek. ( le afl ) 
r - 2100 : Medium : Kunst en Kul-
«uur voor iedereen — 22 00 : Jazz 
p e t het kwartet Thelonious Monk 
»— 22 30 ; Tweede nieuwsuitzending. 

P WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Televisum — 
19.00 : Teletaalles : Nederlands — 

14 05 tot 15.15 : Schooltelevisie : 
- Natuurkunde - Biologie — 19.00 : 
Teletaalles : Frans — 19.25 : Tiener
klanken — 19.50 : De Weerman — 
19 55 : Sport In ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Candida : 
toneelspel door George Bernard 
Shaw — 21.45 : Première — 22.25 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
10 00 : Teletaalles : Frans — 10.25 
Biologie — 10.55 : Teletaalles 
Engels — 11.10 : Teletaalles 
Nederlands — 16 00 : Hockey 
Rechtstreekse reportage van öe 
wedstnid België - India gehouden te 
Brussel — 17 15 : Jeugdprogramma 
— 18 00 tot 18 35 : Schooltelevisie • 
Aardriikskunde — 19 00 : Top Cat • 
satirische tekenfilm — 19.25 : Die
renwereld : Tussen zee en dijken — 
19 55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Er kan altijd 
eentje bij (13e afl.) — 20.45 : Pro 
en contra — 21.35 : Echo — 22 05 : 
« Flat twee » : TV-politlefilm — 
23 00 : Tweede nieuwsuitzending. 

VLAMINGEN. DENK AAN 
ZAVENTEM 
LEOPOLDSBURG 
MOL 
OOSTENDE 
LEUVEN 

ZEGT « STOP » AAN ALUK VERPRAN8INO 

genomen, sfeer-scheppende beel
den die bij ons het verlangen op
riepen om dat alles ooit eens zelf 
te gaan bekijken. 

Het hele programma werd noch-
ians overschaduwd door een nooit 
opgelost vraagteken. Er was voort
durend sprake van de moeilijke 
en soms zelfs gevaarlijke tocht 
van TWEE mensen doorheen Lap-
lo.nd. En nu nemen we aan dat 
het programma gedeeltelijlc rnon-
tage was met elders opgenomen 
beelden. Maar sommige gedeelten 
werden ons voorgeschoteld als 
zijnde opgenomen tijdens werke
lijk gevaarlijke ogenbWcken van 
de tocht (de stroomversnellingen 
bv.). Wie hanteerde toen de 
kamera's ? Het antwoord is waar
schijnlijk heel eenvoudig te geven. 

Maar ons was hel toch helemaal 
niet duidelijk I 

Niettegenstaande dat : een 
zeer goede « Reisroute » / 
0 CHARLES AZNAVOUR is een 

grote meneer in de wereld van het 
Franse chanson.^Niet alles wat hij 
te brengen heeft is grote kunst. 
Zijn teksten scheppen nogal eens 
meer de problemen dan zij ze 
beschrijven; de melodie is nogal 
eens oppervlakkig en weinig origi
neel. Maar de zanger Aznavour 
weet alles met stielkennis op het 
podium te brengen, zodat ook het 
mindere erdoor op-peil staat. 

Dat alles is deze week nóg eens 
overduidelijk gebleken tijdens liet 
geregistreerde Acro - programma. 
Veertieti liedjes is natuurlijk veel, 
maar het was toch telkens iels 

nieuivs, met nieuwe effeklen, 
nieuwe vondsten en een nieuwe 
sfeer. 

0 Hel gesprek met pater L. De 
Witte s.j. tijdens « Vergeet niet 
te lezen » over zijn boek « Kerk. 
arbeid, en kapitaal » is ons niet 
bizonder meegevallen. Naar onze 
mening moet een dergelijk gesprek 
niet tot in den treure draaien er% 
blijven draaien over het mode-
tema van de zgn. konservatieve 
en progressistische vleugel in de 
Kerk. Een gesprek als dit moet 
doortasten naar de wezenlijke ele
menten van de katolieke sociale 
leer, zoals die in « Quadragesima 
Anno », en ook nog onverandeid 
in « Mater et magistra » te lezen 
staat. Zulks was op geen enkel 
ogenblik het geval. Jvb. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 
Jaargang 1 - nr 4 

^Gum 
MOEDER JUSTITIA IS VERKOUDEN 
ISA GROTE ONTPLOFFING TE GENT 

We vernemen uit Gent dat de genaamde Justi-
tia, wonende Justitiepaleis aldaar, sinds de ont
ploffing van een bommena<rsenaal der N.A.C, in 
minder goeden doen verkeerd. De volksmond be
weert dat haa r eksterogen steken, omdat zij in te 

VALSE GERUCHTEN 
Het spreekt vanzelf, dat al deze ge

ruchten volkomen uit de lucht gegre
pen zijn. De waarheid is — zoals 
steeds — heel wat genuanceerder. 

Het is inderdaad juist dat Just i t ia 
lijdt aan een voetkwaal, niet echter 
tengevolge van te nauwe schoentjes. 
Sinds de ontploffing van een N.A.C.-
tuig in het Vlaams Huis te Aalst 
heeft zij onafgebroken de genaamde 
Stassart , die toen aangehouden werd 
en weer losgelaten, achtervolgd en 
geschaduwd. Ooggetuigen bevestigen, 
haa r bij herhaling hinkend achter 
de genaamde Stassart te hebben zien 
aanhollen. 

Moeder Justi t ia volgde deze zaak z» 
intens, dat ze zich nauwelijks nog 
nachtrust gunde. De avond van 24 
september veroorloofde ze zich om
streeks 21 uur een lichte sluimer, on
danks het feit dat ze voornemens was 
de ganse nach t verder te waken o v ^ 
de rust in de goede stad Gent en m 
Vlaanderen. 

Omstreeks 21 uur 30 werd ze door 
een hevige ontploffing uit haa r haze-
slaapje gewekt. Nog gekleed in nacht
gewaad — zoals bijgaande foto be
wijst — snelde ze naa r het pand n r 
8, gelegen a a n de Woeringenstraat 
waar ze tot haa r niet geringe verba
zing vaststelde dat de genaamde 
Stassart — ondanks de schaduwing 
en de stevige bewaking — er in ge
slaagd was een installatie op te bou
wen die weldra het atoomcentrum van 
Mol in ontploffingspotentieel en 
franskiljonisme naar de kroon zou 
ateken. 

De lichte septejnberbries, die op dat 
ogenblik te Gent stond, en de even 
lichte slaapkledi] van moeder Just i
t ia zijn er oorzaak van, dat vanaf de 
volgende dag een verkoudheid zich 
openbaarde : inderdaad spreekt Moe
der Jusit ia thans slechts nog zeer 
zachtjes en hees. 

nauwe schoentjes zou zitten. Sommigen gaan zelfs 
zo ver dat zij spreken van een ernstige oogkwaal: 
door de luchtdruk der ontploffing zou Moeder Jus-
titia 's blinddoek plots van voor haa r zere ogea Ij 
gerukt zijn, met als gevolg een oogontsteking. *^ 

i 

A.B.N. 
Ik zain d'r veur, zei Manneken Pis 
dadde mai veurtoan met veul fatsoen 
in 't A.B.N, onsprekt, daddls 
noemt mai mor « mannetje plasje-doen ». 

dr Larius, psych. 

WELVAART 

EN GROOTHEID 

De zware M. zullen de dek
kingen, die bewegingen zou
den kunnen bestoppen, van op 
de naburige hoogten onder 
hun vuur nemen. Het veldge
schut zal oorverdoovende buien 
Tan staTapneM's «n ontploffen
de obussen doen nederstroo-
meo op elke ontdekte Ujn. De 
• v a r e artUlerie zal hare mon

ster-obussen zaaien op de pun
ten aan haa r spervuur onder
worpen. 

