
• P 

ziet van Eynde Schimmen l 
M>eeE wuMMiBBS 6 F W E E K B L A D 7 JULI 1962 - NR 27 8'JAARGANG 

miomiiHiE 
BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

De Volksgazet gaat te keer als een 
briesende leeuw tegen de gewapende 
stonntraepen van de Volksunie die aan 
de kerk van de H. Geest met verbluf
fend zelfvertrouwen op de Franskiljons 
Ingeslagen hebben. En dat nog wel 
wanneer de Volksunie op hetzelfde 
ogenblik haar meeting gaf In de zaal 
Majestic en even later in een mach
tige optocht door de Antwerpse volks
wijken trdk. Lees hierover verder op 
bladzijde 7. 

SOLIDARITEIT 
De volgehouden aktie tegen de franse 
pieken heeft reeds tientallen veroor. 
delingen voor gevolg gehad. De boeten 
bedragen reeds vele tienduizenden 
franken. Laat de meestal Jonge betoger^ 
niet In de steek. Stort uw steunbU-
drage In het <( Vlaams Solidariteits
fonds». Men kan storten op PCR 
235.62 van Kredietbank-Gent. Op 
S.trookJe YenaeldeïL i voor rek. 61.408 . 

[|EHEER : Maur. LEMONNIERIAAN 82, BRUSSEL. T a . Tr82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

DOOR 
TIE Volksvergadering, alsmede de optocht die verleden 

zondag te Antwerpen gehouden werd hebben van die 
zondag een onvergetelijke gebeurtenis gemaakt. 
Dit is werlielijlt geworden wat de organisatoren er van ge
maakt hadden : de doorbraak van de Volksunie. En het past 
hier wel in de eerste plaats de leiding van de mannen die al
les ineengestoken hebben, Rudi van der Paal en Wim Maes, 
de eerste als voorzitter van het organisatiekomitee en de 
tweede als sekretaris, geluk te wensen. Wij weten hoeveel 
moeite en werk het gekost heeft om alles op zijn effen te 
krijgen om alles te doen verlopen zoals het moest verloepn : 
gesmeerd en op wieltjes. 

Duizenden in volksvergadering 

en massa-optocht te Antwerpen 

Het was met schetterende 
muziek dat de muziekkapel 
van de V.M.O. Antwerpen, 
het sein gaf voor de opening 
van de volksvergadering in 
de zaal Majestic die werke
lijk nokvol gelopen was, en 
waar honderden geen toe
gang meer kregen omdat er 
geen plaatsje, zelfs geen 
staanplaats] e onbezet bleef. 
Joris Ferir sprak een korte in 
memoriam uit ter nagedach
tenis van diegenen die ons 
sinds de vorige volksverga
dering ontvallen zijn ; wij
len hoofdbestuurslid Ir Jan 
de Bondt, Juul Boumans, 
Gaspard van den Bussche, 
Gustje Peelaerts, Karel van 
Wijnendaele, oud - bufge-
meester dr jur. Jan Timmer-

SCHITTEREISDE ORGAmSATlE VAN 
RVni VAN DER PAAL EN WIM MAES 

mans, Honore Bruwler, dr 
jur. Walter Bouchery, ac
countant Karel Waternaux, 
architekt Herman van Oo-
teghem, Louis de Cuyper e.a. 
Een minuut stilte werd be
waard ter hunner nagedach
tenis en daarna werd het 
« vaarwel mijn broeder » ge
zongen, 

(zie blz 8) 

V O O R DE 
V I S S E R S 

Rudi van der Paai, voorzitter 
van het inrichtend komitee. 

VERDER IN DIT NUMMER 

Bladzijde 3 

Onze positieve taak 

Bladzijde 4 
Open brief aan Spinoy 

Bladzijde 5 
leert over 
Beherman-Demoen 

Bladzijde 6 
Twee jaar Dipenda 

Bladzijde 13 
Parlementaire vragen 
over 
grootwarenhuizen en 
postkantoren. 

Madzijde 16 
Het langfeest in beeld 

Van Looy wurti i uitgèlaclies 

De Vlaamse renner en wereldkampioen Rik van Looy wordt 
door de Waalse radio en de Walen uitgelachen ! In onze 
rubriek «Pepernoten» vindt U meer bijzonderheden over de
ze schandelijke houding. 

Te Olen staken Vlaamse arbeiders 
Te Olen in volle Kempen staakten honderden arbeiders 
reeds gedurende zes weken. Zij vechten er tegen een Frans
kiljonse fabrieksdirektie die poogt toestanden van voor 
1900 in het leven te houden. Een Vlaming brengt het niet 
tot meestergast indien hij geen Frans kent. Aftands kolo
nialisme in Vlaanderen. Hierover leest U meer op blz. 12. 

'/erroken zoekt uit^liiciilep 
Via zijn spreekbuis : « De Standaard » laat Prins Jan van 
Edingen ons weekblad aanvallen. De Volksunie bestaat uit 
gematigden en hardschreeuwers zegt de karnavalprins ! 
Wie er meer over wil weten leest ons antwoord op blz 5 en 15 

Verleden dinsdag richtte 
onze verkozene dr Van 
Leemputten zich tot de Mi
nister van Landbouw met 
een interpellatie over . het 
ganse visserijbeleid. Zoals 
onze lezers weten heeft dr 
Van Leemputten zich in de 
Kamer reeds herhaaldelijk 
opgeworpen als vurig verde
diger van de belangen onzer 
nijvere Vlaamse vissersbe
volking. 

In deze interpellatie, die 
grote indruk maakte op alle 
aanwezige Kamerleden en 
die van sommigen vinnig 
kommentaar uitlokte, be
handelde onze woordvoerder 
alle problemen die bij de 
visserij in het brandpunt 
der belangstelling staan : de 
noodzaak van een visserij
beleid met eigen begroting, 
de vispropaganda, de lekken 
in de opvangregeling, de uit
breiding van de opvangre
geling tot de fijne Tissoor-
ten, de mijnrechten, d« mij
ning voor buitenlandse in-
vo,exder5, de bouw- en sloop-

premies, het stemrecht der 
vissers, het minimumloon en 
de pensioenkwestie. 

Deze intQfpellatie, die ein
digde met een dramatisch 
en klemmend beroep op de 
minister, kan deze week we-

INTERPELLATIE 

VAN 

DR VAN 

LEEMPUTTEN 

IMI 

gens plaatsgebrek niet in ons 
blad verschijnen. Volgende 
week echter brengen we er 
de volledige tekst van. In ons 
eerstvolgend nummer dus 
vinden de vissers het stand
punt van de Volksunie; zij 
zullen kunnen vaî ailaM m 
dat het de Volksunie «ifiBt ]s 
met haar visserij werking. 



'OE VOLKSUNii 

BROODROOF 

tVaarde Redaktie, 

Dat er in 1962 nog gebroodroofd 
wordt, en wel voor Vlaamsgezind-
heid, schijnt voor iedere normale 
mens een onmogelijk iets te zijn. 

, En torh is het de harde, werke-
Hjkhe'd. 

Het gaat hier om de vader van 
•en jonge priester. 

Onder de rubriek « zoekertjes » 
van het V.U. nummer van 23 de-
•er, vindt men zo'n ongelooflijk 
er onmenselijk geval. 

Tooral als men weet wie de 
In-'odrover is. 

3n wel de geestelijke herder 
•an een Gentse parochie, welke 
herder zijn priesterlijke roeping 

. me) schijnt vergeten, verloren of 
nooit gekend te hebben. 

Maar in de eerste plaats dient 
«r gezorgd dat het slachtoffer, 
volledig inkomenloos, zo siwed'.g 
mogelijk aan werk zou geraken, 
Mefst in de omgeving van Gent, 
»ls bediende of eventueel maga-
Bi'nier. 

"^hrijven bureel blad (letters 

'iooende dat deze noodoproep 
•al gehoord worden en vooral be
antwoordt (dit voor de Vlaams-
Toelende werkgevers). 

BH. - Eirembodegem. 

WILLEMSFONDS 

Op dinsdag 19 dezer hield het 
Willemsfonds een vergadering die 
tot de herinrichting van de afde
ling Mechelen overging en waar
op de ondergetekende uitgenodigd 

.Na een merkwaardig overzicht 
van het ontstaan en de ontwikke
ling van die vereniging door de 
w.n. voorzitter, werd van gedach
ten gewisseld in de loop waarvan 
ondergetekende verklaarde als 
Vlaams nationalist enkel te kun
nen toetreden zo het Willemsfonds 
Eich buiten de politieke strijd 
hielii. 

De liberale partij, zei hij, even-
a's de socialistische en in minde
re mate de katolieke. is schrome
lijk te kort geschoten aan haar 
plicht jegens Vlaanderen. 

In feite heeft zi] haar grote li-
ï)erale voorman JP. Willems ver

loochend, de man die de vader 
der Vlaamse beweging genoemd 
wordt. 

Gedurende een 'heftige rede
twist tussen twee der aanwezigen, 
zei een van hen die onbekand is 
in de Vlaams nationalistische 
kringen, dat de Vlaming nog 
steeds als een, tweede rang burger 
aangezien wordt. 

Wie zei daar ook weer dat er 
met de liberalen niets aan te van
gen is ! 

V,A. - Mechelen. 

SPOOKTRON 
Geachte Fledaktie, 

Graag had ik vernomen of het. 
verboden is, manifestaties te foto
graferen zoals deze aan de Heilige 
Geest: 

Toen ik zondag 11. reeds enkele 
foto's genomen had kwam een po-
litie-officier op me af en verbood 
me nog verder mijn toestel te ge-
buiken. Ik vroeg hem waarom, 
waarop hij antwoordde : « Omdat 
ik het U verbied ». Na enige tijd 
gediskuteerd te hebben, maakte hij 
zich kwaad en waarschuwde me : 
« En pas maar op, binnen 5 of 10 
Jaar spreken we elkaar nog eens !» 

Ik denk dat hij doelde op een 
volgende oorlog en hij de spook-
trein reeds voor ogen had. 

Dit is wel tipisch voor de men
taliteit van sommige politie-agen-
ten te Antwespen. 

Mag ik U misschien een eender 
ongewone vraag stellen ? 

Familieleden van me zouden 
een 14-tal dagen in Wallonië wil
len doorbrengen. Daar deze men
sen echter het Frans niet mach
tig zijn hadden ze graag gelogeerd 
in huis (pension - hotel) waarvan 
de uitbater een Vlaming is. Kent 
U misschien zulke adressen ? U 
zou er dtze mensen geweldig mee 
helpen (üe VTB kan ze niet hel
pen). 

W.D. - Antwerpen. 
ncaaktie : Wie dergelijke adres

sen kent gelieve ons te schrijven. 

BENOEMINGEN IN LEGER 
Geachte Bedaktie, 

Het V.V.O. heeft kennis geno
men van de Jongste benoemingen 
bij het leger en kan zich niet ak
koord verklaren met het resiiltaat 

fthloss 
Waihtnlmm, 

JthJk 
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SCHLOSS WACHENHEIMAC 
WACHEfcJH EIM A.D.WE IN STRASSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
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POTHOEKSTRAAT, 142 
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ervan : nl. de bevordering van 8 
Vlaamse officieren tegenover 35 
Walen. 

Het V.V.O. protesteert tegen de 
handelwijze van de Minister van 
Landsverdediging, die een aantal 
Franstalige officieren bij de Vla
mingen of bij de tweetaligen wil 
indelen. Hij komt aldus tot een 
verhouding van 42 % Vlamingen 
en tweetaligen tegenover 58 % 
Walen. Deze handelwijze van de 
Minister is op geen enkel objectief 
gegeven gesteund. Zolang de be
doelde Franstalige officieren niet 
het examen over de grondige ken
nis van het Nederlands hebben 
afgelegd, kunnen zij niet als twee
taligen aangezien worden. Doch 
zelfs wanneer men de cijfers van 
de Minister aanvaardt, is het re-

.sultaat nog onvoldoende. Indien 
men de Vlaam.se achterstand bij 
het officierenkader wil inlopen, 
moeten ten minste 50 % van de 
bevorderingen aan Vlaamse offi
cieren worden toegewezen. 

Het is duidelijk dat daartoe uit
zonderlijke maatregelen noodzake
lijk zijn, zoals die ten andere in 
de sector Buitenlandse Zaken een 
aanvang hebben genomen. 

V.V.O. - Brussel. 

KAMPAGNE 
Waarde Redactie, 

De Standaard bestempelt dus de 
waarheid als een onwaardige kam-
pagne, in zijn nr van heden. Dat 
dit blad, de Heer Verroken, die 
schuld draagt aan het verlies van 
EJdingen en andere gemeenten van 
de streek Moeskroen - Komen. 
schijnheilig lof toezwaait, tot 
daar 

Nochtans lees ik in de « Libre 
Belgique » van 29 Juni, dat het 
nieuwe voorstel van C.V.P. er St. 
Bemy, en als ongelooflijke preten
tie door de Standaard verworpen, 
in beginsel, door de Heer Verro
ken wordt bijgetreden. 

Waar ligt de waarheid ? Liegt 
de « Libre » of liegt de « Stan
daard » en tracht zij verdeeldheid 
in de rangen van de Volksunie te 
zaaiPT' -

Al jaisc is dat Verroken 
zich aidiooft, steeds volgens de 
Staadaard (dit moet nog bewezen 
V jrden) dan is het maar zijn ver
domde plicht en wij hebben hem 
daarvoor geen huld« te brengen. 
Is hij soms geen volksvertegen
woordiger die zijn stemmen steeds 
geronseld heeft in het licht van 
zijn zogezegde Vlaamsgezindheid. 
Maar waarom is de Volksunie dan 
moeten opkomen als Hij het zo 
goed deed ? 

B.H. - Erembodegem. 

LOGIKA 
We ontvingen een tijdsclu-ift 

van het Belgisch Comité voor Uni
cef, onder de bescherming van 
Koningin Elisabeth. 

Het doel der instelling lijkt lof
waardig, maar we zijn er enigszins 
verrast over, dat arme kinderen en 
oorlogsslachtoffertjes blijken ge
holpen te worden door de filantro
pie der « Fabrique Nationale d'Ar-
mes de Guerre » en « Poudreries 
Réunies de Belgique ». 

S.E. - Gent. 
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VOLKSVERGADERING 
EN DE H. GEESTKERK 
Waarde Bedaktie, 

Het lezen van de dagbladenkom-
mentaar over de Volksimie-volks-
vergadering en de relletjes aan de 
H. Geest-Kerk is een vergelijkende 
studie overwaard. 

Volgende dagbladen gaven over 
de vergadering een objectief ver
slag : Het Handelsblad, De Stan
daard, Gazet van Antwerpen, Le 
Matin, Le Soir en zelfs La Libre 
Belgique, al had deze laatste moei
te -zuiver informerend te blijven. 

Allen « Het Volk » en « Volksga
zet » deden hun trieste faam eer 
aan : die van de me'fest partijdige 
en minst objectieve Vlaamse dag
bladen te zijn. Beide snertkranten 
zien wel zeven leden van de 
V.M.O, vechten tegen franskiljons, 
maar de vergadering, de 2000 man 
in de zaal « Majestic » en de op
tocht van meerdere duizenden 
naar het Stuyvenbergplein, zien ze 
niet. Geen gebenedijd woord er
over ! 

De kommentaar over de relletjes 
aan de H. Geest-Kerk is minder 
objectief. Wij vragen ons af hoe 
het mogelijk is dat journalisten 
dusdanige verschillen in wat ze 
zien en horen, weten op te bren
gen. Volgens «La Libre Belg l̂que» 
waren er hoegenaamd geen rellet
jes, volgens « Le Matin » wel. Ook 
Volgens alle andere dagbladen. 
Vermoedelijk wilde « La Libre IBel-
gique » geen vuiltje aan de lucht 
zien, om te kunnen bewijzen dat 
de Volksunie de oorzaak is van de 
wekelijkse incidenten. De redene
ring is de volgende : er waren 
geen relletjes omdat op 1 juli fle 
Vlaamsgezinden hun meeting dien
den bij te wonen 

« Le Soir » zag een « para-mili-
taire formatie » tussenkomen, 
maar was zo eerlijk enkele lijnen 
hoger te schrijven dat de V.M.O. 
ter hoogte van de Scholierstraat 
(in de buurt van het Stuyvenberg
plein) tijdig tussenkwam om te 
beletten dat een auto omgekanteld 
werd door moe-uitgedaagde Vlaam
se manifestanten. 

« Het Volk » mg de V.M.O., 
« een afdeling van de Volksunie » 
tu.ssenkomen, terwijl «Volksgazet» 

natuurlijk alles weer sohr<Mnelijk 
overdrijft, — men kan niet altijd 
over moorden schrijven om de 
sensatiezucht van het puijllek te 
vleien — en spreekt van c stoot
troepen van. de Volksuüle », de 
« zgde Ordediensten ». die c voor 
de eerste maal op straat kwamen, 
georganiseerd «n In uniform : 
grijs hemd en zwarte broek » en 
« er met een onthutsend zelfver
trouwen op los sloegen ». 

Spreekt van tientallen gewon
den, en uitgeslagen tanden, ter
wijl een enkel VMO-lid een diepe 
wonde boven het linker-oog op
liep. 

De « Volksgazet » bracht dus 
alweer de meest onjuiste bericht
geving. Niet te verwonderen van 
een partij die 4 dagen voor de 
Volksunie-vergadering al gauw 
gauw een betoging aan het Kiel 
organiseerde of liever : uit de 
gi-ond stampte, zogezegd gaande 
over de zoveelste verjaardag van 
een rode organisatie. Het doel was 
kennelijk zoveel mogelijk arbeiders 
en bedienden, wonend in de na
bijheid van het Stuyvenbergplein, 
te onttrekken aan de indruk die 
de lange volkse stoet van. de 
Volksunie op hen zou kunnen 
hebben ! 

Hoe het dan komt dat zeven 
VMO-erg tussenkwamen ? Dood
eenvoudig omdat, huiswaarts ke
rend (naar Mechelen toe) van 
het Stuyvenbergplein, ze ter hoog
te van de H. Geest-Kerk een 
handgemeen zagen tussen Vlamin
gen en Franstalige nozems. H i» 
jeugdig bloed kookte en ö j kwa
men op eigen Initiatief fcufisen. tfjc 
Matin», verdedigster van het t pri-
vé-initiatief », zou dit z*e r goed» 
keuren. De V,M.O.-leiding echter 
onderstreept hierbij dat geen en
kele onderrichting aan haar leden 
gegeven werd «wn hoe dan ook 
tussenbeide te komen tijdens de 
relletjes aan de H. Geest-Kerk. 