De vliegers zullen hunne 
bommen doen neerstorten en 
hunne M.-ba»den ledigen te
gen de eenheden in beweging. 
Uw last zal zwaarder schijnen; 
he t gasmasker zal uwe slapen 
omklenunen. Allea Ea.1 zich te
gen u schijnen te verenigen. 

Alsdan, o soldaat, moet gm 
denken aan uwe hooge zending, 
denkea dat s e d e verdediger 
«ijt van den geboortegrond. Ge 
sUt Belgisch soldaat : sp<in al 

uwe krachten in Mn uwen 
plicht te kunnen vervullen. De 
Zege is de ui tkomst ' 

Uw plicht is afgebakend. 
Vooruit! Overwin! Eere a a n 
hen die sterven voor het goe
de! 

Ga vooruit! Zelfs door slijk 
en water en sneeuw. Uw li
chaam moet nog slechts een 
werktuig uwer ziel zijn. 

Na een laatste granaten-sal
vo, zult gij op den vijand toe-
springen, uwen h a a t en over-
winningswU uitschreeuwend, en 
n a enige minuten harden 
strijd zal hij aan uwe genade 
overgelaten zijn. Vervolglen% 
n a de overblijvenden geteld te 
hebben, zal elkeen zijne plaats 
en zijne bezigheden hernemen 
en op andere stormlopen aan
sturen, die allen te samen he t 
groot geheel ui tmaken : de 
Overwinning onzer Legws voor 
de Welvaart en de Grootheid 
van het Vaderland! 

(Uit hPt c' T» ' - ' " -* ' - h Hand
boek voor den_yoetvolks"ldaat)) 
uitgave 1921 j . J 

•HHHÉ 
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ZITDAGEN SOCIAAL DIENSTBETOON 
SOCIAAI, DIENSTBETOON 
De aankondiging van de zit-
dag«n zal voortaan regelma
tig in « De Volksunie i> ge
schieden. 
Alle aanvullingen en wijzigin
gen aan de lijst der sitdagen 
knoeten steeds doorgegeven 
worden aan de alg. verantw. 
voor dienstbetoon : dh r Gies 
Eeckhoudt, Bulkendreef 36, 
Oudenaarde. Tel. 055-131.49. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
1ste maandag en 9de vrijdag, van-
Kt 20 tüur. € Peter Benoit », Prank-
rljklel 8. Volkfivert. R. Mattheys-
sens. 

BOOM 
8de maandag der maand, 20 uur -
91 uur bij Meulemans, Fr. De 
Sohutterbaan 17. Vcflksvert. B. 
Mattheyssens. 

GEKL 
Elke vrijdag 18 uur - 20 u«r. Wa-
terstr. 31. Tel. 585.35. Dr Jur . J o 
Belmans. 
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laars-
veld 15. tel. 581.42. Dhr. J . Van 
dien Plas. 

LIER 
8de maandag der maand, 21 uur -
32 uur. Café « De Hoorn », K. Al-
bertstr . 8. Volksvert. R. Mattheya-
serm. 

DORTMUNDER 

Ï1iierbrauh<tf I 

Ie Leuven 

Alle zaterdagen en 
aondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags én 
's avonds beste keuken 
niet dtiur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen... enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
•n goedkoop 

D O R T M U N D E R 
^ThieHbrauhof H 
te Antwerpen 

prima koud buffeS 
Open dag en nachf 
"Kalen voor vergaderingen 
ens... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.̂ lÜ̂-

iNiet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof IH 
te Brussel 

MBCHELEN 
3de maandag der maand. 19 uur 
30 - 20 uur 30. Oafé « Opsinjoor-
ke », Markt. Volksvert. R. Mat
theyssens. 

TURNHOUT 
4de maandag d ^ maand, 19 uur -
20 uur. Café « Oambrinus », Grote 
Markt. Tel. 421.55. Volksvert. R. 
Mattheyssens. 
Elke vrijdag 18 uur - 20 uur. 
Graatakker 142, tel. 421.05. Dhr J,i. 
Van Bruggen. 

BRABANT 

BAAL -
2de dinsdag der maand, 2i uur • 
21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Pa-
lingpotstr. 2. Dhr A. Segera en M. 
Pelgrims. 

BOORTMEERBEEK 
2de dinsdag der maand, 19 uur 30-
20 uur. Bij Rut tens Pi'ans, Brede-
pleinstr. 115. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims. 

BRUSSEL-STAD 
Elke woensdag 9 uur - 21 uur. An
dere dagen op afspraak. Hoofd-
sekr., M. Lemonnierlaan 82, teJ. 
11.82.16. Dhr Sekretaris. 

BRUSSEI^LAKEN 
1ste en 3de maandag der maand, 
19 uur - 21 uur. R. Neyberghlaan 
188, tel. 26.64.51. Dhr R. Thiebaut. 
1ste woensdag der maand. Steyl-
str. 115, tel. 25.50.94. Dhr J. De 
Berlanger. 

BRUSSEL-EVERE 
Elke laatste vrijdag der maand, 
va,naf 19 uur 30. « Welkom », H. 
Oonsciencelaan 162. Tel. 33.13.30. 
Dhr E. Torfs. 

BRUSSEIr-VORST 
1ste maandag der maand, 19 uur -
21 uur. Vlaams Huis « De Osse-
wa », Bondgenotenstr. 307, tel. 
74.69.05. Dhr M. Vanthournhout 
en H. Thuriaux. 

GOOIK 
1ste maandag der maand. 19 utir-
19 uur 30. Café J a n Bellemans, 
Strijland. Not.- Talloen (tel. 
56.52,42). 
1 s t e 'maandag der maand 19 uur 
ÏO - 20 uur. Café Jozef Montbalieu. 
Kot. Talloen. 

HAACHT 
Jde maandag der maand, 21 uur -
21 uur 30. « De Wielewaal », Wes-
pelaarstwg. 37. Dhr A. Shears en 
M. Pelgrims. 

KEERBERGEN 
ade dinsdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « Sportwereld », Putse-
baan 51. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims. 

LEUVEN 
2de maandag der maand, 19 uur 
3 0 - 2 0 uur. « Crlstal », Parijsstr. 
12. Volksvert. D. Deconinck 
Elke dinsdag 20 uur - 22 uur. 
« Cristai ». Dhr P. Rens. 
Elke zondag 11 uur 30 - 12 uur 30. 
c Cristal ». Dhr P. Rens. 

E L A S T I C 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet komen hiervoor In 
aanmerking- metaalkonstruk-
tiehulzen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor Inlichtingen zich 
wenden tot : 
J ERNST THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Graven voeren. 
Tel : (04)79 62 00 

MACHELEN 
Dagelljka op afspraak. Van Ob-
bergenstr. 16, tel. 51.32.20, dr V. 
Anciaux. 

PEPINGEN 
1ste vrijdag der maand, 19 uur -
21 uur, Edw. Deweerdt, Plaats. 
Not. Talloen. 

SCHEPDAAL 
3de mtaandag der maand, 19 uur-
20 uur. Café « I n 't Stropke », Sta
tion. Arch. L. Decoster. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
1ste maandag der maand, 20 uur -
20 uur 30. Oafé Van Eeckhoudt. 
Not. Talloen, dhr J . Bogemans. 

ST. MARTENS-BODEGEM 
Iste dondei'dag der maand vanaf 
20 uur. IjOkaaJ Volksimle, Station-
str. 38. Voilksvert. D. Deconinck. 