Wij onderlijnen zulks omdat we 
weten hoe graag in zekere mid
dens, die niet over zoveel jeugdi
ge en geestdriftige militanten be
schikken als de Volksunie, aHea 
wat enigszins aan de faam van de 
VMO en de Volksunie kan scha
den, gretig aangegrepen wordt. 

B.W. - Antwerpen. 
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ONZE POSITIEVE TAAK 
ÜLGEMEEN wordt 

vandaag aanvaard dat de Vlaamse 
strijd veel meer is dan een taalstrijd 
om onze Nederlandse moedertafil de 
plaats te geven die haar toekomt. De 
achteruitstelling van het Nederlands 
in België, de defensieve positie van 
onze taal zelfs in ons eigen Vlaande
ren, is immers slechts één van de ge
volgen, een zeer opvallend gevolg dan, 
van een dieperliggende kwaal : de so-
oiologlsche minderheidspostie van de 
Vlamingen in dit land ondanks hun 
numerieke meerderheid. Het gevolg 
alleen bestrijden ware zeer ondoel
treffend en zinloos. Zin heeft het wel 
ernaar te streven dat de sociologische 
positie der Vlamingen in België zo be
langrijk wordt als hun getalsterkte. 

. Dit veronderstelt echter vooraf het 
opsporen van de oorzaken van onze 
feitelijke minderheidspositie. Het stel
len van een juiste diagnose in dit 
opzicht kan leiden tot een doeltref
fende verbetering omdat het toelaat 
de gepaste geneesmiddelen aan te 
wenden. Daarom heeft een taalstrijd. 
—zonder— meer reinig zin. 

H . ET is in elk geval al 
te simpel te denken dat de staat, de 
grote boeman van ettelijke flamin
gantengeneraties, dé grote oorzaak 
zou zijn van al onze-kwalen. De staat 
in zijn huidige struktuur en opvat
ting is inderdaad een grote rem op de 
ontplooiing van ons volk. Maar de 
staat is geen macht op zichzelf, is 
slechts een machtsinstrument in han
den van mensen en een exponent van 
de feitelijke invloedsverhoudingen in 
dit land. Een instrument in de handen 

Hi . ET Vlaamse volk 
wordt Op elk gebied systematisch uit
gebaat, om niet te zeggen uitgebuit, 
ten bate van machten die vreemd zijn 
aan ons volk. Het beseft dit echter 
helaas te weinig. Dit is slechts moge
lijk door een zorgvuldig onderhouden 
systeem van modern, behendig toege
past feodalisme, en ook wel bij gebrek 
aan konsekwente logika bij een deel 
der bewuste Vlamingen die er goed 
zouden aan doen bepaalde inspiratie
bronnen van onze voogden, Macchia-
velli b.v., eens van dichterbij te bekij
ken. 

Bijdrage door 

Pol Martens 

van de machtigen, en dit zijn in de 
praktijk niet zozeer de verkozenen 
van het volk die het parlement bevol
ken. Het invoeren van het algemeen 
enkelvoudig stemrecht heeft hier wel 
iets veranderd, veel zelfs, maar niets 
fundamenteels. De ware machtheb
bers in dit land zijn de leiders van de 
grote financiële groepen, de vertegen
woordigers van de geldmuur, zijn de 
aanvoerders van de loge, de vors'ten 
van de machtige kerk, de monarchie 
en haar aanhang. 

JulJ hebben de staat 
zodanig gestruktureerd dat hij hun 
belangen het best dient. Zij zorgen er 
ook voor, door hun stromannetjes, 
dat deze struktuur gehandhaafd blijft 
zolang zij het nuttig achten. Hun be
langen vallen meestal niet samen 
met die van het volk dat zij beheer
sen. Zij zijn echter op maatschappe
lijk en ekonomisch gebied zó sterk dat 
zij er in ölagen het volk te doen gelo
ven dat dit wel het geval is en zij la- . 
ten zich daarvoor zelfs bewonderen 
en eren. 

Het is een illusie te geloven dat in 
de parlementaire monarchie België 
het volk, het Waalse zowel als het 
Vlaamse, vrij beschikt over zijn eigen 
lot. In feite staat het willens nillens 
onder de voogdij van de machtigen. ' 

Aangezien die machtigen in België 
toevallig Frans zijn ingesteld en bij
gevolg , kulturele bondgenoten van 
het Waalse volk, heeft men gemak
kelijk de indruk dat Vlaamse en 
Waalse belangen lijnrecht tegenover 
elkaar staan. Dit is slechts gedeelte
lijk het geval. In elk geval staan de 
belangen van het Waalse en het 
Vlaamse volk op veel meer gebieden 
gemeenschappelijk tegenover die 
van de uitbuitende machthebbers, de 
echte Belgen. Onze kulturele kon-
kurrentiestrijd met de Walen, zelfs 
een aantal ekonomische belangen
tegenstellingen, mogen ons nooit zo
zeer verblinden dat wij geen oog meer 
zouden hebben voor de ware vijand. 
Slechts de dag dat Vlaamse en Waal
se federalisten *elkaar eerlijk de hand 
reiken zullen onze voogden beven. 
Niet eerder. 

W: IJ zijn er van ovet^ 
tuigd dat slechts een loyaal tweele-i 
dig federalisme onze beide volkeren 
de mogelijkheid kan geven zich te 
ontwikkelen tot ware demokratie. 
Omdat een groot aantal verdelende 
nevenkwesties onmiddelllijk zullen 
wegvallen. En dat is niet het gering 
ste motief waarom de grote machten 
in België tegen federalisme zijn. Zij 
vrezen de MOGELIJKHEDEN ervan. 

Het federalisme zal ons volk niel 
vanzelf zijn totale zelfbeschikking 
bezorgen. De machten van nu zullen 
ook in een federaal Vlaanderen ons 
volk beheersen. Willen wij dit verhin
deren dan zal het nodig zijn bepaalde 
sociale en ekonomische strukturen 
te herzien en ze omvormen ten bate 
van het volk. Het is een probleem dat 
wij niet kunnen ontgaan willen wij, 
naar de kem van de zaa"k tasten. 

Het probleem is momenteel aan dö 
orde in onze volkse partij, het dient 
vrijmoedig en zonder taboes bena-< 
derd, de Volksunie jongeren zullen er 
zich op. hun ontmoetingsdag te Aalsti 
over bezinnen en het zal een der the-* 
ma's zijn van ons aanstaande kcm-
gres in het late najaar. 

Het ligt trouwens volledig in de lijn 
van onze ontvoogdingastrijd die een 
tweevoudig doel voor ogen heeft : de 
ontvoogding van ons volk als volS 
door het federalisme, en de vrijmai 
king van de Vlaamse mens als mens, 
opdat In het federalistisch Vlaanderen 
een ware demokratie zou tot stand 
komen. Pas dan zal ons volk zich ten 
volle kunnen ontplooien en eervol 
zijn plaats weer innemen in de rij 
der volkeren. 

»g 

DIT IS EEN KAART VAN 

O V E R M A A S EN 

PLATDIETSE STREEK 

Om de verfransing te beletten 
van deze laatste zullen wij o.m. 
op 21 oktober opmarsjeren 
naar Brussel. 

'^-^Provinciegrenzen 
Gemeentegrenzen 

-Bel3.-Duitit gren% tot Ijlg 
Gemeenten in België 
Gehuchten in België 
PJaatsnamen in Neder
land en Duitsland 
Hccgtepunt methat^tein m. 

^^Germaam-Hamaaiue taal-
i^/ïgren5 - Gemengd taalgehied 

E I K H 0 P N U 5 6 lEUVEW -1959 

Romaans 
11 taalgebied 
\ï Nederland 
13 Duihland 

Volktaai) 
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NAAR VERLENGDE 
DIENSTPLICHT 

Bij de behandeling van de begro
ting van landsverdediging ontliulde 
Reimond Mattheyssens op de Kamer
tribune het voorstel van het Comité 
der Stafchefs. Dit bestond hierin dat 
de diensttijd zou verlengd worden 
tot 15 maanden, ook nog voor de klas 
1962. 

Het ministerie van landverdediging 
is nu gestart met een campagne om 
de milit ianen ertoe aan te zetten, na 
hun diensttijd van 12 maanden, voor 
drie maanden bij te tekenen als vri j 
williger. Deze dienstplichtigen zou
den hun hele militaire dienst van 15 
maanden, in België kunnen verrich
ten, zij zouden bovendien een wedde 
trekken voor de laatste drie m a a n 
den. 

Deze maatregel heeft begrijpelij
kerwijze heel wat beroering verwekt 
bij de milit ianen der eerstvolgende 
l ichtingen e n hun familie, alsmede 
bij de milit ianen onder de wapens. 
Tal van hen zien hierin een voorspel 
tot de verlengde dienstplicht. Wij 
herhalen hier wat onze woordvoerder 
in de Kamer zegde : wij zullen ons 
scherp verzetten tegen elke verlen
ging van de dienstplicht. 

Wij vrezen bovendien dat men bij 
landsverdediging overhaast is te werk 
gegaan. Zullen de jongens niet aan 
de deur worden gezet door h u n pa
troon wegens contractbreuk ? Zullen 
de betrokkenen alle sociale voordelen 
genieten ? Het is raadzaam dat de 
betrokkenen goed op hun tellen le t 
ten, wij van onze kant, zullen scherp 
toekijken. 

TE DUUR BETAALD 
Er zijn in België nog enkele instel

lingen, die zich weinig om de radika-
lisering van de Vlaamse Beweging be 
kommeren en die het hekken aan de 
oude stijl laten hangen. Men meent 
daar klaarblijkelijk dat de onnozele 
f laminganten-mental i te i t van vrede 
nemen met een paar vriendelijke 
woorden nog op een andere wijze dan 
folkloristisch blijft voortleven. 

Het jonge Vlaanderen eist waar 
voor zijn geld. 

Het hek is daar van de dam. 
Wij dachten eraan toen we lazen 

dat de doopplechtigheid van de twee
de spruit van Prins Albercht natuur
lijk volledig eentalig Frans verlopen 
is. De Vlamingen die menen dat 
60 % van de bevolking uitmaken en 
72 % voor Leopold kiezen voldoende 
is om wat zoets te krijgen van onze 
Adelbrecht, zijn er dus weer aan voor 
hun moeite. Trouw loont niet in Bel
gië Alleen doelbewust machtsver
toon 

In het weekblad « Post » stond a n 
derzijds een artikel over prinx Ale
xander die te Leuven geneeskunde in 
het Frans studeert. 

De prins beweerde ook wel Neder
lands te kennen, maar het toch niet 
zo goed te beheersen als het Frans, 
daar er in zijn huiskring — koning 
Leopold en prinses Liliane — geen 
Nederlands gesproken wordt. 

Trouwens heel de hofhouding 
ademt een 18de en 19de eeuwse Fran
se geest, terwijl haar bestaan steunt 
op het « koningstrouwe Vlaanderen ». 

Vergist men zich niet ? 
Het percent republikeinen mag dan 

In Vlaanderen niet hoog liggen, het 
teahonderd beginselvaste monarchis
ten vermindert daarnaast echter 
zienderogen en vertegenwoordigt 
bi,i de jongeren zeker geen meerder
heid meer. 

"Vleer en meer gaat men in Vlaan-
de n koning en Hof pragmatisch be
kijken, wat normaal is in de huidige 
tijdsgeest. , 

Open bnef 

aan dhr Antoon Spinoy 
Wetstraat 
BRUSSEL 

Heer Minisier, 

Gij zijl één der zeldzame rode broeders die zich graag 
vertonen in het gcel-zwarte gewaad der Vlaamsgezindheid. 
Dat heeft u trouwens flink wat vooruitgeholpen op de weg 
naar omhoog : in dit land, waar de politiek een kwestie is 
van dozeringen volgens het geijkt schema der verzuiling, ligt 
ei voor een socialist met een geel-zwart schijntje tvel een 
portefeuille klaar. Die portefeuille hebt ge dus, mede dank 

. uw geel-zwarte reputatie en met genoegen hebt gij er uw 
trikolore burgemeesterslint tijdelijk voor ingeruild. 

Er zit achter, heer Minister, een serieuze vlieg op uw 
Vlaamse lamp. In de Kempen bijvoorbeeld hoort men niet 
graag van u spreken ; men houdt er met tipisch-Kempische 
stijfhoofdigheid vol dat gij méér oog hebt voor Waalse dan 
voor Vlaamse belangen. Men neemt het u bijvoorbeeld kwa
lijk dat gij om en nabij twintig miljard voor de Borinagc hebt 
weten te mobilizeren en dat gij nog niet een tiende van dat 
bedrag aan de Kempen wilt besteden. Langs de kanten Van 
Geel leidt men daaruit af dat een Borain 10 maal meer waard 
is dan een Kempenaar. Ge moet daarvoor natuurlijk van 
Geel zijn ! 

Of van Temse. Want ook de Tcmsenarcn, heer Minisier, 
beweren dat gij hen een fameuze pad in de korf hebt gezel. 
En zij vertellen daaromtrent een sterk verhaal. 

Alle goede verhalen, heer Minister, beginnen met « er 
was eens ». Er was dus eens een autobedrijf, de firma Behcr-
man-Demoen, dat zich te Temse wou vestigen. Onze voor
onders de Germanen vestigden zich destijds waar het hen 
beviel, maar vandaag de dag is vestiging een kwestie van 
papieren en akkoorden. De firma Beherman-Demoen zorgde 
dus voor de nodige akkoorden met de gemeente Temse en de 
daarbijhorende papieren werden voorzien van de handteke
ning der bei(ifi partijen « voor deugdelijk en onvergolden die 
datum van dal jaar ». 

Tot daar, heer 'minister, is het verhaal nog niet slerk. 
Maar nu komt het. In de Borinage lopen enkele knapen wat 
lastig omdat zij menen dat het met de rekonvcrsie van hun 
étreek niet vlot zou gaan. En deze knapen waren zinnens, 
tan ongenoegen eens flink ie uiten op de bekende Waalse 
manier. En juist op dat ogenblik komt daar op uw tafel het 
vestigingsverzoek van Beherman-Demoen gewaaid. Een ge
schenk des hemels, als ik deze t.o.v. een rode excellentie wat 
oneerbiedige uitdrukking mag gebruiken. 

Er werden aan Beherman-Demoen voorstellen gedaan. 
Heer Minister, zeer gunstige voorstellen. En één enkele voor
waarde maar : het autobedrijf moest verhuizen van Temse 
naar Seneffe. Een klcinighcidje dus. Want in Seneffe beschikte 
de Staat over 6 hektaren industriegrond die hij wilde ver
hopen voor de spotprijs van 20 F per vierkante meter. En de 
Staat zal daarenboven zo welwillend zijn, nog drie heklaren 
te onteigenen en aan de firma Beherman-Demoen te verkopen 
aan kostprijs. Daarenboven - want het gaat toch om Wallonië! 
- zullen kredieten onder Staatswaarborg worden verstrekt voor 
het oprichten van de gebouwen. En tenslotte is de Staat 
bereid, te zorgen voor aansluiting op het spoorwegnet. 

De Staat, Heer minister, dat zijn voor zestig procent de 
Vlamingen. Deze Vlaamse m.eerderheid zal dus de eer en het 
genoegen hebben, op te draaien voor meer dan de helft van 
de kosten der « ombuiging » - wat een mooi vaag subtiel 
adminislratiewoord I - van Temse naar Seneffe. 

Natuurlijk, heer minister, hebt gij voorzien - want 
gouverner c'est prévoir - dal de Vlamingen wel wat zullen 
protesteren. Er zal een motie zus komen en een motie zo. 
In Temse zullen ze de naam van God enkele keren ijdel 
gebruiken. Maar ge zijt er gerust in. Met dat Vlaams protest 
zal het wel loslopen. D'ailleurs is het toch met Vlaamse stem
men dat ge volksvertegenwoordiger, burgemeester en minister 

• zijt geworden. 

Moest ik uort H zijn, heer minister, ik ware niet zo 
gerust. Breero heeft eens gezegd dat het kan verkeren. Dat 
het al volop bezig is met verkeren fecft u op een briefje 

uw dio Genes 

m. 

Wat hebben wij aan he t Hof ? 
Vragen de jonge Vlamingen zich af. 

En de feiten bewijzen h e n dat dit 
niet veel is. Tenzij een instell ing 
meer die de ontvoogding van Vlaan
deren afremt. 

En dan vinden de jongeren dat 60 
miljoen per jaar beter konden be
steed worden. 

KULTUURLOZEN 
Prof. Perin heeft te Brussel ander

maal he t woord gevoerd en zijn wijs
heid als kultuurdrager uitgekraamd. 
Hij zegde dat Brussel verfranst werd 
omdat er geen « Vlaamse » kuituur 
bestaat. 

Meteen weten we dat he t Brussels 
stadhuis en de Brusselse grote markt 
evenals de St. Goedelenkerk gebouwd 
werden door Walen. Bouwden die te 
Luik ook geen perron en een toreau ? 

De Brusselse wandtapijten werden 
eveneens vervaardigd door Walen. 
En Claus Sluter die lid was van de 
Brusselse « steenbikkeleren » — in 
het Frans des « steenbikkeler » — 
was eveneens een Waal. 

Nog goed dat er een grote Waalse 
kuituur bestaat. De namen Decoster, 
Verhaeren, Maeterlinck en de Gelde
rode spreken — en schreven — boek
delen. 

Een bazooka voor Prof. Perin ! 
Hij heeft h e m verdiend en hij kan 

h e m aanwenden voor eigen gebruik-

WILLEM DE MEYtR 
Op het Zangfeest werd een meer . 

dan verdiende hulde gebracht aan de 
onvermoeibare Willem de Me/er we 
gens zijn onverdroten inspanningen 
gedurende t iental len jaren ten bate 
van de Vlaamse zangbeweging. De 
verdiensten van Willem de Meyer 
worden nog eens extra onderstreept 
in een historiek over de Zangfeesten 
die thans in het «Pal l ieterke » ver
schijnt. 

Onze redaktie houdt er aan, op 
haar beurt Willem de Meyer te dan
ken voor al wat hij , Vlaanderen ten 
bate, heeft verwezenlijkt. Moge hij 
zijn werk in lengte van jaren nog 
kunnen voortzetten ! 