TERVURE2* 
2de maandag der maand, 19 uur -
19 uur 30. « De Toekomst », Hoom-
zeelsfcr. 6. Volksvert. D. Deco
ninck. 

WESPELAAB 
2de maandag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « De Roos », Grote 
B a a a Dhr A. Segers en M. Pel-
gi'ims. 

LIMBURG 

HAMONT 
Dagelijks, voormiddag. Pastoor 
Lemmensstr. 9, tel. 453.01. Dr L. 
Sempels. 

HASSELT 
4de vrijdag dier maand, 16 uur -
15 uur 45. Hotel Warson, Stations
plein. Tea. 011-236.64. Senator Die-
pendaele. 

MAASEIK 
Elke donderdag, 19 uuir 30 - 21 
uur. Vleiimerstr. 28. Tel. 612.26. 
Dhr A. Everts. 

NEERPELT 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45. Hotel Neuf, Stations
plein, tel. 011-426.77. Senator Die-
pendaele. 

NIBL-BIJ-AS 
Elke dag op afspraak. Stationstr., 
tel. 570.63. Provincleraadsl. J . De-
graeve. 

NIEUWERKERKEN 
Op tel. of schrift, afspraak. Prov. 
sekr. V.Ü., Diestweg 452, tel. 
738.17. I r Clem Colemont. 

OVERPHLT 
Op afspraak. Dorpsti-aat 142. Dhr 
René Evers. 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand, 16 
uur - 18 uur. « Hof De Voer », 's 
Gravenvoeren. I r Clem Colemont; 
drs. Joris Degraeve. 

WATERSCHEI 
Elke avond, behaJve vrijdag, 19 
uur - 21 uur. Em. Vandorenlaan 
47, tel. 531.58. Dhr M. Adons, 
prov. sekr. Dienstbetoon. 

ZONHOVEN 
Dagelijks. Weierstr. 2, tel. 132.31. 
Dhr Alf. Jeurissen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
1ste vrijdag der maand 20 uur -
20 uur 30. Herberg « De Vriend
schap », Kerkstr. 9, tel. 053-261.50. 
Senator Dlenpendaele. 

BEVHREN-WAAS 
1ste zaterdag der maand, 9 mx . 
11 uur. Oafé « Royal », Markt 6, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Re-
moorter. 

DENDERHOUTEN 
2de vrijdag der maand, 31 uur -
21 uur 30. Casino, Dorp. Tel. 054-
3378. Senator Doependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 14 unr -
19 uuar 30. Herberg « De Klok », 
tel. 053-666.53. Senator Dlepen-
daele. 

EREMBODEGEM-TERJ. 
1ste vrijdag der maand, 18 uur 30-
19 uur. « De Biauwvoet », Gee» 
raardsbergsestwg. Senator Dlepen-
daele. 

ERWETTEGEM 
Elke dag. Ten huize na tel af
spraak 09-10.05.25. Senator Diepen-
jlaele. 

GENT 
ledere dag, op telefonische af
spraak. Krijgslaan 18. Tel. 09-
22.39.42. Volksvert. L. Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les-
sensestr. Tea. 054-420.73. Senator 
Dier>endaele. 

KALLO 
1ste vrijdag der maand, 20 uur -
22 uur. Fabrlekstraat 45. Tel. 03-
75.70.88. Dhr De Vooght. 

KEMZEKE 
ESke zaterdag, 9 uur - l i uur. Voo(r-
raadstr . 43, tel. 03-71.72.82. Dhr. F . 
D'Hollander. 

VOLKSIJNIEKONGRES 1963 
De sekties 2Mllen geleid worden door volgende personen : 

— Brussel Rijksgebied : 
Voorzitter : w . Daniël Deconinck. 
Referaathouder : Walter Luyten. 
Sekretaris ; M. Vanthournhout . 

— Werk in eigen streek : 
Voorzitter : w . Leo Wouters. 
Sekretaris : Guido Deroo. 
Referaattiouder : de Graeve. 

— De VU ea de Zelfstandigen : 
Voorzitter : w . Reimond Mattheyssenc. 
Sekretaris : A. Roels. 
Referaathouder : Jos de Moor. 
Tijdens de sektievergaderingen wordt debat toegelaten. 

Amendementen moeten schriftelijk voor de vergaderring aan 
de sekretaris worden overhandigd. Tijdens de slotzitting wordt 
geen debat meer gehouden. 

De afdelingen worden er nogmaals aan herinnerd dat zij 
een vergadering moeten beleggen aan het kongres gewijd, na 
ontvangst der referaatteksten. 

PLASTIEK DEKZEILEN 
voor oogst-, nool-, viasmljten enz In dikke plastiek 0,20 mm, met 
grote verkoperde ogen, versterkt geplaatst, om de meter van de ganse 
omtrek van bet zeil Breedten tot 20 m met lengte naar keuze 
UITERST LAGE PRIJZEN l i l B v In breedte 6 meter 

a X 5 = 30 m2 ... 49.5 F 6 x 9 = 54 m2 ... 864 F 
6 X 6 t= 36 m2 ... 495 F 6 x 10 «- 60 m2 ... 960 F 
6 X 7 >= 42 m2 ... 693 F 6 x 11 = 66 m2 ... 1.056 F 
8 X 8 = 48 m2 ... 768 F 6 X 12 = 72 m2 ... 1.152 F 

Al deze maten, alsook In breedte 4 en 8 na. zijn uit één stuk zonder 
naad De breedten 10-12-14-16-18-20 enz zijn leverbaar, maar dan 
aaneengelast 
Sll-O Verder alle dikten en breedten, zonder ogen, zwart ol doorscntj-
nend voor silo enz - Plastiek vooi TUINBOUW. — Zwarte plastiek 
voor grondbedekking 
TUNNELONG Goedkope piastlekkappen van grote lengte, ter ver
vanging van glas over groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 
dan gla,̂  

Prllsillst met monsters gratis op aanvraag 

1. Aug Laml£restraat — BRUSSEL 19 
Tel : (03) 43.80.83 '• avonds. 

De oudste gespecialiseerde piastlekhandel voor Land- en Tuinbouw 
van bet land — Knip deze advertentie uit. 

AGRIPLASTIC 

KWAREMONT 
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Tefi 
huize. Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr 
Gies Cosyns. 

LEDE ij 
1ste vrijdag der maand, 21 uUr « 
21 uur 30. « Reinaert », tel. 053-
227.31. Senator Diependaele. 

NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur • 
20 uur 30. Oafé « Transvaal », 
Wielendaalstr., tel. 055-433.62. Se
nator Diependaele. 

NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur • 
18 uur 30. « De Ster », Stations
plein, tel. 054-320.95. Senator Die, 
pendaele. , 

OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur • 
19 uur « In de Jambon ». Markt. 
Tel. 055-319.50. Senator Diepeiv 
daele. 

STEKENE , 
Elke donderdag, 19 uur - 21 «ar. 
Statiestr. 72, tel. 03-71.74.43. Dhe 
A. Heysen. 

ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag, 9 uur - l i m m 
Raapst raa t 93. Dhr E. Neels. 

WELLE 
2de vrijdag der maand. 20 uur -
20 uur 30. « Oambrinus », Dorp. 
Tel. 053-666.62. Senator Diepen
daele. 

VELZEKE 
Iedere dag, op telefonische afi 
spraak. Tel. 09-70.08.32. Volksvert, 
R. Van Leemputten. 