V.A.V.Y. 
Op het Zangfeest werd het « Voor

ste Vendel », samengesteld uit oudge
dienden van de Vrijwillige Arbeids
dienst voor Vlaanderen, op een don
derend applaus onthaald. Deze orga-
nizatie is voor velen in Vlaanderen 
een leerschool geweest van gemeen
schapszin, arbeidstrots en houding. 
Het applaus — na zoveel jaren — voor 
de V.A.V.V. was meer dan verdiend. 

VAN ONZE WAALSE BROEDERS 
Enkele tijd geleden werd Rik van 

Looy geïntervieuwd door de diensten 
van de Franstal ige B.R.T. De Keizer, 
die stellig geen romanist is, kwam 
voor de Waalse micro met een s tun
telig koeterwaals. Het is h e m niet 
kwalijk te nemen : hij is een eenvou
dige volksjongen die nooit veel s tu
dies heeft gedaan Sindsdien heeft 
Luc Varenne al enkele keren een 
« geestige » parodie gehouden voor de 
micro van het « Frans » van de Kei
zer. Zijn Waalse toehoorders zullen 
dergelijke « humor » op de kap van 
h u n Vlaamse landgenoten waar
schijnlijk wel smaken. 

Wijzelf vinden dat smakeloos. Want 
als Van Looy geen feniks is, wat moet 
er dan gezegd worden van al die 
hooggeleerde Waalse excellenties, pro
fessoren en tutti quanti die ofwel 
geen gebenedijd woord Nederlands 
verstaan ofwel onze radio teisteren 
met hun « oeaarde lankenote ». 

Leg het maar eens uit in het 
Vlaams, Luc Varenne. 
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FRANS NOODZAKELIJK 

Het fabeltje van de Franse wereld
taal wordt zo goed onderhouden door 
de franstaligen dat in een land zoals 
het onze ook vele Vlamingen daar
aan nog geloof hechten. 

« Combat » het weekblad van de 
MJ .W. viel vorige week nog het feit 
a an dat men de Walen wil verplich-, 
ten de brabbeltaal van de meerder
heid van het land, het Nederlands, 
aan te leren. Voor de Vlamingen 
ligt het anders volgens « Combat ». 
Die moeten Frans leren omdat ze met 
hun taal nergens komen in de we
reld. 

Dit is de gewone voorstelling van 
de franstalige pers. 

Wat zijn de feiten ? 
In Nederland wordt het Frans aan

geleerd als vierde taal, na het Engels 
en het Duits. Volmaakt logisch. Het 
Engels is de wereldtaal en het Duits 
is belangrijker dan het Frans. Zelfs 
de oorlog heeft de Nederlanders niet 
aangezet het Duits als derde taal te 
verwaarlozen. 

En die oorlog wil nochtans wat 
zeggen in Nederland. 

Door de steeds te"uglopende bete
kenis van het Frans heeft Nederland 
echter beslist het aantal uren Frans 
als vierde taal in te krimpen. 

Men oordeelt dat men die uren nut 
tiger zal kunnen gebruiken. Ook dat 
is realisme. 

Frans is nog slechts hulptaal in de 
noordelijke helft van Afrika, bij de 
minst ontwikkelde volkeren, die on
der het Frahs kolonialistisch juk ge
bukt liepen. Ook daar echter wint 
het Engels veld. 

In België zullen zelfs de ambtena
ren in de toekomst er met een taal 
kunnen komen. Als dit voor de Walen 
geldt, dan ook voor de Vlamingen. 

Daarom is het nodig dat de Vla
mingen de toekomst realistisch onder 
ogen nemen. De kennis van het En
gels is belangrijker dan die van het 
Frans. 

Overal in de wereld richt men zich 
daarnaar . 

Zullen wij weer de meest achterlij
ken blijven ? 

ZANGFEEST EN BEDEVAART 

Het jongste Vlaams Nationaal 
Zangfeest was het beste dat we de 
laatste jaren meegemaakt hebben. 
De rede van Dr. V. Portier was trou
wens eveneens weer van uitstekend 
gehalte. Dr. Portier voert kordate, 
maar normale, taal en hij weet het 
ook goed te zeggen. 

Ook de volgende IJzerbedevaart 
wekt grote verwachtingen. Namens 
de oudstrijders zal de overtuigde 
Vlaams nationale strijder De Key-
zer uit Gent het woord voeren. Prof. 
Geyl brengt de groet uit Nederland en 
Dr. Elaut zal eveneens spreken. De 
keuze van deze drie sprekers laat het 
beste verhopen. Wordt het opnieuw 
een volwaardige bedevaart ? 

DE GROTE BAAS 

Enkele weken terug liet Gaston 
Eyskens zich in de Kamer ontvallen 
— het stond echter in geen enkel 
verslag — dat Jos van Eynde de baas 
was in de regering en in de C.V.P. 

Dat hij in de meeste gevallen in de 
B.S.P. zijn wil weet op te dringen 
Wisten we reeds. Dat nu echter ook 
de C.V.P. naar hem moet luisteren 
is nieuw voor ons. 

Is het daarom dat hij in hun bla
den niet langer als een monster af-
jreschilderd wordt ? 

Men heeft de bazen, die men VMT-
dieat ! 

Vooraleer Jos staatsminister wordt 
•peeH hfj super - eerste > minister. 

Welke doorbrave C.V.P. kleter 
heeft d«t ooit gedacht. 

VERROKEN VERRADER 7 . 

De Standaard smeekt om erbarmen 
voor Verroken en probeert van hem 
een martelaar te maken. Is die man 
nu een verrader ? vraagt hij orato
risch, daarbij rekenend op het goed
koop flamingantengevoel. 

Er is subjektief en er is objektief 
verraad. 

Het subjektieve veronderstelt de 
bewuste wil het hoger Vlaams belang 
te verkopen voor lage persoonlijke 
doeleinden. 

Is het dat ? Och neen, Jan Verro
ken wilde ook eens aan grote politiek 
doen en een zo ruim mogelijke meer
derheid achter zich krijgen. Vanzelf
sprekend dat hij die kreeg van Walen 
en Brusselaars wanneer hij hen gaf 
wat ze wensten. Het was eerder sub
jektieve maar misdadige onnozelheid 
dan subjektief verraad. 

Er is echter ook objektief verraad. 
Dat is de Vlaamse belangen verwaar
lozen of verkwanselen zonder boos 
opzet. Daaraan is Verroken schuldig. 
Daaraan zijn de Vlaamse kleurpoli-
tiekers al 132 jaar schuldig. 

En daarom wordt men ze elke dag 
meer beu. 

OVERHEVELING 

De heer Wouters diende dinsdag 
een verzoek tot interpellatie in tot 
de heer minister van ekonomische 

zaken nopens de omstandigheden van 
de overheveling van een Vlaamse on-
derneminif uit Mortsel die een over
eenkomst met de gemeente Temse 
had afgesloten voor vestiging aldaar 
naar Seneffe in de Borinage. 

Met spanning wordt naar deze tus
senkomst uitgekeken en te Temse 
heerst een buitengewone onrust die 
zeer begrijpelijk is daar plotseling be
loofde tewerkstelling en nijverheid 
worden onttrokken. Wij hopen dat de 
interpellatie spoedig zal plaats heb
ben. 

LANDBOUWPRODUKTEN DUUR 

Op de grote vergadering van de 
Volksunie te Antwerpen vorige zon
dag sprak ook de boerenvoorman Lu-
do Sels. Hij verklaarde o.m. de duur
te van de aardappelen de jongste 
weken door de te geringe produktie. 
Jarenlang dienden de aardappelen 
verkocht tegen verlieslatende prijzen 
zodat de boeren weigeren nog aard
appelen te poten. Vandaar een groot 
tekort wat dure prijzen meebrengt. 

Het gebrek aan landbouwpolitiek 
zal uiteindelijk alle landbouwpro-
dukten duur maken. De jonge boe
ren weigeren nog verder te boeren en 
trekken naar de nijverheid. Door het 
gemis aan jonge dinamische krachten 
in de landbouw zal waarschijnlijk 

kronisch een tekort aan produktie in 
de een of andere verUeslatende land-
bouwsektor ontstaan en de verbrui
ker, die de regering beweert te be
schermen, zal het gelag betalen. 

In het ekonomisch raderwerk kan 
men niet blijvend het landbouwwiel 
verwaarlozen. Anders lopen we nog 
herhaaldelijk spaak. Dit zou de rege
ring Lefèvre-Spaak niet mogen ver
geten. 

PROCEDEREN 

Een lezer stuurde ons een afschrift 
van een brief die hij heeft gezonden 
aan de Prokureur des Konings om 
klacht neer te leggen tegen de Rijks
dienst voor Pensioenen der Zelfstan« 
digen, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Middenstand. De klacht 
houdt in het niet eerbiedigen der be
schikkingen van artikel 19 van het 
Koninklijk Besluit van 15 april 1960 
volgens hetwelke de rijksdienst bin
nen de zestig dagen uitspraak moet 
doen over een pensioenaanvraag. De 
betreffende aanvraag werd verleden 
jaar in augustus ingediend en na 
meer dan tien maanden was er nog 
geen beslissing niettegenstaande een 
verwittiging op 31 maart aan minis
ter de Clercq. Zo ver is het gekomen 
dat de middenstanders en zelfstan
digen reeds moeten gaan procederen 
tegen het ministerie om antwoord te 
kunnen krijgen op hun aanvragen. . 

Onwaardige 
kampanje 

Verroken heeft Edingen, Mark, Kokejane, D'Hoppe en 

tal van andere Vlaamse plaatsen prijsgegeven. Zelfs 

voor een station werd Vlaams gebied geofferd. 

De Standaard van vori
ge maandag 2 juli, beweert 
dat wij een onwaardige 
kampanje voeren tegen 

volksvertegenwoordiger 
Jan Verroken. 

« Wanneer wij schrijven 
dat zelfs Volksunie-ka
merleden vol lof zijn over 
de degelijke en handige 
uiteenzettingen van Ver
roken, antwoordt ' t par t i j 
blad misprijzend dat zulks 
een puur verzinsel is. Wel
nu, die stelselmatige leu
gen-campagne tegen een 
man die zich afslooft om 
in het Parlement een re
delijke overeenkomst af 
te dwingen, vervult ons 
met walg ». 

Wij zijn blij dat wij ein
delijk niet alleen meer 
walgen en dat ook het 
C.V.P. blad dat gevoel leert 
smaken, maar we zullen 
dan toch proberen voor 
hun walg eens juiste re
denen te vinden. 

Heeft Verroken ja dan 
neen Edingen, Mark, Ko-
kijane, D'Hoppe, Curé-la-
Flute en een gedeelte van 
Bakenbos prijsgegeven 
aan de verfransing ? 

Heeft hij het niet mee 
goedgekeurd ? 

Of heeft hij onze amen
dementen ter zake ge
steund ? 

Het antwoord is klaair 
en betekent een veroor
deling voor hem en voor 
alle Vlaamse C.yj*.-ers op 

uitzondering van een Van 
Damme of van een Vari 
den Daele. 

Waarin ligt dan onze 
« leugen » ? 

Schreef De Standaard 
enkele weken geleden niet 
dat zo hij had te kiezen 
tussen ons volk aan de ene 
kant, regering en partij 
aan de andere, dat haar 
keuze geveld was ? 

Welnu dat ze ons volk 
van Edingen, Mark en Ko-
kijane dan kiest en dat ze 
Verroken, de steunpilaar 
van de rampzalige rege
ring LefèvTe - Spaak, laat 
vallen. 

Een tweede geval is de 
Platdietse streek. 

Daar schreven we vorige 
week over en lieten ver
staan dat Verroken ook in 
dit geval de stelling van 
de regering, de verdere 
verfransing zou steunen. 

Hebben we ongelijk ? 
Op dat punt kan Verro

ken zijn aanvankelijke 
plannen nog veranderen 
en naast ons komen staan. 
Wij denken het niet, maar 
zo het wel gebeurt zullen 
wij het objektief aanstip
pen. 

Het gaat toch niet op 
dat we Moeskroen - Komen 
aan Wallonië geven op 
grond van het argument 
dat dit historisch Waals 
dialektisch gebied is en 
dat we de Platdietse 
streek, die altijd dialek-
Üscb. Limburgs was aiet 
iWBiiiUm 9^isen . 

Afar Verroken en de 
Vlaamse C.V.P. he t niet 

doet zullen we inderdaad 
onze beschuldigingen niet 
sparen. 

Of De Standaard ons nu 
behandeld als hard-
schreeuwers of niet. 

Kostelijk is daarbij het 
verwijt dat we alleen 
maar kunnen « afbreken 
en verguizen ». 

Wat heeft de C.V.P. al 
opgebouwd ? 

De verfransing van 
Brussel en van meer dan 
een half miljoen Vlamin
gen in Wallonië ? 

De kultuurautonomie ? 
De zetelaanpassing ? 
De faciliteiten in de 

Brusselse randgemeenten? 
Wij bouwen ten minste 

een Vlaamse partij op, die 
aan de 133 jaar onder
drukking — van C.V.P. ers 
P.V.V.-ers en B.S.P.-ers — 
een einde zal stellen. Dat 
is positief. 

Het werk dat de Vlaam
se C.V.P.-ers ons hebben 
laten zien was negatief, 
praktisch over heel de 
lijn. 

Vanzelfsprekend dat we 
dit negatief werk slechts 
kunnen verguizen. 

De Standaard iKou van 
ons nog lof venwachten 
ook ! 

Het C.V.P. blad mag ge
rust zijn. Wij weten dat 
het pijn doet steeds maar 
op zijn fouten te zien wij
zen. Maar wij zullen het 
week aan week doen. Om
dat het spelletje moet op
houden. 

Het mag niet nog eens 
132 jaar duren. 
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TWEE JAAR DIPENDA 
Vier en twintig maanden geleden stond Kongo gans bovenaan 
in de koppen van het wereldnieuws. Over het reusachtige land 
aan de evenaar waaide de stormwind van vernieling, moord en 
chaotische verwarring. Te Zaventem zag men iedere dag de 
deerniswekkende stoet der terugkerende blanken. Het podium 
aan de evenaar werd schoongevaagd voor een stuk in, eindeloze 
bedrijven, met veel bloed en tranen en af en toe een tragiko
mische pointe. Het stuk loopt vandaag nog steeds. De hoofd
rol wordt gehouden door een kreupele reus : het land met de 
onbeperkte mogelijkheden, Kongo. 

De kreupele reus 

De tweede verjaardag van 
de « dipenda » werd te Leo 
gevierd met een tipieche 
nieuwigheid: de republikein-
6e wacht defileerde in Kaar 
splinternieuwe uniformen, ' t 
Land is onafhankelijk en dus 
moet het spel der onafhan
kelijkheid met nadrukkelijke 
ernst worden gespeeld: de re
gering, wier gezag nauwelijks 
reikt tot aan de rand van de 
broesse rond Leo, omringt 
zich met alle vergulde luister 
van een Europese grootmacht. 
De jongens in hun blauwe 
uniformen en rode petten ho
ren er nu eenmaal bij. 

Er is de « garde républicai-
ne» en er zijn de soldaten 
van het beroepsleger, alles 
samen 25.000 man waarvan de 
minstbezoldigde toch nog een 
inkomen van 9.000 B.F. per 
maand heeft. Die hele peper
dure, opgeblazen strijdmacht 
is niet in staat, 10 km buiten 
Leo een bevel van de rege
ring kracht bij te zetten. Ze 
is zelfs niet in staat te belet
ten dat in Leo zelf gestolen en 
gemoord worjdt op reusachti
ge eshaa.. 

rr^t was Kasa-Voeboe die 
de optocht van de republi
keinse wacht schouwde.Endat 
is dan toch een konstante in 
het onstandvastige Kongo : 
koning Kasa, wat ouder, wat 
meer geplaagd door trombose 
en leunend op een stokje is 
nu reeds twee jaar het sjtaats-
hoofd van één der grootste 
en meest beloftevolle landen 
ter wereld. 

Aan zijn zijde stond zijn 
eerste-minister, Cyriel Adoela, 
wellicht de bekwaamste on
der de Kongolese leiders. A-
doela t racht over de politieke 
versplintering en de verdeeld
heid heen zijn regering in 
evenwicht te houden door er 
zoveel mogelijke potentiële 
tegenstanders bij te betrek
ken : met 41 ministers in 
funktie houdt Leo wel het of
ficiële wereldrekord op dit 
gebied. Maar deze 41 man zijn 
niet in staat, het maandelijks 
lek van meer dan een miljard 
B.F. te dichten; wel integen
deel zij zijn er, met hun as
tronomische wedde en met 'n 
administratie die 80% van het 
budget opslorpt alleen voor de 
bezoldiging van het perso
neel, de voornaamste verant
woordelijken voor 

Tn het binnenland is er 
tiiets. De meeste treinen r i j 
den niet, 3/4 van de vracht
wagens zijn onbruikbaar, de 
wegen worden weer broesse. 
In Zuid-Kasal moei de dia-
mantproduktie verleden jaar 
17 miljoen karaat h«bben be
lopen; nauwelijks 124.000 ka
raa t kwamen op de wettelij

ke markt . De* uitvoer van ka
toen, koffie en olie is terug
gevallen tot bijna niets. 
Toch zijn er lichtpunten. 
U.N.O.-techniekers eh vooral 
de ongeveer 3.000 terugge
keerde landgenoten trachten 
de kreupele reus stilaan weer 
vooruit te helpen. Gizenga, de 
gevaarlijke sfinx uit het Oos
ten, heeft voorlopig de dui
men moeten leggen. Kasa schouwt de wacht.. 

Het bazisprobleem blijft 
echter onopgelost : er is nog 
steeds geen akkoord Leo-Eli-
zabethstad. De jaarlijkse 
winst op het koper — voor
lopig nog steeds en voor lang 
de grootste en stabielste bron' 
van inkon^sten — gaat nog 
altijd aan de neus van Leo 
voorbij. De U.N.O. is niet bij 
machte gebleken, de as Leo-
E'stad te verwezenlijken. A-
doela en Tsjombe trappelen 
beide ter plaatse. 

De ervaren staatslui met 
een ruime kijk en grote soe
pelheid, die dit bazisprobleem 
zouden moeten oplossen door 
voor Kongo te zoeken naar 
nieuwe strukturen, ontbreken. 
In Kongo zijn ze niet. En in 
Brussel, waar twee en een 
half jaar geleden Belgische 
politiekers een «Belgische > 
grondwet voor Kongo ineen-
timmerden tussen de koffie 
en de borrel in, waren ze ook 
niet. 

T.v.O. 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
• Haeu* in de boter . 

Tussen Koning Hassan 
van Marokko en prezident 
Nasser gaat het niet te 
best omdat de pers en de 
radio in Egypte met de re
gelmaat van een klok « de 
paleizen der reactie en der 
koningen » blijven aanval
len. Koning Hassan zei de 
Egyptische prezident on
gewassen zijn mening op 
de recente bijeenkomst van 
de Casablanca-machten in 
Kaïro. 

• Uitwissel ing. 
West-Duitsland heeft be

sloten vrede te nemen met 
een Britse bevelhebber voor 
de NATO-legergroep van ' t 
Noorden. In ruil daarvoor 
zal een Duitser de huidige 
Britse bevelhebber van de 
geallieerde Tweede Takti-
sche Luchtvloot opvolgen. 

• Nogal verward . 
Tijdens Kennedy's be

zoek aan Mexiko nodigde 
de Mexokaanse regering, 
die Franco-Spanje niet er
kent, steeds een vertegen
woordiger der Spaanse 
bannelingenregering uit 

Kennedy : goede maatjes 
Mljven met ledereen. 

op de recepties * voor de 
Amerikanse prezident. De 
Mexikanen moesten de pre
zident der V.S. plechtig be
loven dat alle kontakten 
tussen hem en de Span
jaard zouden beperkt blij
ven tot een handdruk. Als 
tegenprestatie nodigde 
Kennedy dan maar de niet-
officiële vertegenwoordiger 
van Franco in Mexiko uit 
op een lunch in de ambas
sade der V.S. 

• Bl indgangers . 

Na twee « blindgangers » 
hebben de Amerikanen 
thans besloten, af te zien 
van 'n kernexplozie op 800 
km hoogte. In de Van Al
lengordel herademt men... 

• Stop goudui tvoer . 

Om het afvloeien van 
Amerikaans goud te beper
ken heeft prezident Ken
nedy besloten dat de Ame
rikaanse soldaten die in ' t 
buitenland een auto kopen 
om hem in te voeren in de 
V.S., thans zelf de t rans
portkosten zullen moeten 
betalen. De Europese auto
industrie reageerde met 'n 
100 dollar-prijsverminde
ring op de verkopen aan 
de Amerikaanse G.I.'s. 

• Nato-raket ten . 

De Amerikanen zijn er 
niet happig naar, de Euro
pese NATO-bondgenoten 
raketten voor halflange 
afstand ter beschikking te 
stellen. Zij deden een te
genvoorstel : de NATO zou 
een smaldeel Polaris-duik-
boten krijgen. 

Dubbel voordeel voor de 
Amerikanen : op die wijze-
worden de Europese bond
genoten betrokken bij de 
financiering van het dure 
Polaris-projekt, terwijl ad

miraal Dennison als Atlan
tic-Commander nauwelijks 
af te rekenen heeft met 
Europese inmenging op zijn 
hoofdkwartier. 

• Diplomat ie . 
De Indische verdedigings

minister Krischna Menon 
bedekte te New-York, t i j -
deni een radio-intervieuw 
over de Indische aankoop 

Adenauer wil het nog een beetje trekken. 

• X-Stra len. 

De 86-jarige Konrad 
Adenauer liet in zijn wo
ning té Rhöndorf een toe
stel voor X-stralen plaat
sen om de inkomende post
stukken te kontroleren op 
eventuele springstof. De 
kanselier zou niet graag 
jong sterven. 

• Paa rdenkoersen . 

Nadat de Britse pers had 
wereldkundig gemaakt dat 
Koningin Elisabeth alle da
gen de kommunistische 
« Daily Worker » leest, liet 
het hof bekendmaken dat 
deze koninklijke belang
stelling gerechtvaardigd 
was wegens de juiste voor
spellingen van het blad 
over de paJïi'derennen. 

van Russische straaljagers, 
plots de micro met de 
hand, beschuldigde de ra-
rioreporter van grofheid 
en eiste dadelijk veront
schuldigingen. Wanneer 
men Menon nadien voor
wierp dat een dergelijk op
treden niet tot de diploma
tieke geplogenheden be
hoort, antwoordde de Indi
ër : «Ik ben geen diplo
maat. Wie heeft zoiets be
weerd ? ». 

• Citaat. 
«Kennedy is een twee

deklas-man die een eerste-
klas-macht leidt : de Ganl-
le is een eersteklas-man 
die een tweedeklas-macht 
leidt» schreef d« Britse 
publicist Lord Altrincham 
dezer dagen. 
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OK VOLKSUNIE 1 

P£RSSP/eGeL 

OBJEKTIEVE K R A N T E N 
De persverslagen, of het ont

breken ervan ,over de grote volks
vergadering van de Volksunie te 
Antwerpen en de machtigei op
tocht nadien door de volkse seef-
hoek, zijn eens te meer leerrijk 
voor wie de objektiviteit van be
paalde kran ten wil testen. Enkele 
Vlaamse en ook Franstalige kran
ten brachten een ^beknopt maa r 
vrij objektief verslag van he t ver
loop der bijeenkomst. 

Toevallig vergaten zij echter de 
essentie der verschillende spreek
beurten te geven, en nergens von
den wij de eisen vermeld die in de 
optocht werden meegedragen. 
<( Volksgazet » en « Het VoUc » 
munt ten weer eens uit in kwade 
trouw, wellicht zijn deze k ran ten 
kwaad omdat wij steeds meer in 
h u n rapen zitten. De pogingen die 
zij doen om h u n lezers dom te 
houden of totaal verkeerd voor te 
lichten begint misdadige afmetin
gen aan te nemen. De waarheid 
zullen i l j niettemin niet tegen-
houdeoi. 

LA LIBBE EELfiiaUE 
Deze k r a n t gaf in h a a r verslag 

toe da t er 2.000 m a n aanwezig wa
ren op de voormiddagvergadering. 
Zij konstateert tevens dat _er van
zelfsprekend geen enkele Belgi
sche vlag te bespeuren was ' (o, ma 
tan te !) . 

Het blad gaf verder een kort 
verslag van de verschillende 
spreekbeurteft' ' 'Onder de titel « Un 
Renard flamand » gaf zij o<* en
kele zinnetjes over de spreekbeurt 
van Ir. Oskar Renard. De « Libre n 
voegt', er wel onmiddellijk aan toe 
dat er tussen hem en de böruchte 
Luikenaar slechts een naamover
eenkomst is. Maar wie zou durven 
beweren da t de Libre zich nooit 
eens vergist ? 

I n verband met de gebeurtenis
sen aan de H. Geestkerk wilde 
he t blad iets bewijzen n.1. dat de 
Volksunie de betogingen -organi
seert. 

Wij citeren : 
« Het was m een absolute stilte 

da t de priester zich tot de hon-
de rd« i gelovigen kon richten wat 
zeer goed he t werelds en ant i 
godsdienstig karakter van de 
Vlaams^extremistische betogers 
van de zxDndagvoormiddag belicht 
is het feit da t een onder hen niet 
aarzelde enkele stinkbommetjes in 
het kerkgebouw te gooien (Bed. : 
wa« he t wel een betoger?) . De 
kleine honderd gehelmde politie
mannen die de orde verzekerden 
voor en rond de kerk moesten op 
geen enkel ogenblik tussenbeide 
kom«i . Zelfs bij he t einde van de 
mis werd niet geroepen en ont
ploften geen voetzoekers. 

Dit bewijst voldoende dat de 
aohandalige betogingen tegen de 
franse preken he t Uitsluitend werk 
zijn van de V<^ksunie die daarin 
enkel een politiek maneuver ziet.» 

Red. : jWaar de Libre wilde be
wijzen da t de Volksunie de orga-
nisatiH- is van de betogingen, die 
nu niet plaats hadden omdat alle 
Volksunieiwi^H.'ngpr'; op dat ogen

blik elders in Antwerpen deelna
men aan een optocht, daar wilde 
de « Volksgazet » die wel zware 
incidenten zag iets anders bewij
zen n.L da t de Volksunie een fas-, 
cistische part i j is met zwaar-ge
wapende stormtroepen in uniform. 
Het blad blokletterde over twee 
kolommen <( Geüniformeerde stoot
troepen van de Volksunie grepen 
in bij H. Geestrelletjes te Antwer
pen » en voegt er aan toe dat er 
een t iental gewonden waren bij 
een vechtparti j tussen de « ser
moenmanifestanten ». Het blad 
zag de gebeurtenissen als volgt : 

VOLKSGAZ 

« Dat er herrie komen zou, was 
op voorhand geweten vermits zon
dag ook te Antwerpen een grote 
Volksunie-vergadering was belegd. 
De politie had dan ook uitgebrei
de ordemaatregelen getroffen zo
wel in als buiten de kerk. 

Toen de pastoor zijn sermoen in 
he t Frans begon, begonnen mani
festanten te kuchen, te jouwen en 
te zingen. Maar er waren ook 
stinkbommen, die de wierook aan 
he t a l taar op de achtergrond ver
drongen. 

Luidruchtig verlieten de Vlaam
se 'extremisten de kerk en stelden 
zich op s t raa t op, waar zij nadien 
de Franssprekende mlsgangers op 
kabaal onthaalden. 

De francofielen stelden zich 
aan de andere zijde van de s t raat 
op, zodat de twee groepen tegen
over elkaar bleven opgesteM. on
afgebroken roepend en scheldend. 
De politie zorgde voor een kleine 
« frontverschuiving » om de kerk 
buiten schot te houden en dat 
was dan de gelegenheid voor en
kele kemphanen aan • weerszijden 
om elkaar in het haa r te vliegen. 

De politie was de toestand ech
ter meester, alhoewel hier en daar 
hardhandig moest worden opge
treden. 

Het leed geen twijfel dat de 
Vlaamse extremisten op verster
king wachtten, vermits ondertus
sen de Volksuniebijeenkomst in 
het centrum afgelopen moest zijn. 
GEÜNIFORMEERDE 
MILITANTEN 

Nadat de twee vijandige groepen 
elkaar meer dan een uur de huid 
hadden volgescholden, arriveerde . 
plots een V.W.-camionette met 
een grote Vlaamse Leeuw en be
zet door een ploeg struise jonge
lui. Het waren leden van de 
Vlaamse Militanten Orde, de zg. 
ordediensten, of beter de « stoot
troepen » van de Volksunie. Zij 
waren in uniform : zwarte broek 
en grijs hemd. Het was de eerste 
maal dat zij op s traat , georgani
seerd en in uniform optraden. Da
delijk gingen de poppen aan he t 
dansen. Met een onthutsend zelf
vertrouwen sloegen de « ordeman-
nen » er op los, alhoewel de fran
cofielen zich niet onbetuigd lie
ten. 

Gedurende verscheidene minu
ten werd h a rd geslagen en ge
stampt , terwijl de politie met ge
trokken mat rak op de vechters los 
ging. 

Het resul taat : een tiental ge
wonden, voornamelijk met kneu
zingen in het gelaat, bloedneuzen 
en enkele jongelui met verschei
dene tanden minder. » 

Red. : Vergelijk, beste lezer, het 
verslag van de Libre die niets 
hoorde en niets zag en dit van de 
(( Volksgazet-reporter » die een 
ware veldslag meemaakte. 

Het spreekt vanzelf da t de 
Volksgazet er verder met geen 
woord over repte dat in de « Ma
jestic » een vergadering met 2.000 
m a n doorging, en zeker mogen de 
Volksgazet-lezers niet weten da t 
daar gezegd werd. Dat een grote 
optocht met sociaal - vooruitstre
vende eisen op de borden door de 
volkswijken waar iedereen bewon-
derd verrast opkeek ergert de kop 
van Eynde waarschijnlijk nog het 
meest. Daarom moet in een vol
gend hoofdartikel Hitler en het 
fascistisch beest nog maar eens 
dienst doen om de volgelingen op 
te hitsen tegen de vooruitstre
vende Volksunie. De kop zou er 
beter aan doen zijn lezers objek
tief voor te lichten dan kunnen 
zij zichzelf een oordeel vormen. 
Of mogen zij dat niet. Van Eynde 
acht het blijkbaar veiliger da t 
hijzelf of de part i j voor h e n 
denkt. Anders zouden zij wei eens 
kunnen ontdekken wie h e n syste
matisch dom en blind t racht te 
houden voor de werkelijkheid. 

I n zijn artikel van woensdag 
schrijft Van Eynde (hij onderte
kent niet, maar gezien de stijl van 
he t artikel...) over de incidenten 
aan de H. Geestkerk : 

« De gezegde incidenten vinden 
dus h u n rechtvaardiging niet, op 
de wijze waarop ze zich voordoen. 

Indien zulks zo is, dan te het 
nog minder aanvaardbaar dat de 
meningsverschillen, waarvan zij 
de uiting zijn, op de s t raat wor
den gebracht, laa t s taan uitge
vochten en dan nog door hen die 
er wellicht niets mee te maken 
hebben. 

Wat nog minder aanvaardbaar 
is, — ja laakbaar in hoge mate — 
da t is dat georganiseerde gewa
pende benden ingezet worden, niet 
om een normaal overleg en een 
bevredigende regeling te vinden — 
m a a r om met geweld de opinie en 
de wil van een minderheid te doen 
heersen. 

Na he t falliet van het fascisme; 
n a de gruwelijke instorting van 
he t Hitlerisme, n a de mensonte
rende en waanzinnige uitspattin
gen van de O.A.S. in Algerië zou 
men feedacht hebben dat ons 
nuchter en beheerst volk zich 
voor deze duurbetaalde lessen zou 
laten leiden 

Wat er zich weer voordeed ver
leden zondag te Antwerpen be
wijst voor sommigen het tegen
deel. Er zijn nog altijd kerels die 
niets geleerd hebben of die gewel
denaars blijven — mensen die hun 
medemensen onteren 

Vandaag gaat het over wat men 
weet. Morgen gaat he t er over za
ken die de onruststoorders niet 
velen. Tegen mensen die anders 
denken dan zij, die een andere 
huidskleur hebben of andere ge
woonten hebben. 

Hun huidige gedragingen zijn 
als zovele tekens aan de muur. 

Alle kenners en fljnproeveri van dultt bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten « 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THiER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dorfmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

Alleen de schouders ophalen 
voor hun optreden is niet genoeg. 

Red. : Waar zag van Eynde dan 
die « georganiseerde gewapende 
benden » ? Ik wil niet hatelijk 
zijn, maa r waar de BSP-onder-
voorzitter spreekt van « normaal 
overleg » en « met geweüd de opi
nie en de wil van een minderheid 
te doen heersen » zou ik hem kun
nen herinneren aan de stakingen 
van 1960. 

Wij willen geen oordeel vellen 
maar hij moet op zijn minst lo
gisch blijven. En wat de zoge
naamde uniformen van de mili
tan ten aangaa t : dragen de rode 
valken niet een blauw hemd met 
rode das, ook al zijn zij ver over 
de twintig. jWij zijn daarom niet 
zo zot onmiddellijk van geünifor
meerde stoottroepen te spreken 
hoewel wij hjet met minstens even
veel recht zouden kunnen als van 
Eynde. 

•De BSP-ondervoorzitter geeft 
verder een raad aan de kerkelijke 
overheid : 
- « Wij hebben aan de kerkelijke 

overheid geen raad te geven. 
Maar he t komt ons voor dat 

zij toch beter de orde in eigen 
milieu zouden kunnen doen heer
sen. 

Zoals he t ons vanzelfsprekend 
voorkomt dat zij een plechtige 
waarschuwing zouden moeten la
ten horen. 

Zij die verantwoordelijk zijn 
voor de gevolgen van hun politie
ke overdrijvingen zoals ze zich nu 
tot zelfs in de kerk voordoen, heb
ben nog de tijd om zich te her
vat ten. Wij denken hier aan de 
C.V.P.-ers die zich lieten en laten 
manoeuvreren door de Vlaamse 
Volksunie, wier zuivere uitdruk
king gewapende stormtroepen 
zijn, zoals men het in de Ant
werpse s t ra ten zag. » 

Red. : Dat '< Le Peuple » de 
Volksgazet in die stijl napraa t is 
nog normaal. Maar -dat ook het 
kristen - demokratische blad « Het 
Volk » als enig noemenswaardig 
feit van die dag, naas t een zeer 
mager verslagje van het zangfeest, 
het incidentje aan de H. Geest
kerk vermeldt is erger. De A.C.V.-
lezers mogen blijkbaar niet we
ten dat wij op onze voormiddag
vergadering een huldegroet brach
ten aan de hardnekkige stakers 
van Olen. 1 

Er is voor de B.S.P. en voor het 
A.C.V. een veel betere manier om 
ons te bestrijden. Bijvoorbeeld in 
onze iVlaats en met hun grotere 
middelen beletten dat het brood 
ontstolen wordt aan Vlaamse 
werklieden door overplaatsing van 
fabrieken naa r Wallonië of dat 
nieuwe nijverheden in Vlaande
ren nieuwe bastions .worden van 
volksvreemd frans imperialisme ! 

He\ vrije 
Waasland 

Bond de kat de bel aan en 
strijdt sinds enkele weken hard
nekkig tegen de geplande overhe
veling naar Senetfe van het be
drijf dat te T«nse zou komen. 
Het blad schreef vorige week te
recht : 

« Het moet nu uit zijn. Het is 
altijd hetzeUde spelletje dat men 
speelt. De Waaslanders zullen 
zich wel schikken en... ziende dat 
de ministeriële vinger vermanend 
opgestoken wordt, zullen ze boven
dien rond die kwestie geen ge
rucht maken.. . 

Het zal niet waar zijn. Onze 
mensen moeten weten dat ze ge
fopt worden ten gunste van een 
streek waar geen werkloosheid 
heerst, omdat er geen werklieden 
zijn (ook geen kinderen trou
wens !), op grond van zuiver poli
tieke overwegingen. 