ZOTTEGEM 
1ste maandag der maand, 16 uur* 
17 nur. « St. Jorishof », Markt. 
Tel. 09-701052. Senator Diepen
daele. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
1ste maandag der maand, 18 uur • 
20 uur. « Vlaams Huis », IJze«w 
laan 83, Tel. 051-507.49. Volks
vert. L. Wouters. 
1ste zaterdag der maand, 15 uur « 
16 uur. « Vlaams Huis ». Dhr & 
Lootens. 
Elke zondag vjn., « Vlaams Hulsx 
I r A. De Gan<*. 

GISTEL 
<>p afspraak. P. Bortierlaan 27, 
tel. 059-285.09.Dhr M. Zwaenepoel, 

KOEKELARE 
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 A, 
tel. 051-580.31. Burgem. E. Loote&S. 

K O R T R I J K 

Iste maandag der maand, 18 uu» ' 
19 uur. « Vlaams Huis », Groenlo, 
gestr. tel. 056-225.22. Senator D i » 
pendaele. 

NIEUWPOORT 
Elke werkdag vanaf 18 uUr Oana-
dalaan 9, tel. 058-231.37. Dhir k 
Mertens. 

WESTENDE 
Alle werkdagen vanaf 16 uur. Ko
ning Ridderdijk 19, tel. 059-202.68. 
Ir. O. Huyghebaert. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme Iseuze. 
Voordelige prijzen 

Kom ü overtuigen. 

Znidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 
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ANTWERPEN 
ZATERDAG 12 OKTOBER 1963. 

Dag der Antwerpse belangen I 
Onder het motto : 
Uiiiversiteit - Vlleghaven - Haven - Tweede Oeververbinding. 
Grote optoctit met aansluiting van autokaravaan 
Bijeenkomst : 14 uur - Moorkensplem, Borgerhout. 
Vertrek : 14 uur 30 
Wegwijzer : Turnhoutsebaan, Oa"notstraat, Astridplein, 

Keizeriel Tenierpleats Meir, Sch oenmarkt. Groenplaats. 
Deze A-dag zal een vooroffeoslef zijn van de Derde Mars 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Jong Vlaamse Studentengemeen-

echap J.V.S.G. zaterdag 5 oktober 
1963. 

Grot« propagandatocht door
heen het Antwerpse in het teken 
van de Nationale betoging op 3 
november te Antwerpen. 

Bijeenkomst : 14 uur 30 St. 
Janspleln. 

Automobilisten rijden mee. 

BORGERHOÜT 
Op maandag, 7 oktober, te 20 

uur 30 maandelijkse vergadering 
In de bovenzaal van lokaal « Nieu
we Oarnot », Camots t raa t 60, Ant
werpen. 

Deze maal zullen wij het genoe
gen hebben Dr. Rik Ballet, oud-

ZOEKERTJ 
Zoek werkende venoot zeer goed 

op de hoogte van nerenkonfektie 
om samen een West - Vlaams be
drijf (In nabijheid kuststreek) op 
te richten Schrijven kantoor blad. 

82 

Gevraagd : in gans het land, 
vrije reizigers, voor de verkoop 
van de bekehde Duitse Neoplastic 
autopollsh, aan drogisten en ga-
ragen. Ruime verdiensten. Gelie
ve sektor aan te geven. 

Schrijven : Neoplastic, Bugeen 
• Dierckxlaan 21, Schilde. 

84 

WiJ zoeken m gans het land, 
personen voor de verkoop aan alle 
autobezitters, van de bekende 
Neoplastic autopolish. Als hoofd-
of als Dijverdienste. Geen enkel 
risico. Ruime verdiensten Schr. : 
Neoplastic, Eugeen Dierckxlaan 
21. Schilde. 

l l Ü 
Meisje gevraagd, 5 dagenweek, 

post slapen; aanbieden na 6 uair, 
Riemstrraat 40. Schilde. 

86 
Dringend deftige diensters voor 

Weens caté te Rymenam gevraagd. 
Telefoon 516 36. 

87 
Gevraagd voor het Gentse :dina-

misch element om immobiUen 
zaak op te bouwen en uit te brei
den. Onnodig aanbieden mdien 
niet op noogte van de taak Schrij
ven met curr. vltae kantoor blad. 
letters P.G. 

Jong technicus, A2 = 2 jaar Al 
elektronika, vnj militaire dienst, 
zoekt passende betrekkmg, liefst 
Brusselse of omgevmg 

Schrijven kantoor blad. 
90 

VlaarTs v'eeswarenfabrlek te 
Brussel vraagt dringend we-kzame 
en eeriijke helpers, geen speciale 
kennis vereist. Aangename werk
kring, goed loon, schnjven kan
toor blad of tel. 22.59 07. 

91 

Dienstmeisje gevraagd : goed 
loon, betaald verlof, huishouden 
met kindjes, inslapen vrij, z w Mr 
J Verniers, Smt-Niklaas Waas 
tel 03-76.27.88. 
^ 92 

Werkvouw gevi-aagd : 2 (1/2) 
d ?en per week : zich wenden Mr 
J Vern ers Sint-Nlklaag Waas, tel. 
03-76.27.88. 

83 

volksvertegenwoordiger, aan he t 
woord te horen over « de Vlaamse 
beweging, nu en m het ver eden ». 

LIER 
Op zaterdag 5 oktober te 20 
uur 30 gezell.ge dansavond in 
de feestzaal van de Geweste
lijke Technische School, Kruis-
bogenhofstraat 5 onder het 
motto « Een avond in Palae-
terland ». 

MECHELEN 
Het arrondissement Mechelen 

heeft weer heel wat nieuwe abon
nees bij gewonnen. 

Ons arrondissement behoudt be
trekkelijk gezien de leiding van 
de 17 arrondissementen voor Aalst. 

Voor ons arrondissement zelf 
leiden Nijlen en Lier betrekkelijk 
gezien, 

In volstrekte cijfers is de rang
orde : 1 Mechelen, 2 Lier, 3 WU-
lebroek, 4 Nijlen, 5 Duffel, 6 Ber-
laar, 7 Kessel en Puurs, 9 Beer-
zel, 10 Bomem, 11 Bonheiden, 12 
Wiekevorst, 13 Koningshoolkt, 14 
Heist op den Berg en 15 S. 
Amands. 

Wat de leden betreft leidt Lier 
voor Mechelen en Nijlen. 

Te Mechelen overleed onze trou
we vriend en propagandist Mau-
rits Cleymans, oud - strijder 14-
18. Vorige dinsdag werd hi] ten 
grave gedragen. De Volksunie was 
vertegenwoordigd door een afvaar
diging geleid door Oskar Renard, 
Walter Luyten en Verschaeren. 

TURNHOUT 
Een tweede k'ankinstallatie werd 

aangekocht. Hiermee kunnen de 
kolportagetochten in de Noorder
kempen weldra starten. 

Het volgende werkprc^ramma 
werd voor d n e maanden vastge
legd : 6 okt. Rijkevorsel en Merks-
plas, 13 okt. Vogelaar, 20 okt. 
Beerse, 27 okt. Meer en Minder
hout, 10 nov. Weelde en Poppel, 
17 nov. RaveQs, 24 nov. Arendonk, 
1 dec. Retie, 8 dec Degsel, 15 dec. 
Gierle en VUnmmeren, 22 dec. 
Turnhout . 

Op deze wijze zullen we het vol
ledige arrondissement (meer dan 
50 gemeenten) tweemaal per j aa r 
kunnen bewerken. 

Propagandisten, wij verwachten 
da t U talrijk op post zult zijn op 
hogervermelde data. Reeds ver
scheidenen zegden hun vaste me
dewerking toe. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Met duizenden naar Antwerp3n. 