Als een man moeten de verte
genwoordigers van het Waasland 
de minister en het regerings
hoofd ter verantwoording roepen. 
I n de eerste pilaats komen daar
voor in aanmerking de pertttieke 

vrienden van de minister van Bk». 
nomische Zaken en Energie. Zij 
zijn he t a a n de Wase arbeiders
s tand verschuldigd uitleg te vra
gen aan de heer Spinoy. Zij moe
ten hem dwingen zijn houding te 
herzien. Op dit gewraakte besluit 
moet de regering terugkomen. Het 
besluit van het ministerieel kern
kabinet moet vernietigd worden, 
en 'n rechtvaardige en voor de 
ganse natie ijevredigende oplossing 
nagestreefd. Indien dit niet ge
beurt dan toont de ganse regering 
zich solidair met dit optredenj 
Dan veroordelen wij de ganse 
ploeg. Het partijdige bevoordelen 
der lastige Waaltjes wordt dan In 
onze ogen een van haa r hoofdbe
kommernissen, waaraan de eer
bied voor het vrij aangegaan kon^ 
t rak t wordt ondergeschikt ge
maak t » 

Red. : Wij zijn benieuwd of de 
BSP-ers en CVP-flaminganten on
ze volksvertegenwoordiger Dr Leo 
Wouters zullen bijspringen wan
neer hij straks minister Spinoy 
over die zaak zal interpelleren. 

De Linie 
Dit bezadigde Jezuietenweekblad 

dat nogal eens nagels met koppen 
slaat schreef vorige week : 

« Het Studiecentrum voor Kern
energie in onze Vlaamse Kempen 
te Mol komt er blijkbaar onom
wonden voor uit, dat het fransta-
lig wil zijn. Inderdaad, het publi-
ceerde in het orgaan van een to 
Brussel gevestigde ingenieursvere-
nigmg, dat het een burgerlijk in
genieur zoekt. Bepaalde voorwaar
den worden gesteld, onder meer 
wat de moedertaal betreft : 
« frangais de preference », dus bij 
voorkeur Frans . Wij vernamen, 
da t de Koninklijke Vlaamse In
genieurs-vereniging daartegen pro
test heeft aangetekend. 

Sinds lang is het algemeen be
kend, dat de leiding van het cen
t rum te Mol in Vlaams onkundige 
en zelfs Vlaams vijandige handen 
is geraakt, zodat de verfransing 
in de hand wordt gewerkt, het-
geen duidelijk door hef gewraakte 
bericht wordt aangetoond. 

Bij de voortschrijdende indus
trialisering in het Vlaamse land 
zal er streng moeten over gewaakt 
worden, dat degenen die zich niet 
aan de taal van de streek willen 
aanpassen, er niet zulke invloed 
krijgen en/of behouden, dat zij 
van hun machtspositie misbruik 
maken om de Vlamingen op de 
achtergrond te dringen bij de ves
tiging van nieuwe nijverheidson-
dememingen. Er wordt beroep ge
daan op de yiaamsvoelende over
heid om tegen de aangehaalde 
wantoestanden te keer te gaan. 

De aangekondigde industrialise
r ing op grote schaal, ook ojn van 
de kanaalzone in Oost-Vlaanderen 
mag niet betekenen, dat er een 
nieuwe vlaag van verfransing over 
Vlaanderen zou woeden. Wie zich 
in Vlaanderen vestigt in het bij
zonder om mede aan de leiding t e 
s taan van ondernemingen, Instel
lingen e.d. moet zich aanpassen 
aan de streek en niet andersom. 

Red. : Een drastische demokr»-
tisering van het ganse bedrijfs
leven is ' ook daarom zeer drin
gend. 

Standaard 
,Wij noteren hier een « straffe » 

uitspraak van Luc Delaforterle 
aan het einde van een bespreking 
over het verslag Delperee : 

« Indien België een onderscheid 
blijft maken tussen Pi'ansspreken-
den en Nederlandstaligen en in
dien het ene taalgebied als een 
troetelkind wordt beschouwd ten 
nadele van het andare dan moet 
België niet langer bestaan » 

Bed. i Weeral een « extremist • 
meer.. . P M 



Y.U. BREEKT DOOR 
Dr Anciaux: 

Brussel van rechtstreeks 
helang voor gans Vlaanderen 

• De V .U. zal het federa
lisme verwezenli jken 

Dr Goemans wees in zijn 
korte groet op het feit dat de 
doorbraak van de Volksunie 
thans volledig is en dat wij 
sleutelpozities gaan verove
ren, dat de organisatie prak
tisch volledig is doorgevoerd 
tot in de kleinste gemeenten 
en dat ons weekblad tot een 
volwaardig blad is uitge
groeid. De Vlaams - Natio
nale bewustwording is er 
oorzaak van dat de Vlamin
gen stilaan hun minder-
waardigheidskompleks ver
liezen en dat wij zeker zijn 

van de toekomst voor Vlaan
deren in Europa. De hefboom 
voor de heropstanding is de 
V.U. die het federalisme zal 
verwezenlijken omdat zij tot 
de grootste Vlaamea partij 
zal groeien, aldus spreker 
die met deze woorden zijn fel 
toegejuichte groet bes'oot. 

ook hun volledige steun moe
ten kunnen geven, dan zou 
het nog heel wat anders 
zijn. Nog steeds worden in
dustrieën overgeheveld, mid
denstanders worden gewurgd 
door groot warenhuizen, boe
ren moeten hun bedrijven 
verlaten... Het ligt niet aan 
de boer dat er duurte is, ja
renlang heeft men hem be
drogen De aardappelen zijn 
duur maar gedurende jaren 
heeft men ze moedwillig laag 
aan prijs gehouden, de boe
ren verpoten er geen meer, 
tienduizende landbouwers 
zijn verdwenen, 50 ten hon

derd van de bedrijven zullen 
geen opvolger meer hebben. 

Wij moeten de mensen 
voorlichten, wij moeten ze 
losmaken van de grote par
tijen en de sindikaten die 
hen voor de gek houden, de 
grote Vlaams Nationale par
tij moet terugkomen in het 
parlement om de kleine 
Vlaamse mens te verdedigen 
zoals dat voor de oorlog ge
beurde. Ludo Sels vertelt tot 
slot volgende fel gemaakte 
mop over de minister van 
landbouw : « In de hemel 
zijn er ook beesten, die bees
ten hadden er danig genoeg 
van rijstpap te eten en zij 
vroegen om drie dagen terug 
naar de aarde te mogen gaan 
hetgeen hen toegestaan 
werd. De koe was 's ander-
daags reeds terug met als 
reden dat men haar onmid-

Ludo Sels, boerenleider, 
de V.U.-man die het opneemt 

voor de boeren. 

kretariaat een spoedige ge
nezing zou mogen kennen 
daar hij ziek te bed lag. Aan 
mevrouw Peeters werden in
tussen bloemen overhandigd 
en er werd aan herinnerd 
dat beiden na een lange tijd 
van werkzaamheden op het 
sekretariaat van een ver
diende rust gaan genieten. 

• Zelfbeschikkingsrecht 

Pol Martens nam vervol
gens het woord namens de 
jongeren en namens Oost-
Vlaanderen. De taak van de 
jongeren, aldus de spreker, 
is het de Vlaamse beweging 
die een strijd is van genera
ties, 'n eigentijdse inhoud te 
geven. Wij moeten de bevrij
ding brengen van het unitai
re juk, wij eisen zelfbeschik
kingsrecht voor ons volk en 
opdat dit geen ijdel woord 
zou zijn moeten wij de struk-

moeten tevens hun stem 
kurmen laten gelden, daar
om eisen wij het kiesrecht 
op 18 jaar. Men spreekt over 
de 15-maandendienst. Wij 
zijn tegen elke vorm van 
verplichte legerdienst, wij 
willen een beroepsleger. 

Spreker wees er tot slot op 
dat vele jongeren uit min-
derbegoede klassen moeilijk
heden hebben om betrekkin
gen te vinden in de reaktio-
naire franstalige nijverheid. 
« Wij zijn van plan in sep
tember te Aalst een ontmoe
tingsdag voor de jongeren in 
te richten om al deze vraag
stukken te bestuderen ». Al
dus Pol Martens die nog een 
oproep deed tot steun aan 
hen die veroordeeld werden 
bij de betogingen tegen 
franstalige preken overal in 
Vlaanderen. 

• Olievlek. 

Na het geweldige applaus 
voor Pol Martens, kwam Dr 
Vik Anciaux dde de groet na
mens Brabant bracht op het 

Dr Anciaux kwam steun vra
gen voor strijd in Brabant. 
Hij is de vertegenwoordiger 
van hen die alle dagen te 

strijden hebben 
op de frontlijn. 

spreekgestoelte. « Met het 
opschrift « Handen af van 
Brussel » reik ik U de hand 
om U te vragen ons te steu
nen » waren de eerste woor
den van deze spreker die 
vervolgens de nadruk legde 
op het feit dat de Vlamingen 

het te Brussel in de olievlek 
bijzonder moeilijk hebben. 
Zij ondervinden dagelijks de 
vijandigheid, de aanvallen, 
de bedreigingen van de 
franstaligen met daartegen
over de goedwilligheid de on-
vefschilligheid en de laks

heid van onze eigen mensen. 
Spreker gaf de verschillende 
standen die de balans van de 
twee talen reeds vertoond 
h^eft in de loop der jaren De 
laatste stand was erg in ons 
nadeel : 74 % Franstalig en 
26 % Nederlandstalig. 

Het is een denationalise-
ringaproces zonder einde een 
moord óp ons volk. Brussel 
bedriegt ons volk met zijn 
minachting voor al wat 
Vlaams is. Dr Anciaux bracht 
vervolgens een waarschu
wing « Gij kunt Brussel niet 
loslaten > zegde hi j . Brussel 
is van rechtstreeks belang 
voor gans Vlaanderen. Weer 
worden acht gemeenten be
dreigd en zij zullen spoedig 
verfranst worden en Brussel 
grijpt steeds verder, naar 
Halle, in de richting van Ni,-
nove en in de richting Vil
voorde om naa r Mechelen 
doof te dringen. 

Spreker wijst ook op het 
gevaar van de grondopkopers 
die rond Brussel goedkoop 
trachten aan grond te gera
ken om deze met woekerwin
sten aan de begoede klasse 
(dus de franstaligen te kun
nen verkopen. Aan deze ter
reur moet een einde komen, 
het gaat om de levenskan
sen van Vlaanderen, er moet 
een wettelijke dam op ge
worpen worden. Spreker eist 
afschaffing van de reeds be
staande faciliteiten en eist 
tweetaligheid in de Brusselse 
gemeentediensten, sankties 
voor niet naleven van taal
wetten en 50 % van bedien-
denposten in handen van 
Vlamingen. Tot slot vraagt 
hij ook de herinrichting van 
arrondissement Brussel in 
drie afzonderlijke arrondis
sementen : Brussel, Halle en 
Vilvoorde naar het voorstel 
Verbaanderd - van der Poor
ten. De woordvoerder van 
Brabant krijgt een uitbundig 
applaus als hij het spreekge
stoelte verlaat. 

• Limburg wordt verraden 
Vervolgens komt de afge

vaardigde van Limburg, Drs 
de Graeve aan het woord om 
al dadelijk aan te tonen hoe 
de C.V.P. - Limburg en de 
twee ministers die deze pro
vincie in de regering heeft 
op schandelijke wijze de 
Limburgers verraden hebben 
door hun houding in zake de 
Voerstreek die zij wilden uit

leveren aan Wallonië. De 
Voerstreek is Limburgs en 
zal bij Limburg komen zei 
Drs de Graeve. Hij wees er 
vervolgens op dat sinds lang 
Limburg de provincie van de 
toekomst wordt genoemd 
maar het is de provincie 

Wim Maes de sekretaris van 
het inrichtend komitee, die 

de prachtige 
volksvergadering en stoet 

mogelijk maakte. 

• Steun van het volk. 
Het woord was dan aan 

Ludo Sels boerenleider en 
provincieraadslid die wees 
op de massale opkomst. Der
gelijke opkomsten kennen 
de landdagen, de zangfeesten 
en de IJzerbedevaarten ook, 
maar toch is het nog niet 
zoals het moet zijn, zei spre
ker. Wij zijn wel een vol
waardige partij maar er ge
beuren nog zaken die niet 

Pol Martens: 
Huldegroet van de Volksunie 

de stakers van Olen aan 

dellij k naar het slachthuis 
wilde brengen. Het paard 
bleef ook niet langer dan 
een dag beneden, men wilde 
het daar niet meer hebben 
omdat er trakteren in de 
plaats gekomen waren. De 
ezel echter bleef vier, vijf 

Ludo Sels: 
De ezel werd tot 

minister van landbouw benoemd 
door de beugel kunnen. Er 
wordt van ons veel verwacht, 
de leiding en de mandataris
sen moeten gesteund worden 
door de massa : arbeiders, 
middenstanders, boeren. Al 
deze mensen kennen ons wel 
bij naam maar zij zouden 

DR BALLET DANKT • 
• 

Dr en Mw Bik Ballet danken : 
het inricht^id komitee, de heer • 
Karet Dillen en de heer Ivo ; 
Backdandts voor de hulde, het i 
prachtige brandglasraam en de ; 
moirie bloauen, • 

dagen achterwege en men 
moest hem gaan zoeken. De 
zesde dag vond men hem te
rug. Men had hem minister 
van landbouw gemaakt »-

Laten we zorgen dat der
gelijke ministers bij ons al
lemaal naar de hemel ge
stuurd worden zegde Ludo 
Sels tot slot van zijn korte 
toespraak die op geestdrif
tige toejuichingen werd ge
volgd. 

De voorzitter Dr Goemans 
wenste vervolgens Jo Bel-
mans geluk met zijn huwe
lijk en hoopte vervolgens dat 
de heer Peeters van het se-

turen veranderen. Veel de-
mokratischer moet onze 
Vlaamse staat worden in een 
federalistisch België. Thans 
hebben wij een valse demo-
kratie. De valorisatie van 
het verstandelijk kapitaal 
moet doorgevoerd worden. 
Geen 5 % van de hogere stu
denten zijn kinderen van ar
beiders in Vlaanderen daar 
waar 50 % van ons volk uit 
arbeiders bestaat. Wij moe
ten dat kapitaal doen gelden 
door versnelde demokratise-
ring van het onderwijs. 
Spreker bracht vervolgens 
een huldegroet aan de hard
nekkige stakers van Olen die 
voor hun rechten vechten. 
Wij staan in ons har t bij de 
stakers. Wij kunnen hen niet 
stoffelijk bijstaan de groten 
beletten het ons zei Pol Mar
tens die op uitbundige wijze 
toegejuicht werd bij deze 
woorden. Spreker wees er 
vervolgens op dat de demo
grafische toestand in Vlaan
deren lang niet rooskleurig 
is. 

Wij hinken Wallonië ach
terna en dienen een gezonde 
eigen demografische wetge
ving te hebben. De Jongeren 

Dr Goemans: 
De doorbraak is thans volledig 

Drs de Graeve 
Limburg een 

van de Waalse 
aanhangsel 

zwaarindustrie 
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Dr De Graeve : « Dat Limburg 

croot worde met de Y.U.» 

Deze spreker bracht een 

scherpe aanklacht tegen hen 

die Limburg verraden hebben. 

waar het inkomen op een na 
(West-Vlaanderen) het 
laagst is, waar de pendel- en 
grensarbeiders legio zijn en 
waar het aantal werklozen 
groeit Dat hebben de i&ii-
taire partijen, dat hebben de 
kleursindikaten van Limburg 
gemaakt, een aanhangsel 
vah de Waalse zwaarindus
trie en een gebied dat be
dreigd wordt met mijnslui-
tlngen. Spreker doet vervol
gens een ontroerende oproep 
tot alle Vlamingen om tegen 
deze schandelijke maatrege
len te komen protesteren in 
Limburg zelf. Hij gelooft in 
de toekomst van zijn gewest 
en vooral in de jeugd. Ik zeg 
met him € dat Limburg leve 
door de Volksunie en dat de 
Volksunie groot worde met 
Limburg > zo besloot Drs De 

bedienden eïi middenstanders 
naast elkaar maar er is geen 
plaats en er zal geen plaats 
zijn voor a-sociale en a-
Vlaamse bonzen van - de 
groot-financte. Spreker stelt 
zijn betrouwen in de pro-
grammabesluiten die op het 
komende V.U.-kongres zullen 
genomen worden en wijst er
op dat er een geordende 
strukturele samenleving in 
Vlaanderen moet opgebouwd 
worden. Tot slot wijst hij er 
nog op dat in een federaal 
Vlaanderen meer belang zal 
gehecht worden aan een uni
versiteit te Antwerpen dan 
aan een perfekt gemechani
seerde pantzereenheid. Het 
is met deze woorden dat Ir 
Renard en onder uitbundig 
applaus zijn groet besluit. 

Dr Lecompte, de man die 
samen met D. de Coninck de 
krachttoer van de acht van 
Stan en de vier van Potma 
uithaalde, kwam vervolgens 
aan het woord namens West-

Karel Dillen: 
Hulde aan een getrouw 

Vlaams-nationalist 
zei hij vervolgens « en dat is 
U terug te zenden naar het 
parlement bij de volgende 
verkiezingen •». Bloemen en 
een glasraam, dit laatste van 
de hand van Ivo Bakelandts, 
werden aan de gehuldigde 
aangeboden. 

• Vaandeloverhandiging. 

Na deze korte toespraken 
waa men enigzins op het pro
gramma achtergelopen. Mr 
van der Eist overhandigde 
twee vaandels, een voor de af
deling Wilrijk onder voorzit
terschap van C. Celis en een 
voor Meetjesland onder voor
zitterschap van Rutger van 
den Berghe. Deze overhandi
ging ging gepaard aan een 
korte toespraak. Van der Eist 

tairen en mandatarissen galin 
vervolgens met de mandjes 
rond om deze steentjes op te 
halen. Met het lied «de 
Blauwvoet » en de « Vlaamse 
Leeuw » wordt deze prachtige 
strijdvergadering besloten om 
dadelijk gevolgd te worden 
door de stoet die door de 
volkswijken van Antwerpen 
zou trekken om te eindigen 
op het Stuyvenbergplein waar 
hij geschouwd werd door de 
vooraanstaanden uit de partij 
die op de eretribune hadden 
plaatsgenomen. 

kempen met de eis voor zelf
bestuur en dé spandoek 
« Geen linke streken - geen 
Franse preken» werden ge
volgd door groepen die het 
« Theo buiten » skandeerden. 
De vlascers brachten met een 
versierde wagen hulde aan 
volksvertegenwoordiger Wou
ters die voor hen op de bres 
gesprongen is. Sociale eisen 
warden eveneens aangebracht 
of) de spandoeken : « Taai
muur is sociale muur te Olen 
en overal in Vlaanderen > 
luidde het, samen met « Ho
gere lonen te Olen ». Drie be
stelwagens van verschillende 
Volksunie-afdelingen gingen 
de grote groepen uit Limburg, 
Brabant en Antwerpen voor
af. De slogan « Gelijke kan
sen voor het volkskind - geen 
Franse scholen In Vlaande-

(zie blz. 13) 

Dr Lecompte: 
De zestig van St Gillis 

zullen hevriid worden 

Vlaanderen. Hij dankte aller
eerst het St Maarten£?fonds 
die met hun dokumentatie 
hebben bijgedragen tot het 
bekendmaken van de gevan
genschap der Vier. Intussen 
zitten nog 60 man te St Gillis 
« Ook die gaan wij eruit ha
len » gegt Dr Lecompte 
waarop een oorverdovend ap
plaus losbarst. < Zij die ver
antwoordelijk zijn voor het 
feit dat deze zestig nog steeds 

Ir Osc. Renard: 
Het federalisme moet onze 

dagelijkse geloofhelijdenis zijn 

Graeve hartelijk toegejuicht, 
zijn groet. 