Antwerpen leverde bij de twee 

marsen door Brussel honderden 
bussen met deelnemers. Op 3 no
vember moeten er vanuit het Brus
sel ook talloze bussen met over
tuigde federalisten naa r Antwer
pen hollen. 

De eerste bussen werden reeds 
aangevraagd door het Vlaams Ak-
tiekomitee Schaarbeek. Inlichtin
gen bekomt men over telefoon 
15 51.75. 

STAD BRUSSEL 
Dat men niet alleen in Schaar

beek, maar ook In Brusseil-sfcad 
verkiezingskoorts krijgt, als men 
aan de Volksunie denkt, werd be
wezen door de Ijver, waarmee de 
stadswerk'leden alle sporen van 

• Volksuniepropaganda moeten doen 
verdwijnen. I n Haren werden deze 
werklieden tot zelfs zondags op
getrommeld om de leuze « Los 
van Brussel » weg te schrobben en 
om onze aanplakbrieven af te 
krabben. 

Diezelfde ijver wordt door Coo-
remans niet aan de dag gelegd te
gen de Nak of de aanhangers van 
het Franskiljons blok, die weken 
geleden reeds de mooie muren van 
de Albertina volplakten. Moeten 
we daaruit besluiten dat O w e -
mans ermee akkoord is dat in 
Brussel de wet gesteld wordt door 
Inwijkelingen uit Waalse of Fran
se dorpjes? 

De afdelingen van de s tad Brus
sel (Haren, Neder-over-Heembeek, 
Laken en Brussel zelf) zullen zich 
verder gemeenschappelijk inspan
nen om de verkiezingskoorts van 
blauwe Cooremans te doen om
slaan in een blauwe verkiezings
ramp. Uit al de gemeentehuizen 
In het Brusselse moeten de libera
len eender hoe buitengewalst wor
den. 

Het liberalisme betekent in deze 
moderne tijd de vo'strekt verle
den tijd. 

LEUVEN 
Woensdag 16 oktober 1963. Met 
de Volksunie - Leuven naar de 
Wlenereisrevue. Inschrijvingen in 
lokaal Oristal. 

Prijs 60 P voor reis en toegangs-
kaar t inbegrepen. Een nieuwe ge
legenheid om samen voor een 
heel schappelijke prijs een avond 
vermaak te hehben. 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 
nodigen alle vrienden uit op 
hun 2de groot bal op zaterdag 
5 October in de zalen « Cheva
lier Marin » Gemeenteplein 18. 

HEKELGEM 
Lokaal. 

Gelieve er rekening mede te 
hoiuden da t ingevolge verandering 
van uitbater de herberg (Cambrid
ge niet langer het Volksunie-lo
kaal Is. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
Herdenkingsrais voor overleden le
den en sympatisanten. 

Op zondag 6 okt. a s . te 10 uur 
30 wordt in de St. Antoniuskerk te 
Blankenberge een H. Mis opgedra-

OOK GIJ 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door uw 
kapitalen of tijdelijk-beschikbare gelden te plaatsen bi] 
een Vlaams-nationale Financieringsmaatschappij waar
van beheerders, kommlssarissen en personeel mensen zijn 
van onze opinie Wij beschikken over referenties uit alle 
Vlaams-nationale klingen. 
Vorige maand, augustus, konden we twee en dertig van 
ons eigen mensen, arbeiders, mlddenstaders en industri
ëlen voor een totaal bedrag van 3.150.000 F niet helpen 
daar er onvoldoende kapitalen beschikbaar waren. 
Wij vormen een Naamloze Vennootschap, wettelijk er
kend door Min Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw fondsen staan bij ons even veilig en met evenveel 
waarborg als bij enig soortgelijke financiële instelling. 
Uw geld zal bij ons meer intrest opbrengen. 
Ook depositos op zeer korte termijn zijn sterk renderend. 
Een kaartje van U en een beheerder bezorgt U de nodige 
Inlichtingen ten huize, of kom zelf naar 

P R O V I N C I A A L LEEN- E N K R E D I E T C E N T R R M N.V. 
Burgemeester Lippensplein 5 Gent - Rood Punt 

TeL (09) 23.43.50 
Onze burelen zijn open op zondag 29 september e.k. 

gen ter nagedachtenis van de 
overleden leden en sympathisan
ten. Het orgel wordt bespeeld door 
dhr R. de Ruwe. Uw aanwezigheid 
zal de families van onze overleden 
makkers tot steim zijn. 

Samen n a a r he t « Herfstbal » 
te Brugge. 

Op zaterdag 12 okt. a.s. te 21 uur 
vervoegen wij onze Brugse vrien
den in de Schenkzaal van stads
schouwburg te Brugge. 

Inschrijvingen en kaar ten : 
huize « Breughel ». Toegangskaar-
ten a a n 40 F (niet-leden : 50 F ) . 

Voordracht door dh r Burger, 
ambassadeur van Z. Afrika. 

Aansluitend bij de artikelen 
reeks in ons blad, mogen we aan
kondigen dat dh r Burger, ambas-
Badeuir vlan Zuid-Aürika, op za
terdag 19 okt. a s te 20 uur 30 
een spreekbeurt komt houden in 
de raadszaai van het stadhuis te 
Blankenberge. Iedereen ig wel
kom. 

Gratis toegang. 
Deze voordrachtavond wordt in

gericht door de plaatselijke ver
takking van de vzw. « Willem de 
Deken ». 

BRUGGE 

Avondfeest. 

Te Brugge gaat op zaterdag 12 
oktober a.s. te 21 uur in de 
Schenkzaal van de Stadsschouw
burg een grandioos 8 herfstbal » 
door. 

Speelt ten dans : he t orkest 
Bert Wills. Zang : Eddy Reno. 

Toegangskaarten (deden : 40 
F , niet-leden : 50 P) zijn n u reeds 
te verkrijgen bij de bestuttrsleden 
en in he t lokaal « VUssinghe », 
Blekersstr., Brugge. Stel a .ub . de 
aankoop van Uw ingangskaarten 
niet uit want het aantaa toegela
ten deelnemers is beperkt! 
We doen tevens een oproep tot de 
plaatselijke handelaars om de 
tombola van dit « herfstbal » met 
enige prijzen te voorzien. 

De prijzen worden graag inge
wacht bij de bestuursleden; wenst 
U da t de prijzen worden afge
haald bel dan a.u.b. n r 370.90 of 
375.99. 

KNOKKE 
Toegangskaarten voor he t 

avondfeest in de Schenkzaal van 
de schouwburg te Brugge op zat. 
12 okt. a.s. te 21 uur, zijn vei> 
krijgbaar in he t « Vlaams Huis », 
Elisabethl. 105. Knokke. 

K O R T R I J K 
Op zondag 6 oktober a s . s tar-

ten wij met onze eerste werftocht, 
te Harelbeke! 

Samenkomst aan de kerk te Ha
relbeke om 8 uur 45 zeer st ipt! 

Voor deze eerste tocht doen wlJ 
een beroep op iedereen! Niemand 
die zich vrij kan maken mag ont
breken ! 

Voor vervoer : tel. 056-109.37 -
220.83 - 85-420 70. 

NIEÜWPOORT 
Op zaterdag 5 October om 20 

uur 30 wordt m de zaal van « De 
Beiaard », Markt, Nieuwpoort, he t 
jaarlijks bai van de plaatsehjke 
Vlaamse vriendenkimg gehouden. 

Deelname in de kosten 30 P 
Het baJ wordt verzorgd door he t 

orkest « De Jacquelino's » (7 
m a n ) . Aangename verrassingen 
zijn voorzien. 

AUe danslustigen ^worden vrien
delijk uitgenodigd. 

Hou die da tum vrij. 

GEBOORTE 
I n he t gezin van onze trouwe 

propagandist en oud-bestuurslid 
Gaston Temmerman werd een 
twaalfde kindje geboren. Het werd 
gekerstend onder de naam José. 
Hartelijke gelukwensen. 

I n he t gezin van onze Noordne-
derlandse vriend dr Henk Walt-
m a n s te Maastricht werd een zoon 
Jan-Hendrik-Antoon geboren. 

Hartelijke gelukwensen! 

HUWELIJK «•" "•' "ir.--.^^*, ~r> 
Op zaterdag 28 september t ra

den te Kuurne in het huwelijk : 
M. J eanne Van den Bussche met 
dh r Jozef De Ryck, de dinamische 
voorzitter der V.U.-afd. Hekelgem. 

Hartelijke gelukwensen! 

WELLE IN HET NIEUWS 

Van links naa r rechts : 
Voorzitter Abbeloos, bestuurslid S n e l Benoni, ere-voorzitter Kamiel 
Heyman en bestuurslid Oscar Seghers. 
Dit waren de mannen die van de V.U.-duivenvlucht gemaakt heb
ben wat zij was (700 duiven). . 
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VOLKSÜNIEKONGBES 196S 
Het Hoofdbestuur heeft de nieuwe statuten goedgekeurd 

welke betrekking hebben op het partijkongres. Zij zullen voor 
de eerste maal worden gevolgd bij het kongres van 9-10 novem
ber 1963 te Mechelen. 
Enkele voorname punten : 
— elke afdeling zal minstens 14 dagen bij voorbaat de teksten 

der referaten toegezonden krijgen, samen met het stemie-
glement en de mandaten waarover zij zuUen beschikken. 
Ook de arrondissementele besturen en de hoofdbestuursle
den krijgen deze bescheiden; 

— de afdelingen moeten een algemene ledenvergadering hou
den voor het kongres, hieraan gewijd. Zij stellen hun hou
ding vast en duiden bun stemgerechtigde afgevaardigden 
aan. 

— de sektievergaderingen en de slotzitting zijn enkel toe
gankelijk voor leden op vertoon van hun lidkaart, en voor 
uitgenodigden op vertoon van hun uitnodiging. 

Voor 1963 zijn de tema's : 
1) Brussel Rijksgebied.' ' 
Z) Werk in eigen streek. 
3) De VU en de Zelfstandigen. 
Samen met de referaten zullen de nieuwe statuten aan de 

afdelingen worden gestuurd. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN ZVID-KIEL 
Officlrïe inhuldiging lokaal. 

Op zondag, 6 oktober 1963 te 20 
uur grijpt de officiële inhuldiging 
plaats van het VoJksunielokaal : 
café Breugei — Hoek Pacifikatie-
etr. en Edw. Peckerstr. 

Wij nodigen alle Vlaamsgezin
den van het Antwerpse uit deze 
Inhuldiging kracht bij te zetten 
door hun aanwezigheid. 

Spreekbeurt door 'n leidende fi
guur VOD. de Volksiunie, nog nader 
te bepalen. 

PUURS 
Voor de Vlaamse Vriendenkring 

E e l n - Brabant Ijehandelt Pater 
Brauns S.J. het onderwerp 
c Vlaamse en maatschappeilijke 
vraagstukken onder Bijbelse be-
llchtmg »,,dit op zaterdag 19 ok
tober te 20 uur in de zaal « De 
Hert > Puurs - Kalfort - Brug. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalsiheeib» 
bezoek aan Vlaams Huls 

« De Vriendschap » 
Kerkstr. 9. (bij Gr Markt) 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

((DE KROON » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al nw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge. T 050/41637 

Hoek de Swertlaan-en 
de Smet de Naeyerlaan. 141 
VoL pens - Vrij augustus 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen. 
EUsabetliL lOf T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in bet Vlaams Huis 

« PETER BENOÏT » 
Franlu-ijklel 8 Antwerpen 

KESSEL 
Op 12 oktober wordt te Kessel 

overgegaan tot de bestuursverkie-
zing die Kessel een volwaardige 
Volksunieafdellng zal bezorgen. 

Het feestkomiteir loopt niet 
pJannen om dit te doen ultdel-
nen tot een grote feestavond met 
fanfaregeechal, meetmg door WIm 
Jorissen en volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens, en gevolgd door een 
gezellig samenzijn in zaal Alca
zar. 

De slmpatlsanten uit de streek 
worden hartelijk uitgenodigd. 

TURNHOUT 
Kolportages in de kantons Mol • 
Westerlo - Herentals. 

Met Ingang van het nieuwe 
uiterst belangrijke werkjaar 1963-
1964 worden de kolportages in ons 
arrondissement verdubbeld, zodat 
ep dezelfde dagen m het Noorden 
(kantons Turnhout - Hoogstraten-
Arendonk) en In het Zuiden (kan
tons Mol - Westerlo - Herentals) 
zaJ worden gewerkt. Dubbel ren
dement, maar ook dubbel werk; 
dus : alle hulp is meer dan wel
kom! 

Voor het zuidelijk gedeelte werd 
het werkschema reeds bepaald als 
volgt : , , ,^,„. • . , . ..,, 

6 oktober :̂' vorst. 
13 oktober : Grobbendonk. 
20 oktober : Tongerlo Oevel. 
3 november : Hulshout. 
10 november : Ole» - centrum. 
17 november : Kasiterlee - Llch-

taart. 
24 november : Herenthout -

Bouwel. 

G E L D 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 

en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij gebnren of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

Voor uw modern interieur : 

EURO-DOMI 
Kruldtuiniaan 6, Brussel 

met Geschenken-kelder 

Elektrische apparaten 
KORTING tot 40% bij 

EL A G R O 
de Damhouderestraat 23 

Antwerp. T. 387468-379257 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnleriaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

a lgemene hande l sop le id ing 

Schoolgeld : m a x i m u m 

8.000.- F per j a a r of 

3 m a a l 3.000.- P 

m e t r ech t op Kinderge ld 
• 

Oe school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

• 

Beter en voordeliger 

1 december : Meerhout. 
ft december : Ramseil. 
16 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee - iMe. 
Alle kandidaat - propagandisten, 

die geen rondzendbrief mochten 
ontvangen hebben, worden langs 
deze weg verzocht hun keuze te 
doen — zou tweemaal per maand 
teveel zijn? — en de uitgekozen 
data mee te delen aan Jo Bel-
mans. Waterstraat 31, tel. (014) 
58.535 te Geel. 

Er is hiertoe geen enkele bl-
zondere gave vereist. Begin tel
kens te 10 uur, einde rond 12 uur 
15. WIJ zorgen voor de verplaat
sing. U zorgt voor de geestdrift, 
en voor zoveel mogelijk helpende 
handen. 

BRABANT 

BRUSSEL 

De afgevaardigden van het ar
rondissement, die dee'namen aan 
de studieweek « Vlaanderen te 
Brussel » in Hofstade hebben met 
genoegen vastgesteld dat alle deel
nemers aan die studieweek alleen 
in het federalisme de doeltreffen
de oplossing zagen voor de pro
blemen, die ons land anders zul
len verscheuren. 

H€t is de onbegrijpelijke onwil 
van de partijen die verhindert 
dat deze algemene overtuiging al
le tegenstand zou overspoelen. 