Ir Oscar Renard bracht de 
groet uit Mechelen. Spreker 
begint met erop te wijzen dat 
federalisme sociaal-ekonomi-
sche vooruitgang moet bren
gen en kultuurrijkdom. Wie 
niet overtuigd is van de 
noodzaak van het federali£v 
me moet niet in de rangen 
van de V.U. staan, wij moe
ten dit geloof dagelijks be
lijden en het beleven in het 
werk van elke dag zegde spre
ker. Wij kennen in ons volk 
de Farizeeërs, maar ons aan
tal groeit ieder jaar. Wij zul
len niet wijken voor een ver
zameling van Walen, Italia
nen en Hongaren die men ge-
zamelijk «Borains» noemt 
en die trachten met het vet 
van de soep te gaan lopen. 
De federale staat moet de 
werkkracht van ons volk tot 
zijn recht laten komen. De 
omvorming moet revolutio
nair zijn en het maksimum 
aan krachten in Vlaanderen 
moet aan bod kunnen komen. 

In het Vlaams Nationalis
me staan boeren, arbeiders. 

levend begraven zijn, zijn de 
echte misdadigers maar wij 
zullen de poorten openzetten 
daar mag men zeker van zijn 
en de veiligheid mag dit ge
rust opschrijven en aan de 
bazen gaan vertellen » zegde 
spreker tot slot van zijn zeer 
korte maar fel toegejuichte 
boodschap. 

• Hulde aan Dr Ballet 
Hierna werden bloemen 

aangeboden aan Mw de Co
ninck en Mw Lecompte waar
op het woord werd verleend 
aan Karel Dillen die een hul
de bracht aan Dr Ballet, oud 
volksvertegenwoordiger, die 
zijn zestigste verjaardag heeft 
gevierd. Dr Ballet is de prin-
ciepvaste intellektueel en di
plomaat die steeds een natio
nalist is gebleven Hij is geen 
Viktor Leemans geen Custers 
geworden maar trouw aan 
zijn ideaal en dat is de reden 
van deze hulde. Karel Dillen 
betrekt vervolgens in deze 
hulde al diegenen die trouw 
zijn gebleven aan ons ideaal. 
«Wij kunnen U maar een 
groot geschenk aanbieden > 

wees erop dat het vaandel 'n 
simbool is van de gemeen
schap en van het ideaal. Dit 
is het simbool van ons 
Vlaams Nationaal bewust zijn 
en het teken waarrond wij 
ons scharen om onze strijd te 
voeren. Spreker gaat vervol
gens over op het onderwerp 
van de taalstrijd. Er wordt 
een aanslag op ons grondge
bied beraamd. Tegelijkertijd 
worden er fabrieken uit 
Vlaanderen overgeheveld 
naar Wallonië, zie de jongste 
overplaatsing van Temse. 
«Er wordt thans geprotes
teerd in de Vlaamse pers en 
gezegd dat niemand de stem 
verheft» zegt spreker « maar 
reeds verleden jaar in novem
ber heb ik in de Kamer ge
protesteerd tegen deze schan
delijke praktijken en ik kreeg 
helaas geen gehoor in diezelf
de Vlaamse pers ». 

Dr Lecompte : «Wij zullen de zestig bevrijden » 

Het is een prachtige stoet 
geworden, een optocht die vol 
vuur en strijdlust stak en die 
tegelijkertijd kleur en leven 
bracht in de straten van de 
volkswijken die bij deze gele
genheid plotseling vol mensen 
getoverd werden. Er waren de 
forse boerenpaarden uit de 
Polder, er waren de kleurigfe 
jeugdgroepen, de indrukwek-

Van der Eist: 
Wij hehhen 

vooraan 

«Ik herhaal : het Vlaamse 
volk moet zich eens te meer 
teweerstellen tegen een of
fensief van unitairen en 
Franstaligen, wij hebben de 
plicht vooraan te gaan in de 
strijd, wij zullen zodadelijk 
tonen wat wij waard zijn 
wanneer wij met duizenden 
door Antwerpen zullen op
stappen » zegt de voorzitter 
van de V.U. onder luid ge
juich. Schepen Paelinckx van 
Brasschaat bracht hierop een 
korte oproep om tot steun bij 
te dragen want de strijd kan 
niet gestreden worden tenzij 
iedereen zijn steentje en dan 
vooral een financieel steentje 
bijdraagt. De V.U.-parlemen-

de plicht 
te gaan 

kende muziekkapel van de 
V.M.O., de opgesmukte wagens 
en vooral de geweldige me
nigte, mensen die vanuit alle 
hoeken van het land geko
men waren om hier te Ant
werpen voor hun Vlaams Na
tionaal bewustzijn te komen 
getuigen. 

Er waren ook de spandoe
ken : « De V.U. breekt door » 
de vlaggen , de vrachtwagen 
met het « Neen Gilson » mo
tief en de reusachtige kaart 
van Vlaanderen en Wallonië. 

De slogan « Gelijke kansen 
voor Vlaamse ambtenaren -
daarom Neen Gilson » werd 
op gejuich onthaald. De be
stelwagen van V.U.-Noorder-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • * • * « 

DANKAVOORD 

Namens het inrichtend k»-
mitee danken wij allen die bij
droegen tot het overweldigend 
sulcses van de Volksvergade
ring en de massale optocht 
door Antwerpen. Wij danken 
Dr Goemans die de bijeenkomst 
voorzat, alle sprekers, muziek
kapellen, vendeliers, jeugd
groepen, onze rednkteur Staf 
de Lie, kortom de vele vrien
den op wiens steun wij moch
ten rekenen Onze bijzondere 
dank gaat naar de algemene 
voorzitter F. van der Eist, om 
zijn geestdriftig slotwoord bij 
de vaandeloverhandiging, aan 
algemeen sekretaris Wim Joris, 
sen voor de overhandiging van 
de bestelwagens en natuurlijk 
naar onze onbaatzuchtige 
V.M.O.-leden zonder wier mede
werking geen grootse initiatie
ven in het kader van de partij 
mogelijk zijn. 

De V.U. bracht zondag een 
verdiende hulde aan Dr Ballet, 
aan D. de Coninck en H. Le
compte voor de Potma-operatie 
en nam hartelijk afscheid van 
de vrienden Peeters-Nicasie die 
jarenlang het hoofdsekretariaat 
te Brussel geleid hebben De 
overrompelende belangstelling 
voor de volksvergadering noopt 
er ons toe aan het hoofdbe
stuur een nieuwe formule voor 
de voormiddag van het zang
feest ter goedkeuring voor te 
leggen. 

Namens het inrichtend Ko-
mitee : 

Rudi van der Paal, voorzit
ter. 

Wim Maes, sekretaris. 
Bert Raets, pehnlngtmeester 

S«»^»»»»»ff»#ll»«IM'»"""" • • • • • • • " • • • • • " 
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ANTWERPEN 

Aandacht. 

Vanal 14 juli tot en met 1 au
gustus is het provinciaal en 
het arr. selcretariaat Lanteern. 
hofstr. 28 Borgerhout geslo
ten. 

BRUSSEL 

Prijsuitd&llng in de Vlaamse 
sekretariaatschool « Hermes ». 

Zaterdag 11. • zat de nochtans 
ruime feestzaal van de KAJ-Cen-
trale weer propvol. Onders en leer
lingen om de prijsuitdeling bij te 
wonen. 

Nadat de Directrice had aange
kondigd van volgend schooljaar af 
de onderwijsmetodes aan te vul
len met schoolradio en TV, film 
en bandopnemers, repte een Be
stuurslid enkele woorden over het 
probleem van de tweede taal : 
Frans ' of Engels ? Spreker betoog
de dat, vooral te Brussel, de Vla
mingen er alle belang bij hebben 
degelijk Frans te leren vermits er 
hos langer hoe meer vraag komt 
naar knappe tweetalige handels
bedienden. Ook in deze m.ag ren-
timentaliteit niet opwegen tegen 
realiteit ! 

Het is ons beslist onmogelijk de 
lange lijst van de laureaten hier 
in-extenso weer te geven. Onder 
de eersten die hun einddiploma 
yprwierven stippen wij echt«r 
aan : 

Marie-Louise Van Esch uit St. 
Ü'-iks-Kapelle met 86,18 % 

Marie-Thérèse Barrez uit HaMe 
iD't 82,14 %. 

Gisèle Van Morckhoven uit Ma-
clT=Vn met 81.75 % van de pun-
t e " 

Dirk Ampoorter uit Groot-Bij
gaarden bereikte een snelheid van 
56 woorden per minuut op de 
schrijfmachine en verwierf 80 % 
van de punten. 

B'j het overgangseksamen no-
teo 'c en wij nog : 

"ve t t e van Haudenhuyse uit 
H ' ' aa r t met 86,25 %. 

Christiane Riecherts uit Brussel 
mot 84,06 %. 

Varie-Louise Mat uit Steenok-
kT-ee l met 83,09 % van de pun-
te-

. • n allen, zonder onderscheid : 
Pr^ iciat ! 

Het sukses-orkest van Peter Phi-
liDs zorgde voor de nodige 8 schla
gers » om het jonge volkje en tal 
van Ouders op de dansvloer te 
houdea 

Ben aangenaam en best geslaagd 
schoolfeest ! 

; .ANT)WERPEN ! 
» Guldensporenviering. ! 
• • 
i We roepen alle nationalisten ; 
• uit het Antwerpse op tot het Z 

j j massaal bijwonen van de spo- * 
; renvlering. ; 

Het feest vindt plaats in de ; 
grote zaal <( Palladium », Offe- : 
randestraat en wordt opgeluis- • 
terd door de Vlaamse harmonie ; 
« let Van Hoof n en de muziek- ï 
kapellen van het V.B.V. en ! 
V.N.J. • 

Treden verder op de groep J 
(I De Spelomeiers » uit Burcht l 
en de zangers Mvr. Maria Mi- ; 
chel, sopraan en de heer Paul • 
Schotsmans, tenor. ; 

• 

De feestrede wordt uitge- i 
sproken door de heea- Jozef • 
Van Overstraeten, voorzitter ; 
V.T.B. : 

i Het feest \ angt stipt Ie ZO ! 
• uur aan. Kaarten kunnen op S 
S voorhand bekomen worden op • 
• do zetel van het komitee « Pe- , ! 
• ter. Benoit ». • 
• • 
• De 11 juli-viering gaat een ; 
S groot succes te gemoet en ; 
ï moet grote weerklank vinden i 
; in alle Vlaamsa middens te > 
; Antwerpen. j 

BRUGGE 
Sporenfeest. 

De « Wil'em de Deken-Kring » 
verzoekt ons mede te delen dat op 
zaterdag 14 juli 1962 een Sporen
feest wordt ingericht. 

Het feeet vindt plaats te Sint-
Kruis op Camping Memlinc (langs 
de Malesteenweg). Bij slecht we
der is een reusachtige tent voor
zien. 

Beimopt programma : 
Te 14 uur : Jeugdrallye : voet

tocht van ongeveer 5 km naar het 
Kasteel te Male. 

E'swimpel en geldprijzen zijn 
voorzien. 

Starttoelage van 50 F wordt toe
gekend' per ingeschreven groep 
van 10 deelnemers. 

Te 15 uur 30 : Tornooien VOCB: 
jon<?eren en ouderen. 

A"erhande spelen voor groot en 
klein. 

Te 20 uur : Korte herdenkings
plechtigheid 

Te 20 uur 30 : Dansfeest tot 24 
uur. 

Wij zetten graag alle leden, 
abonnenten en simpatisanten aan 
dit initiatief door hun aanwezig
heid te steunen. 
Propaganda. 

Nu we in het bezit zijn van de 
propagandawagen vinden de kol-
portagetochten regelmatiger dan 
ooit plaats. 

Wie geeft nog zijn naam op voor 
medewerking ? 

Mare Vandemoortel, Delaplaoe-
s t raat 121, Smt-Kruis zal het graag 
noteren. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

BRASSCHAAT 
De Volksunie afdeling Bras-

schaat roept al haa r leden en sym-
patisanten van Brasschaat en 
groot Antwerpen op, om deel te 
nemen aan de Gulden-sporenher-
denking die zal plaats vinden in 
het park van Brasschaat op 7 ju
li eri 8 juli telkens om 20 uur. 

Opvoering : 
De Ballade van Uilenspiegel. 
Vedert-^e en de Dikke Pompane. 

GENT-tli ivLO 
V.M.O.-nieuws. 
Openluchtmeeting te Eke. 

Op zondag 24 juni kwam de ge
meente Eke aan de beurt in de 
reeks openluchtmeetings door de 
V.M.O. Gent gehouden. 

Alhier was de belangstelling heel 
wat minder dan in de voorgaan
de gemeenten, ogenschijnlijk ook 
wel gedeeltelijk onder de invloed 
van he t guur weder. Het aan ta l 
toehoorders dat de spreekbeurt 
van TC. Van Damme beluisterde 
mag niet hoger geschat dan 75 
man. 

De Volksunie als jonge en ver
nieuwende part i j wint aan aan-

IMMO-BEL 
B o u w k o ö r d ï n a t i e 

^ J o o r d s t r a a t 27 . B r u s . 1 

T e l : 17 14.06 

B o u w t voor a l l e V l a m i n g e n 

H y p o t e k e n e e r s t e e n 
t w e e d e r a n g 

L e n i n g e n on b a n d t e k e n i n g 
P o s t r e k e n i n g 343.65 

h a n g dat voelt men zo aan, in alle 
lagen van ons volk. 
Wat is er op komst. 

Zondag 8 juli openluchtmeeting 
te St. Amandsberg H. Har t na de 
mis van 9 uur, en te Gentbrugge 
centrum n a de mis van 10 uui- 30. 
Verzamelen aan he t Vlaams huis 
Roeland om 8 uur 30. 

Zondag 15 juli twee openlucht
meetings te Hamme aan de Dur-
me op aanvraag van de plaatse
lijke afdeling. 

De eerste meeting na de mis van 
8 uur en de tweede n a deze van 
10 uur 30. Vertrek aan de Roeland 
om 7 uur 45. 

Kolportage tussen en na de mee
tings. 
Onze koUekliebus. 

Als steun aan de V.M.O. bracht 
de koUektiebus in cate Rubens-
hof, Borluutstraat te Gent, In a m - ' 
per 15 dagen tijd 375 F op. Harte
lijke dank aan al de naamloze 
spendeerrtTs. 

HEIST-OP-DEN-BERG 

Te Heist-op-dem-Berg overleed, 
83 j aa r oud. Wies Bogcmans, me
destichter en lid van de Beheer-
raad van he t Boerenfront. 

Wies Bogemans was in de be
roerde jaren 36-37 de eerste boer 
die tot de staking overging, toen 
hij weigerde nog verder aardap
pelen te rooien, waarvoor de boer 
tien centimes het kg. betaald wer
den. Organisator van de eerste 
staking werd deze vastberaden en 
volhardende boer een legendari
sche figuur in . de landbouwers
kringen. 

Wies Bogemans werd op zater
das 30 juni begraven. 

Onder de grafredenen halen we 
die aan van Louis van Keickho-
ven. voorzitter _ van het Boeren
front. 

'."Ulo Sels, Dr. Rombaut en Wim 
.T-'-'ssen woonden de begrafenis 
bi:. 
MECHELEN 
11 juli viering. 

Programma van de vooravond 
van de 11 juli viering : dinsdag 
10 juli : 18 uur 30 H Mis in de 
St. Romboutskathedraal, gevolgd 
door een plechtige hulde aan he t 
boerenkrijgmonument (onder de 
Toren), inge^ich^ door het Davids-
fonds. 

Traditionele neerlegging van een 
bloemenkrans door de plaatselijke 
Volksunie afdeling 19 uur. 

19 uur 30 Strijdvergadering in 
de stadsfeestzaal. Spreker de heer 
Jozef Van Overstraeten, voorzitter 
VTB. 

Fi lm eerste mars op Brussel. 
21 uur 30 Fakkeloptocht. 
22 uur 15 boerenkrijgmonument: 

slotp'.echtigheid. 

LEDE 
De jaarlijkse 11 juli-Mis in de 

parochiekerk van Impe vindt dit 
jaar plaats te haU eU. De kan
selrede wordt gehouden door B.P. 
Van Daele, aan het orgel zit nie
mand minder dan Wies Pee, en de 
solo-zang wordt uitgevoerd door 
Hes-man De Vilder 

Na de mis zijn er op he t dorps
plein korte toespraken door Denis 
De Pauw, drs Wim Jorissen en 
Toon van Overstraeten. Niemand 
mag ontbreken ! 

MERELBEKE 
Op dinsdag 10 juli in de kato-

lieke kring om 20 uur 11 juli vie
ring, met als feestredenaar de h r 
Fons van Holderbeke. 
GENTBBUGGE 

Donderdag 12 juli te 20 uur 30 
ledenvergadering voor Gentbrugge-
Ledeberg in cafe Breugel, Brus
selse stw. 343 te Gentbrugge Arse. 

naai . Uiteenzetting der s ta tu ten 
en voorbereiding der s ta tuta i re be-
stuursverkiezing door de arr. pro
pagandaleider K. Van Damme. 