Alle afdelingen moeten dan ook 
met alle middelen meewerken met 
de aktiekomitees van hun gemeen
te, die de betoging voor federa
lisme in Antwerpen voorbereiden. 
Het aktiekomitee Schaarbeek 
meldt reeds dat het bussen Inlegt 
(prijs 50 P). Inlichtingen : tele
foon 15.51.75. 

Peter Benoit - Harmonie (voor
malige Vlaamse Hairmonie). 

Dit Jaar viert de Harmonie van 
aJle Vlamingen uit Brussel het 25-
jarig Jubileum van haar heropricht 
ting. 

De feestelijkheden l)eginnen op 
zondag, 6 oktober met een gedialo-
geerde H. Mis in de Kapel van de 
Paters Jezuïeten van de Brlalmont-
straat. 

Na deze mis zal het nieuwe 
vaandel van de Vereniging gewijd 
woeden. 

Aanvang van de H. Mis ; 9 vmr 
30. 

Om 11 uur 15 heeft een rec^t le 
ptoats in de zaal van de Vlaamse 
Club in de « Graaf van Egmont », 
J. Van Praetstraat 28 te Brussel-
Beurs. 

Om 15 uiur 30 vindt in de grote 
zaal van dezelfde zaak een akade-
mische zitting plaats en het slot 
van deze eerstie viering bestaat 
uit een optocht door de straten 
van de benedenstad met muziek 
en vaandel en met deelneming 
van andere Vlaamse Verenigingen 
uit het BTisselse. 

De viering wordt besloten met 
muziek en dans in de « Gulden 
Leeuw », St. Goriksplein 23 te 
Brussel - Beurs en wel op zater
dag. 19 oktober van 20 uur af Het 
Waltraorkest van Stan Philips 
speelt ten dans. 

PEPINGEN 

Op zondag 13 oktober wordt ons 
blad in deze gemeente verkodht. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, II. Deinze: 
of naar 
Postbus. 381. Antwerpen; 
of naar -
Postbus, 149. Gent: 
of naar • 
Postbus. 231. Brussel 1. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Dagelijks verschillende 
verlovingen 
Stipte geheimhouding. 

gijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 45 aan de k«rk 
van P^lngen. 

L I M B U R G 

PEER 

De kulturele vereniging « Vrien
denband afdeling Peer » zal op 
zaterdag 12 october a.s. haar eer
ste dansfeest inrichten in de 
prachtige zaal « Hlsmeralda ». 

Het onvervangbare orkest Gebr. 
Minten biedt alle waarborgen om 
de avond volledig te doen slagen. 
Uitnodigingen zijn vereist en kun
nen gevraagd worden aan de prov. 
eecr. Urbaan Debruyn, Grote Baan 
287, Kuringen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Dank. 
De grote opkomst van het ai^ 

rondissement Aalst op de V.U. be
toging te Gent, is ten zeerste op
gevallen. Wij moeten onze bewon
dering en dank voor onze mensen 
betuigen, die steeds maar bereid 
gevonden worden hun medewer
king te vertenen aan de lange 
strijd voor de bewustwording van 
Vlaanderen en die niet zo arge
loos zijn als Volksgazet beweert. 
Werf tochten. 

Zondag 6.10.63 : twee kolporta
ges : 

1. Bonsbeke - HHlegem. 
Samenkomst lokaal De Vriend

schap Aalst 8 uUr 30. 
2. Meerbeke. 
Samenkomst lokaal De Kk*, 

Denderleeuw 8 uur 30. 
Laat ons de socialisten - bond

genoten van de grondspekutonten, 
Ijewijzen dat wij wel weten dat 
er n<^ veel werk op de plank Ifet, 
voorallew Vlaanderen gered Is. 

DENDEBMONDE 

Werf tocht. 

Aan de leden van het Dender-
mondse wordt ter kennis gebracht 
dat de volgende kolportages plaatg 
vinden : op zondag 6 oktober te 
Waasmimster en op 13 oktober te 
Baasrode. Br worden derhalve veel 
propagandisten gevraagd. Vertrek 
gewoon uur op volgend adres : 
Dljkstraat 18 Grembergen, tel. t 
2192&. 
Froi)aganda-avond. 

Alle leden en sympathisanten 
van de afd. Grembergen en St. 
Gillis, ook uit de omliggende ge
meenten, houden volgende datum 
vrij : 19 oktot)er om 20 uur stipt. Te 
Dendermonde grote algemene pro-
pagandaavond met als spreker de 
heer De Roo, Prov voorzitter Oost-
Vlaanderen. 

Wij verwachten U aüen. 

WETTEBEN 

Bal. 
De Vlaamse Vriendenkring « Do 

Beiuzen » ncht op 12 oct e.k. haar 
eerste bal in. 

Orkest « The Rythme CXub ». 
Zang « Louis Neefs ». 

Deuren te 20 uur, late dans te 
20 uiur 30. 

Inkom 30 P. Leden Vlaamse 
kring en studenten 25 F. 

Leden V.U. 25 F. 

Volksunie Gent 
nodigt U uit op haar 

Groots Bal 
Zaterdag 5 oktober 1963 

in Zaal « Roeland » 
Orkest : Géry De Moey 

groot show- en dansorkest 
Eerste dans 21 h. 

Laatste dans ?? 

OVERVLOED 
SCHAADT NIET ! 

• 
WIN MIUQENEN 

met een biljet van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Trekking op 14 oktober 
te leper 

Per Biljet WO P 
Per Tiende l i P 

Zaterdag 9 november 1963 
Terjoden - Erem'oodegem 

• 
Vierde 

St-Maartens Dansfeest 
• 
Stan Philips' TV-orkest 
Eddy's éix Band 
The Voodoos 
Zang : Rudi Anthony 
• 

Begin 22 uur Onkosten 50 F 

ZWIJNAARDE 
De afd. Zwijnaarde nodigt alle 

Vlaamse vrienden uit op haar ge
zellig avondfeest dat plaats vindt 
c^ 19 okt. a.s. in het Vlaams Huis 
Heirweg Noord 120. 

Leute en plezier, onder begelei
ding van akkordeonmuziek is te 
Zwijnaarde verzekerd. 

Steunkaarten als deename in de 
onkosten r slechts 20 P. 

Deze kaarten geven ook recht 
op een mooie gratis prijs. 

De afd. rekent stellig op uw 
aanwezigheid en dankt bij voor
baat. 

WERKVROUW 
GEVRAAGD 

2(1/2) dagen per week : 
zich wenden Mr J. Verniers 
Sint Niklaas-Waas 

tel. 03/76.27.88 

DIENSTMEISJE 
GEVRAAGD 

Goed loon - betaald verlof 
- huishouden met kindje -
Inslapen vrij - zich wen
den : Mr J. Verniers, Sint 
Niklaas-Waas T. 03/762788 

BRIEFWISSELINGCLUB 
voor de jongeren van 15 tot 
21 J. alle hobby's. Schrijf : 

Ardaen Pierre, 
Amsterdamstr.55 Oostende 

OOK U KUNT IN HET 
HUWELIJK treden. Talrij
ke kandidaten. Schrijven 

Publicdteitskantoor 
Ardaen Pierre, 

Amsterdamstr.55 Oostende 

Laat uw GELD OPBREN
GEN Beleg uw geld aan 
8%. Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land Alle Inlich
tingen kantoor blad. PLK 

G^ERCERS 

Zocht voor U uit r 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdie uw keuze 

Sint JansvUet 19 
<KIeine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91 65 
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H> IET heeft velen verwonderd 
dat het zo lang geduurd heeft eer men de hand 
kon leggen op de bommenleggers in ons land. 

Nochtans moet dit niemand verbazen, ver
mits die bommen gefabriceerd en gelegd wer
den door franstaligen. 

Als men nu weet dat de gerechtelijke in
stanties in Vlaanderen nog voor een overwe
gend deel geleid worden door franstaligen, even 
fanatisch als de franskiljons in andere sekto
ren, dan weet men voldoende. Ook hier werkt 
het kolonialistisch instrument volgens het klas
siek schema. 

Wanneer het Vlaamsgezinden geldt, dan 
kan men praktisch zeker zijn van onmiddellijke 
huiszoekingen en maximumstraffen (men den

hen geworden en doet alles om door hen aan
vaard te worden. Zelfs hun kastetaal heeft hij 
overgenomen. 

Persoonlijk verdenken wij noch de C.V.P., 
noch de P.V.V., noch de B.S.P. ervan, iets met 
die bommen te maken te hebben, al verwondert 
het ons sterk dat de « Volksgazet » dag aan 
dag verwarring zaait door de aktie van de 
Gentse bommenwerpers met de teeraktie te 
Oostende te verwarren. Deze persschoeliestreek, 
zo uit het arsenaal van Dr. Goebbels gegrepen, 
moet de eenvoudige socialistische lezer inpren
ten dat de Volksunie die bommen gegooid 
heeftr 

Er zijn nog weinig Vlaamse socialistische 
intellektuëlen die de Volksgazet lezen; met die 
Goebbelspropaganda van het zuiverste slag zal 

DE BOMMENGOÓIERS 

Ice maar aan de veroordelingen omwille van 
de storingen bij de franstalige preken). Zijn 
het franskiljons dan weet men dat het voor
waardelijke minimumstraffen zijn, voor het 
geval althans dat het onmogelijk is hen vrij te 
spreken. 

H> lET geval van het heerschap 
Stassart is tekenend. 

Men was praktisch zeker dat hij de hand 
in het spel had bij de bomaanslag te Aalst. Al
leen de nummerplaat van de ^^agen klopte niet. 

Toch deed men geen huiszoeking. Nu men 
na de ontploffing, wel gedwongen was te zoe
ken, vond men die valse plaat dadelijk. Om die 
huiszoeking te verrichten diende echter eerst 
zijn huls haast in de lucht te vliegen. Als men 
niet werkelijk door de openbare mening en het 
toeval gedwongen wordt op te treden tegen de 
franskiljons, dan doet men het niet. De kolo
nialistische top In Vlaanderen beschermt hen 
op alle mogelijke wijze. 

D> 'E bommengooiers behoren lot 
de Gentse franskiljons. De Oentse framskJil-
jons zijn voor een groot gedeelte P.V.V.-ers en 
voor een ander gedeelte C.VP.-ers. Tot de Gent
se franskiljonse wereld behoort echter ook een 
socialistisch kringetje rond minister Anseeie 
Die man is, na de strijd van zijn vader tegen 
de bankiers en Industrieëlen, beste maatjes met 

hun aantal nog slinken. En aan de jongeren, 
die sociaalvoelend zijn, zeggen we : zie de wa
re socialistische eerlijkheid ! Zie hoe de Volks
gazet haar lezers voor dommeriken houdt, die 
ze dom wil laten. 

Het is als het ware 19de eeuws links kleri
kalisme. 

D 'E bommenleggers behoren tot 
fascistische groepjes. 

Hier willen we er toch even op wijzen dat 
andere franstalige fascistische groepen zich 
willen meester maken van de P.V.V. 

Als men weet dat enkele maanden terug 
in de Brusselse P.V.V. een motie, die ingediend 
werd om fascisten te verbieden lid te worden 
van de partij, met een overweldigende meer
derheid afgewezen werd, dan stemt dit tot na
denken en dan begint de naam van Partij voor 
Vrijheid en Vooruitgang bepaald Ironisch te 
klinken. 

I N elk geval moeten deze fas
cisten er niet op rekenen in de Volksunie bin
nen te dringen, ook niet vla een verwante or
ganisatie om. Vlaanderen heeft niets te winnen 
met het fascisme, dat overal de macht van het 
kapitalisme versterkt. Het groot-kapitaal is al
leszins onvlaams en op de meeste plaatsen be
paald anti-Vlaams. Tal van Vlaamse intellek
tuëlen in dienst van franskiljons kapitaal we

ten er alles ov»r. De demokratie Is vooir hen 
een verre wensdroom. 

Ben « sterk » gezag leidt anderzijds ook tol 
versterking van de machten achter de scher
men die, evenals het grootkapitaal, cwivlaams 
of antivlaams zijn. 

D. 'E Nederlanden en Engeland 
behoren tot de oudste demokratieën. 

Bij ons wist men reeds eeuwen voor de 
Franse Omwenteling dat een goede regerings
vorm moest steunen op de volkswil. Eeuwen 
vreemde bezetting hebben de afkeer voor tira-
nie er bij ons volk niet uitgekregen. Alleen de 
durf om openlijk op te komen tegen de over
heersing is door repressies door de eeuwen heen 
er voor een flink stuk uitgegaan. De demokra-
tie blijft de grote wens, schrik voor de « grote 
heren '» of voor de « machtigen » belet haar 
volle ontplooiing, die van Vlaanderen een groot 
modem en sociaalvooruitstrevend gebied moet 
maken. 

Daarom dat wij alles moeten doen om ook 
de positieve wil tot demokratie tot volle ont
plooiing te brengen bij ons volk. 

Hl IET is dan ook duidelijk dat de 
Volksunie zich zal keren tegen elke poging om 
ondemokratische krachten bij ons binnen te 
smokkelen. " 

Wat de V.M.O. betreft, weten wij wat wij 
eraan gehad hebben jarenlang voor het klas
siek propagandawerk. Wij blijven hen daar 
dankbaar voor. 

En dat weten zij wel, die jaren lang bij 
ons stonden. Wij wilden echter een orde, geen 
horde zoals binnendringers, het klassieke paar 
verklikkertjes inbegrepen, het thans graag 
zouden gehad hebben. 

De V.M.O. is een zelfstandige organisatie, 
die wij niet kunnen ontbinden. 

Wil ze verder bestaan, dan moet zij dat we
ten. Maar wij zullen beslissen met wie wij onze 
partij verbinden. 

Op onze propagandisten sinds jaar en dag 
rekenen wij echter verder en wij weten dat wij 
dit kunnen. Een paar nieuwe schreeuwers — 
gestuurd door wie? — zullen dat niet kunnen 
verhinderen. 

Voor militanten geldt echter ïucht, niet 
alleen tegenover de genwaals, maar ook te
genover het politiek gezag. En niet het gemis 
aan beide. 

Wie dat niet aanvaardt is geen militant en 
die mag voor ons gaan, Hoe eer hoe liever. 

De anderen blijven onze vrienden. 

Tfflmjlh'Uidetfi 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE» dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 03/736659 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 02/11.82.16 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE VOER 
KLOOSTERSTRAAT 8 4 TC ' 8 ORAVKN-VOBRCN 

Bouwgronden 
te Mortsel, Edegem. Schelle, Aartselaar, Blankenberge, 
Zelllk, Turnhout, Neerglabbeek. Hove, Kalmtboat, 
alsmede In tal van steden en gemeenten ran de proTlneie 
Antwerpen : 

Wendt D tot de maatschappij 

iMBIfffAAL 
Grote Steenwer. 159. Berehem (Antwerpen) TéL SB.S9.S9 

Oeen rerpUchtlng tot bouwen. 
Beste Keldbelegsingen. 
Roogs>.e kredletmogelljicfaedea. -., 