OELEGEM 
Volgende propagandatoohten 

worden gepland. 
15 juli : 's Gravenwezel - te 9 

uur - sekr. Schilde. 
22 juli : Sint Joli - te 9 uur 15 

kruispunt Botermelkdijkbrug 
als er tijd over is, doen we een 
deel van Schilde. 
Bevlaggingsaktie. 

Op he t sekretariaat der afde
ling Schilde, Turnhoutsebaan 274, 
zijn steeds alle soorten vlaggen 
in voorraad 5 % korting op de 
prijzen. 

RANST 
Op 8 juli 1962 van 10 tot 12 uur 

in Café De Zwaan, Lievevrouwe
s t raa t 1, zit t ing van de Heer Pro
vincieraadslid Paelickx* voor 
d enstbetoon. Fiskale - sociale en 
commerciële moeilijkheden kun-
r - n voorgelegd worden. Ook moei
lijkheden met pensioenregelingen 
kunnen voorgedragen worden. Wij 
vragen enkel dat U van dit dienst
betoon een ruim gebruik zal ma
ken ! 

LEDE 

HULDE AAN J E F COOL 

Naar aanleiding van het t ra
ditioneel 11 juli-volksbal wordt 
door de Vlaamse Klub een hul
de op touw gezet aan Jef Cool, 
oud-burgemeester van Lede, 25 
jaar gemeienteraadslid. Alles 
heeft plaats in de grote zaal 
van het lokaal « Reinaert », 
Kasteeldreef 55, op zaterdag 7 
juli te 20 uur. Deelname in de 
kosten : 20 F. 

Tijdens de hulde zal de feest-
'i rede worden gehouden door Mr 

Frans Van der Eist. Ook plaat-
seJijke sprekers zullen hulde 
brengen aan het leven en stre
ven van de gevierde. Een hulde-
komitee werd te dier gelegen
heid samengesteld. Het ziet er 
uit als volgt : 

Voorzitter : Dr R. Van Leem-
putten, volksvertegenwoordiger, 
Velzeke. 

Leden : 
Diependaele R.. senator, Er-

wetegem. 
Boterberg Dolf, Lede. 
De Kerpel Lucien, lid Feest-

komitee. Lede. 
De Loose Achiel, lid Coo, Le

de. 
Lalmant Edgard, gemeente

raadslid. Lede. 
I r Herman Maes, Lede. 
Dr Van Boxelaer, hoofdbe

stuurslid Volksunie, Wichelen. 
Van den BergheErneBt, Aalst. 
I r Van den Berghe Jan , ar

rondissementsvoorzitter Volks
unie, Aalst. 

Van Den Broeck Remi, voor
zitter Vlaamse Klub, Lede. 

Van Overstraeten Toon, alg. 
propagandaleider Volksunie, 
Erembodegem. 

De jongeren zullen er aan 
houden deze hulde bij te wo
nen, omdat hier een man wordt 
gevierd die, naai- het woord van 
de dichter, « NeerlaJids vaan 
manmoedig heeft gediend ». De 
ouderen zullen de gevierde hun 
warme hulde niet willen ont
houden. Hij is h u n strijdmak
ker geweest in goede en kwade 
dagen. Ze zullen op de hulde 
niet ontbreken ! 

Maximum (comfort voor minimum tcosten 

DE CENTRALE LUCHTVERWARMING 
MET SIERTEGEL-OVEN 
KOMBINATIE MET OPEN HAARD MOGELIJK 
(Duitse slsteemt 
Natuurlllko • of eetorceerde lucbtclrculatle 
Brandstof : mazout, kolen, gas 

D« modernst* eo meest 

Spaarzaam door laeet brandstofverbruili 
Betrouwbaar, 
gezellige bulselljk» tfeet. 

verspreide verwannlng tal het baltenlano. 

Larak p.T.b.«. • Antwerpen 
MarkgrafMtf MO . TeL I8.43.8T 

Doknmentatle en ataOf' sratls 
op «anTraa». 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

VERLOVING 
Te Anderlecht vernamen wij de 

verloving van de heer H e n n a n 
Claeys met Mej. Jan ino Hobus. 
Wij wensen he t jonge paar veel 
geluk. 

HUWELIJK 
Op l'4 juli t reedt onze goede 

vriend Pelix Peeters ui t Puurs i n 
he t huwelijk met MeJ. Marie-José 
Meersman ui t Llezele. Wij wensen 
beiden een voorspoedige huwe
lijksleven en wij hopen dat de 
harde werker voor de V.U. die 
Felix steeds geweest is ook n a ziln 
huwelijk zal blijven stri jden m 
onze rangen. 

Te Battel t reden op 14 juli twee 
beste V.U.-simpatisanten in he t 
huwelijk : Hugo van Heukelo.m en 
Leona Leemans. Hartelijke geluk
wensen. 

Ons mil i tant lid Luk Speybrouck 
huwde op zaterdag 30 Juni Mejuf-
fer Krist'1 Verhofstede, Nieuwker
ken-Waas. 

Het arr. Brugge wenst de jong
gehuwden een goede vaart . 

Op woensdag 11 juli vindt te 
Heist-op-den-Berg he t huwelijk 
p laats^van de heer Rik van de 
Moortei en Mej. Gerda Vals. Onze 
oprechte gelukwensen. 

NIEÜWPOORT 
Alle Volksunievrienden die de 
Westkust bezoeken, brengen 
een bezoek aan he t Vlaams 
Huis te Nieuwpoort ; « Gasthof 
de Beiaard », Markt, Nieuw
poort. 

r'^ii ?«.*̂ * /̂.iL'ü 

ZOEKERTJ 
«Verkoopkantoor - Panro-Benz» 

(benzine, mazout, enz.) verlangt 
in kontakt te komen met flinke 
medewerkers in gans het Vlaamse 
landsgedeelte voor de verkoc^ 
van brandstoffen. 

Schrijf heden nog aan ons 
adres : Dijkstraat 53, Oudenaarde. 
Tel 055-325.97. 

Juffr. 33 j . goed voork. ontw. pr. 
Antw. wenst kennism. met Vlaams-
voel, heeff (max. 43 J.). Schrijven 
bur. blad 132. 

Flinke vijftiger volledig blind, 
wonende te Gent en vo<w he t 
voor he t ogenblik werkende te 
Brussel zoekt plaats als telefo
nist of ander passend werk. 

Schrijven bureel blad n r 131. 

Goede verdienste voor vrouw 
thuis, geen bijzondere kennis 
geen werk, moet he t merendeel 
van de dag thtiis zijn 

Schrijven : Ringstraat 39, 
Hamme. Antwoord verzekerd. 

Studente, 19 Jaar, zoekt betrek
king, liefst als winkeljuffrouw 
voor de meianden Juli en (of) au
gustus. 

Over te nemen : interessant 
Vlaams Huis. Schrijven bureel blad 
n r 130. 

Bediende, 53 Jaar, om zijn over
tuiging nu nog in 1962, gebrood
roofd, zoekt passende werkgelegen
heid als bediende of eventueel ma
gazijnier, liefst omgeving Gent. 

Schrijven bureel blad letters 
M.VP 

Beproefd Viaimng. 50 Jaar, rul-
me handelsgeest, zoekt betrekking 
als zaakvoerder of boekhouder. 
Fisk en Sociaal onderlegd. Kan 
desnoods borg storten. 

Schrijven blad 119. 

Vlaams nationalist rader n m 8 
kinderen zoekt plaats ala eliftuf-
feur o( magsöljnier llefat omge
ving Oent • Kortri jk of Brugge. 

file:///angt


JBUTWEBPEN-STAD 

Inhuldiging Vlaams Huls « Peter 
Benoit ». 

Vrijdag, 29 juni, had ondetr gr<v 
ie belangstellitig de inhuldiging 
plaats van het Vlaams Huis « Fe-
ter Benoit » (voor de oorlog : 
Malpertuus), gelegen in. het cen
t rum van de s tad Antwerpen. 

Onder de vele vooraanstaande 
Vlamingen, die er aan gehouden 
hadden hun sympatic te komen 
betuigem voor dit heerlijk init ia. 
tief bemerkte men senator Dr Roo-
sens, volksvertegenwoordigers van 
der Eist en Mattheyssens, Rudi 
Van der Paal, de provincieraads
leden Ceuppens, Rolus en Kunnen, 
schepen Paelinckx, de gemeente
raadsleden Hugo Schiltz en Juu l 
Dillen, Dr Hektor Goemans, als
mede afgevaardigden van alle 
kultuurverenigingen. 

De Heer Bernard Stappaeirts, lo-
kaaïhouder, sprak het welkom
woord uit, en herinnerde aan de 
geschiedemis van dit lokaal, da t 
eenmaal het centrum was van al
le Vlaams - nat ionaal leven in 
he t Antwerpse. Spreker dankte 
vooral Rudi Van der Paal , Walter 
Peeters en Ward Rolus, die jaren
lang de voorbereidende besprekin
gen hadden gevoerd. Hij dankte 
eveneens de Brouwerij Dort Union 
(L. Luyten), de ontwerper archi-

tekt Piet Jansscns (Schoten) en 
de beloftevolle glazenier Ivo Ba-
kelantg (Deurne). 

Tijdens de receptie konden de 
aanwezigen zich vergewissen van 
de ernst waarmede dit initiatief 
aangepakt werd. Het nieuw lokaal 
fa werkelijk prachtig, ruim, en 
•maakvol ingericht, zodat het 
«elfs de moeilijksten bevredigt. 

De Volksunie wenst Bernard 
Btappaerts en echtgenote van har
te veel sukses ! 

GOUW - BRUSSEL 
Vriendenkring vaai het Verbond 
van Blauwvoetvendels en van 
Vlaamse Meisjesscharen. 

Op zaterdag a s 7 juni vmdt te 
19 uur 30 m het lokaal Bondgeno-
tens t raa t 307, Vorst - Brussel een 
eerste « Kontaktavond » plaats. 
Vlaamse gezelligheid spel en dans 
zal er U geboden worden door en
ne Jeugd. 

U weze er hartelijk welkom. 
Toegang gratis. "We rekenen op 
een flinl^e opkomst van oud en 
jong. 

D E U R N ^ 
De financiële kampagne die wij 

sedert half april voerden liet ons 
toe reeds een aanzienlijk bedrag te 
Deume-Centrum rond te halen. 

Een oprecht dankwoord voor al 
de gulle gevers ! 

Deurne Noord- en Zuid komen 
In de eerstkomende weken a a n de 
beurt. 

Wij doen via deze weg een op
roep to t milde steun. 

Help ons door uw bijdrage vlug
ger meester in eigen huis te wor
den ! Geef een goede stoot tot het 
welslagen van de tweede Mars op 
Brussel ! 

Stortingen kunnen ook gebeuren 
op P.C. 436.138 van de Heer Stor-
me, J . Verbovenlei 5, Deurne on
der vermelding : « Steun Volks-
imie ». 

DENDERLEEUW 
Guldensporenviering. 

Zoals verleden jaar wordt ook 
dit j aa r een vlaggenaktie gepland. 
Verleden jaar werden 53 leeuwen
vlaggen geteld. Ook bij handelaars 
en cafébazen hing de leeuw uit 
he t raam. 

Alles laat voorzien dat er dit j aa r 
100 leeuwen zullen wapperen. 
Twijfel niet meer en bestel reeds nu 

Zetelfabriek 
Boterberg 

LEDEZIJDE • LEDE 
Allecnvardelar ' 

Engel & C° 
Eigen produktla 

Uitgebreid gamma 
Aan hult geleverd 

Protpektut 
op verzoek 

TEL (053) 225.60 
Voor loden 

• n abonnaot 
Volksifflio • 

M % KORTINO 
i aea«*Hn»»*B«Mi i»»Mi iHMi« iM* i 

Uw vlag bij de afgevaardigde van 
he t Bevlaggingscomité Wilfried De 
Metsenaere, Sports t raat 2. 

DIKSMUIDE 
Alle Vlaams-nationalisten uit 

Diksmuide en randgemeenten, 
worden vriendelijk uitgenodigd 
tot he t grootse Guldensporenfeest. 
dat plaats vindt te Diksmuide, op 
dinsdag 10 juli te 19 uur op de 
Grote Markt. 

Treden op :. Renaa t Veremans-
koor. 

Dans en Vendeliersgroepen. 
Feestredenaar : Dr. Jur . Paul 

Daels. 
De Volksunieleden en sympathi

santen verzamelen vooreerst in 
het « Vlaams Huis ». om geza
menlijk deel te nemen a a n de 
voorziene optocht en de feestvie
ring. 

Laat de leeuwen dan.sen te Diks
muide ! 

Ieder konsekwcnt Vlaming vlagt 
met he t ene Vlaams-nationaal 
symbool : De Vlaamse Leeuw ! 

Leeuwenvlaggen te bekomen 
vanaf 180 P bij Rik De Ghein, 
Bedevaartsekretariaat , Kaaskerke, 
Vlaams Huis, I jzerlaan, Diks
muide, J . Laridon, Esenweg 17, 
Diksmuide, R. Travers, Oostvest 6, 
Diksmuide, Apotheek Van Acker, 
Grote Markt, Diksmuide 

GENT 
Wi,tk : Brugse Poort. 

I n ons eerste wijkblaadje. van 1 
mei 1.1. meldden we 68 Volksunie-
gezinnen in onze wijk, verdeeld als 
volgt : 45 abonnementen, 34 leden, 
3 bijleden en 13 steunleden. 

Nu, nog geen twee maand l a t » 
tellen we reeds 91 gezinnen met 
62 a b o n n , 44 leden, 7 bijleden en 
16 steunleden. 

DUPLIKATOREN 
vanaf 4.250 F 

SCHRIJFMACHINES 
• 

REKENMACHINES 
• 

PLOOIMACHINES 
vanaf 6.550 F 

ADRESSEERMACHINES 
vanaf 2.850 F 

• 
tot de super 

automatische machines 
• 

PONSMACHINES 

ADRESSEERPLAATJES 
• 

METALEN MEUBELEN 
• 

M . P E L G R I M S 
Sellekenstr., 41. Leuven 

Bon voor gratis doku-
mentatie. 

M 

str 

verlangt inlichtingen zon
der verbintenis over : 

Aandacht : Wegens verhuis zal 
het sekretariaat overgebracht 
worden naar 'n later te bepalen 
adres. Voorlopig komt men terecht 
in de : Beukelaarsstraat 33. 

Vlaams Nationale Strijddag. 
Op woensdag 11 juli 1962 om 20 

uur stipt in Vlaams huis Roeland, 
Korte Kruisstraat 3. 

Spreker :• E P. dr Van de Walle 
O P 

Ere-gasten : Jef Tinel— Dr Leo 
Wouters; met medewerking van : 

St. Lutgardiskoor van Waar
schoot. 

U.B Jeugdgroep DuUe Griet. 
Verbond van Blauwi'oetvendels. 
Koperkwintet Were Di. 
Voordragers : G. Van Dooren; 

N. Versyp; W. Delanghe. 
Regie-Bindteksten : R Saey. 

MORTSEL 
Guldensporenherdenking. 

Op dinsdag 10 juli 1962 optocht 
met de Vlaamse Harmonie en 
Vriendenkring « Jef Van Hoof » 
doorheen de voornaamste s t ra ten 
van Mortsel. De optocht wordt ge
vormd op he t Gemeenteplein. Ver
trek te 20 uur 30 stipt. Een plech
tigheid is voorzien aan het monu
ment van Lieven Gevaert. Wij no
digen al onze leden en sympathi
santen uit om in massa aan deze 
optocht deel te nemen. Verschei
dene kulturele organisaties van 
Mortsel zegden eveneens h u n 
steun toe. 

De aanwezigheid van alle 
Vlaams - Nationale krachten is de 
waarborg voor het sukses van de
ze Vlaamse manifestatie. 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 
(Werftochten. 

Het lenteoffensief loopt ten ein
de ! Zondag na zondag werden de 
verschillende gemeenten van de 
kantons Ekeren, Brecht en Zand-
hoven door onze twee ploegen, 
t.w. werkgroep Schilde (Zandho-
ven) en werkgr. Merksem (Merk-
sem. Schoten, Ekeren, Kapellen) 
stelselmatig doorkruist 

Om de 2.000 Volksunies werden 
tijdens de drie laatste maanden 
verspreid : Schoten (117) - Rans t 
(77) - Ekeren (97) - Kapellen (92) 
- Kalmthout (54) - Broechem (65). 
- Schoten (99) - Ekeren (80) -
Wommelgem (104) - Merksem 
(148) - Emblem en Viersel (93) -
Pulle en Zoersel (75) - Halle en 
Pulderbos (65) . Breoht en Sint-
Lenaarst (112) - Bazel (171)... 

BAZEL (WAASLAND) 
Toen de V.M.O.-Antw. te Burcht 

(24-6) de werftocht begon, was de 
sti'ijdmuziek van de V.M.O. - N.K. 
op doortocht naa r Bazel, nauwe-

wagens en de propagandabus wa
ren nodig om de sterkste ploeg 
die wij ooit in Ujn stelden, te r 
plaatse te brengen. 

Nadien werd nog een hal t uurt je 
gewerkt te Kruibeke. 

Kmd. Verbruggen, de oude 
Vlaamse kamper, was in zijn iiop-
jes die flinke, jonge schaar te mo
gen begroeten. Wij waren het niet 
minder : 171 V.U-nummers wer
den er aan de man gebracht 1 

(WUUSTWEZEL - GOOREIND m 
LOENHOUX 

Worden op 8-7-62 door de werk
groep Messeka bezocht. In de laat
ste gemeente is de VU.-beweging 
zeer Intens ! 

OELEGEM 
Wordt door de ploeg Zandhoven 

op 8-7, 's Gravenwezel op 15-7 en 
Sint-Job op 22-7 bewerkt. 
Maatschappelijke werking. 

Ziekenkas : De Vlaamse Zieken
kas werd' in de Voorkempen stevig 
gevestigd en reeds degelijk uitge
bouwd, zowel bij nationalisten 
als niet-nat. ! 

Toekomende maand vertrekt 
voor de eerste maal een groep 
kinderen (tussen 7 en 14 jaar) die 
voor een paar weken gratis een 
lucht- en zeekuur meemaken. Alle 
formaliteiten en uitkeringen lopen 
vlot van stapel. 
Vlaams vakverbond. 

In verschillende gemeenten van 
de Voorkempen werden afdelingen 
opgericht. 

ST-GILLIS-DENDERMONDE 
Langs deze weg maken wij dan 

ook bekend dat een Volksunieaf
deling te St-Gillis-Dendermonde 
In het leven is geroepen. 

De voornaamste punten welke 
op de eerste bestuursvergadering 
besproken werden waren de leden
aanwerving, de verspreiding van 
he t weekblad en het stichten van 
nieuwe kernen in de naburige ge
meenten. 

Tot verleden jaar werd m deze 
gemeente, ter gelegenheid van de 
kermis, de Koningln-Astridlaan in 
een treffend vlaggekleed gestoken. 
Om de beurt zagen wij eenVlaam-
se Leeuw en een Belgische drie
kleurwimpel. Helaas, dit j aa r was 
di t niet het geval : de Vlaamse 
Leeuwen werden vervangen door 
geel-blauwe wimpels, en dit precies 
op he t ogenblik da t Prins Albert 
een bezoek bracht aan deze ge
meente. 

De volleaig Vlaamse bevolking 
van deze gemeente is verontwaar
digd en eist da t bij de eerstko
mende gelegenheid de Vlaamse 
Leeuw in ere zal hersteld worden. 

lijks uitgestorven... Drie personen- « Heren, er roert entwat 1 » 

: Alle grote merken : Loëwe-Opta - Siera - Philips - enz. i 
[ ELEKTRISCHE KEUKENTOESTELLEN 
ï Wasmachienes - Zwierders - Mixers - Frigos enz. j 
ï Hoover - Miele - AEG - Bauknecht - enz. I 
• 

[ Z . D E M O N I E - L A S O E N 
: Marktstraat 48 . Tel. 711.56 - Maldegeml 
: Vriendelijk aanbevolen — zeer speciale prijzen voor de ] 
: lezers van « De Volksunie ». 

Ook U koopt uw brandstoffen 
BENZINE - MAZOUT ENZ. 
bij het vlaamse verkoopkantoor 

PANRO-BENZ 
Dijkstraat, 53 Oudenaarde 
TeL 055/325.97 
Wij leveren over het ganse vlaamse land. 
Mooie teruggaven - getrouwheid£?premie. 

KOOP... DE ZON... 
: SPANJE : COSTA BRAVA - COSTA DE ORO 
• Niet- of wel geürbaniseerde gronden te lioop 
! Mogelijkheid tot bouwen. 
• Nog enkele appartementen te koop. 
: Zicht op zee. 
ï Ideaal als belegging ! Voor vakantie en verblijf. 
: FRANKRIJK : BIJ ST TROPEZ : 
• villagronden met zicht op zee 
i Uitgebreide dokumentatie op aanvraag : 

I VERMEERSCH ANTOON^,, 
S Lariksdreef, 85, SCHOTEN. Tel. 03/52.40.77 
4«i«»«i i««i iMi i>»i . . . i» i«»««.". .«»««»»y • • » • ƒ • « • « » • • • " • " " • • • • • • " ' • ' ! • • " ' " " 

STROMBEEK-BEVEB 

Grootse Guldensporenviering'. 

Op zaterdag 7 juli te 20 uur i a 
zaal Paviljoen, St. Amandsstraat, 
r ichten de Vlaamse Vriendenlcring 
en het Vlaams Komitee voor 
Strombeek-Bever him jaarlijks 
Guldensporenfeest in. 

Verlenen reeds hun medewet* 
king : het Lieven Duvoselkoor; 
het orkest Waltra van Sfan Phi
lips 

.Inkom : 26 F. 
Kaar ten te bekomen bij de Heer 

W. Borghs, Gentsestraat 80, 
Strombeek-Bever. Postrekening 
5361.97, tel. 78.23.27 of bij de Heer 
Jannes, de Villegasstraat. Stron*-
beek-Bever. 
Postrekening 4756.64, tel. 7182.60. 

Zoals het Guldensporenfeest der 
randgemeenten 1961, belooft he t 
ook dit j aa r een succes te worden. 

Allen naar deze randgemeente. 
VEURNE 

Guldensporenviering. 

Op zaterdag 7 juli te 19 uuiv 
beiaardconcert door F. Bourgoisj 
te 20 uur in het stadspark, z a n ^ 
feest met medewerking van het R. 
Veremanskoor onder leiding v a a 
R. Deruwe, en van de Vcrikskunsfa 
groep « Zannekin » met volksdan
sen. Samenzang. 

Zondag 8 juli : te 8 uur : Heiv 
denkingsmis in de S t Walburga-
kerk met kanselrede door E.H. 
Desmet. 

Dinsdag 10 juli te 19 uur per 
autocar naa r het Guldensporenspel 
te Kortrijk; plaatsen van 60 P{ 
plaats en reiskosten samen 75 P , 
V.T.B., V.A.B en Davidsfondsleden 
betalen 65 F Inschrijven : leperso 
stw 41 en Noordstraat 49, Veurn& 

Woensdag 11 juli : vlag mee met 
de leeuwenvlag. 

Deze guldensporenviering s taa t 
In het teken van de tweede mars 
op Brussel op 21 t*tr)ber 1962. 

WERVIK 
ü i t goede bron vernamen we da t 

de mensen van Wervik spijt heb-
ben da t de Volksunie bij hun niets 
van zich laat horen ! 

Wel, we hebben goed nieuws, 
onze jonge propagandisbenploeg 
heeft besloten binnen een paa r 
weken definitief te starten met do 
kolportages te Wervik en omlig-
gende gemeenten ! Ook een paar 
meetings worden in het vooruit
zicht gesteld ! We hopen da t er 
nog mensen zijn te Wervik en om
liggende die ons daadwerkelijk 
willen helpen en steunen. Schrij l 
ons (Mortier Paul, Dorp 72, Boe-
zinge) of bel het Sekretariaat op 
(tel Elverdinge 42.325). 

Het arr. bestuur van de Volks-
•unie heeft besloten af te zien van 
een eigen 11 juliviering, maar wel 
de plaatselijke vieringen zoveel 
mogelijk steunen. 

Het arrondissement leper - Po-
peringe - Wervik gaat met reuze 
schreden vooruit. Iedereen die 
kan en wil medewerken moet he t 
he t als een ereplicht beschouwen, 
he t jong bestuur te helpen en te 
steunen. 

We rekenen op U. 

'n Uitgave van slechts i 
enkele franken... 

EEN WINST VOOR Ui 
van MIUOENEN 

bij de 

AFRIKAANSE 
LOTERIJ 

• 
Trekkingen : 

Speciale verloftranche : 
Zondag 8 juli. 

• 
10e tranche : 
Maandag 23 juli. 
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MOEST IK STAKEN DAN 
DEGIN juni ontstond te Olen in de fabrieken van de Cie Mé-

tallurgique d'Hoboken een staking onder de arbeiders. 
Het is een staking geworden zoals in de tijd voor 1930 toen de 
arbeiders nog moesten strijden voor hun rechten met miMe-
len zoals die ook thans weer gebruikt werden en met ver
schijnselen die men in deze tijd niet meer voor mogelijk zou 
achten. Er zijn gekwetsten aan te pas gekomen, gevechten met 
rijkswachters .aanhoudingen en scherpe incidenten met 
werkwilligen. De kranten hebben gesproken van tweeduizend 
stakers waar de betrokken fabriek ongeveer 2200 werknemers 
(bedienden en arbeiders samen) tewerkstelt, men geeft op dat 
er vijf tot zeshonderd werkwilligen zijn, men goochelt met 
cijfers... Men heeft ons verzocht de waarheid te zeggen over 
Olen en dat willen wij, zoals steeds graag doen, in de mate 
van het mogelijke en daarom zijn wij met verschillende men
sen gaan spreken, met stakers, met « rat ten » en met vak
bondsmensen. 

VERLOOR IK 
M I J N H U I S 

zei ons een Olense arbeider. 

• Stil begonnen . 

Het past hier een over
zicht te geven van het ver
loop van deze staking die 
reeds bijna zes weken duurt. 
De staking begon zeer rustig 
en de kranten meldden het 
begin in onopvallende be
richtjes. Toen op woensdag 6 
ijuni echter niet minder dan 
11500 arbeiders (niet allemaal 
yan de fabriek) bijeen
kwamen tijdens een open
luchtmeeting werd de aan-

Deze piketten die trachten 
te beletten dat werkwilligen 
in de fabriek zouden komen, 
worden door de rijkswacht 
met traangasbommen uiteen 
gedreven. 

Het A.C.V. heeft intussen 
van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om enkele honder
den nieuwe leden in te 
schrijven. Zij belooft de niet-
gesindikeerden mits betaling 
van een maand hdmaat-
schapsgeld uitkering van de 

normale stakingsvergoeding. 

bezitten en waarin tevens 
geprotesteerd wordt tegen 
de behandeling van de wer
kers. 

• Bloknagels 

Op 20 juni doen zich weer 
incidenten voor met werk
willigen die door stakers be
let worden aan het werk te 
gaan. Er waren weer blokna
gels op de wegen gestrooid 
waardoor vele banden van de 
met brommers en fietsen r i j 
dende werkwilligen kapot-
gegaan waren. 

De stakers drumden sa
men aan de fabriekspoort en 

lijk is in te gaan op de eisen, 
zij goochelt intussen ook 
met cijfers van lonen en van 
de aanwezige werkwilligen. 
De drie aangehouden stakers 
zien hun aanhoudingsbevel 
met een maand bekrachtigd 
worden en in zeer scherp ge
stelde moties van de kriste-
lijke arbeidersvereniging 
wordt gesproken van een 
klassegerecht. Er wordt weer 
gedreigd met uitbreiding 
van de staking maar dit ge
beurt niet. 

In de Kamer wordt er ge
ïnterpelleerd over Olen op 26 
juni. 

dacht plotseling ten volle 
getrokken op deze staking 
die haar oorzaak vond in 
verschillende grieven waar
bij de lage lonen de hoofdrol 
speelden. Deze lonen bedroe
gen 27 F 10 en men eiste een 
minimumloon van 30 F. 

• Elders gaan werken . 

Toen de staking ongeveer 2 
weken oud was kon men een 
eigenaardig verschijnsel be
merken. Talrijke stakers ga
ven er de voorkeur aan el
ders werk aan te nemen. Zo 
waren er velen die naar Ne
derland gingen waar de lo
nen hoger liggen en waar zij 
ofwel een reisvergoeding' 
kregen of met bussen afge
haald werden terwijl ook de 
verplaatsingsuren betaald 
worden. Een Nederlands fa
briek was bereid onmiddel
lijk een tachtigtal werkwilli
gen op te nemen. Intussen 
dreigen metaalarbeiders bui
ten Olen eveneens met werk-
neerlegging. Op 13 juni doen 
zich de eerste incidenten met 
stakingspiketten voor. 

• Met de ma t rak 

Enkele dagen later gaat de 
rijkswacht er met de matrak 
op los als een pikket van wel 
tweehonderd man opgesteld 
staat op een brugje waar
over werkwilligen naar de 
fabriek moeten rijden. Er 

op het ogenblik dat een van 
hen het met een rijkswach
ter aan de stok kreeg begon
nen zijn makkers met ste
nen te gooien waardoor een 
rijkswachter gekwetst werd. 
Vijf stakers 'werden opgeleid 
en drie ervan bleven aange
houden. Intussen dreigde op 

Er wordt gezegd dat de fa-
brieksdirektie een achterl i j
ke a-sociale politiek voert en 
een weerzinwekkende hou
ding aanneemt. De regering 
betreurt de stugge houding 
van de taedrijfsdlrektie. 

Nog steeds zijn er scher
mutselingen tussen werkwil-

Staking met vechtpartijen^ traangashom-
men^ aanhoudingen en hloknagels. 

wordt duchtig geslagen en 
van traangasbommen ge
bruik gemaakt. Jeeps moeten 
de werkvrtlligen begeleiden 
om hen naar de fabriek te 
brengen. Stakers begeven 
zich naar de huizen van 
werkwilligen om dezen over 
te halen het werk neer te 
leggen. Hier en daar ont
staat herrie en worden er 
ruiten gebroken... Het gaat 
er bijna aan toe zoals in 
Spanje. De pastoor van St. 
Jozef te Olen leest vanop de 
predikstoel een brief voor 
waarin gezegd dat de arbei
ders het recht van staking 

de hoofdzetel van de fabriek 
die te Hoboken is gelegen, 
eveneens een staking uit te 
breken. 

• V o o r 6 5 cent iemen 

Begin juni had men een 
loonsverhoging beloofd zodat 
de minimumlonen op 29.35 F 
zouden komen maar dit werd 
door de vakbonden niet 
voldoende geacht zodat er 
steeds verder gestaakt wordt. 
De fabrieksdirektle blijft op 
haar standpunt en verklaart 
op 21 juni dat het niet moge-

ligen en stakers en wanneer 
op woensdag 28 juni door de 
twee grote vakverbonden 
een grote betoging wordt in
eengestoken, geraken beide 
partijen eens te meer slaags. 

Olen ligt ingesloten tussen 
kanalen en om het te berei
ken moet men over bruggen 
komen. Die dag waren de 
bruggen dan ook weer de ge
schikte plaats om < ra t ten > 
op te wachten. Twaalf van 
deze werkwilligen geraakten 
samen met drie rijkswach
ters verward tussen de s ta
kers en het ging er heftig 

• aan toe. Arbeiders uit Over-
pelt die aldaar in de zinkfa-
brieken werkzaam zijn ko
men hun solidariteit betui
gen. Even later wordt een 
bus die arbeiders vervoert 
tot stilstand gebracht en 
enkeie ruiten verbrijzeld. 

Tijdens een bijeenkomst 
worden telegrammen voor
gelezen uit alle delen van 
het land waarin simpatiebe-
tuigingen worden betoond. 

• N a a m in het Neder lands 

Wanneer op zaterdag 30 ju
ni een grote betoging te Olen 
wordt georganiseerd kan 
men in de stoet zelfgemaakte 
borden zien meedragen die 
he t Vlaams karakter van de 
grieven aantonen : < Olen 
ligt in Vlaanderen > en « Wij 
zijn geen slaven » kan men 
lezen. Een spreker zegt even 
later « de dag komt dat de 
naam van dit bedrijf In het 
Nederlands op de gevel zal 
geschreven staan ». 

De dag daarna brengt de 
Volksunie te Antwerpen, t i j 
dens de massale volksverga
dering, een huldegroet aan 
de stakers van Olen. 

Pol Martens die deze groet 
uitspreekt wordt door de 
Vlaams-Nationale vergade
ring op donderend applaus 
onthaald. 

• V laamsha te r s 

Wij zijn te Olen zelf gaan 
spreken met de betrokkenen. 
De mensen wijzen de fabriek 
aan met een rimpelgezicht. 
« Er groeit daar geen sprietel 
gras, geen boompje in de 
omgeving > vertelt ons een 
arbeider. De man legt ons uit 
wat de < Zoete dood > bete
kent. Het is de aantast ing 
door de giftige gassen uitge-
wasemd bij de verwerking 
van cilicium en he t voort
brengen van radiimi. < De 
mensen gaan ervan kapot » 
zegt ons een volksvrouw. 

De S.G.M.H. (de Métallur-
gique d'Hoboken) is een van 
die super-Pranskiljonse fa-
brieksinstellingen waar ge
heel de leiding in handen is 
van Franstaligen. 

De bedienden worden er 
verplicht Frans te spreken 
ondereen en de arbeiders 
kregen tot voor kort nota 's 
in dezelfde taal. Reeds voor 
de oorlog was deze fabriek 
bekend om haar Vlaamsha-
terij en gebeurde het meer
malen dat werknemers er om 
hun Vlaamse houding (bv. 
lidmaatschap van V.T.B.) 
buitengezet werden. De voor
naamste oorzaak van de s ta
king ligt zoals men weet hij 
de lage lonen die de laagste 

(8ie blz 13) 



DE VOLKSUNIE 13 

STAKING TE OLEN 
(vervolg van vorige blz.)" 

zijn welke in de metaalsek-
tor worden uitbetaald. Tal 
rijke arbeiders (hun aantal 
moet rond de 250 liggen) zijn 
Intussen reeds elders gaan 
werken. Wij hebben met 
verschillende onder hen ge-
Qïroken. Zij gaan naar Ne
derland,, naar Antwerpen, 
anderen naar Leopoldsburg 
en verder. Zij doen dit om
dat het werk daar gezonder 
is en zij er meer verdienen. 
Weliswaar moeten zij thans 
een langere reis ondernemen 
maar de Nederlanders zorgen 
voor gratis vervoer. De s ta
king is voor velen een door
slag geweest een welkome 
gelegenheid om een beslis
sing te nemen die reeds lang 
lag te rijpen. De stakende 
arbeiders zijn meesta l 'hand-
langers, mensen die bedrij
vig zijn aan de ovens, bij 
het laden en lossen van 
"schepen, herstellingswerken 
doen, tewerkgesteld zijn als 
draaiers en frezers ofwel in 
de elektriciteit. Wij zijn ook 
gaan spreken met mensen 
die verder blijven werken die 
dus niet staken. Velen onder 
hen bewonen huizen van de 
fabriek in de « Cite > waar 
het water en de stroom door 
het bedrijf geleverd worden. 
Zij zijn de gebondenen aan 
de fabriek die bedreigd wor
den met verjaging uit hun 
woning. < Als ik staak dan 
zetten ze me buiten of doen 
ze me duizend frank per 
maand huur betalen » zei 
ons een arbeider. Anderen 
zijn jarenlang in dienst van 
de fabriek, hebben het tot 
meestergast gebracht en zijn 
bang hun betrekking te ver
liezen. Sommigen zijn ook 
door voorspraak in de fa
briek "terecht gekomen en 
durven eveneens niet het 
werk neerleggen. Al deze ar
gumenten zijn menselijk en 
dienen natuurlijk onder 
ogen gezien te worden. 

Een beeld van betogende stakers 80% van hen zijn aangeslo
ten bij het A.C.V. dat van de gelegenheid gebruik maakt om 

leden te ronselen. 

De mensen van de vakbon
den zijn optimistisch, zij be
kennen rond uit dat de sta
king hen veel nieuwe leden 
(vooral ongesindikeerden) 
opbrengt en dat zij voort 
zullen gaan tot de uiteinde
lijke eisen van de arbeiders 
ingewilligd worden. Iemand 
van de mensen die betrokken 
is bij de gang van zaken 
heeft ons echter laten op
merken dat men nu reeds 
vier weken s taakt om 65 cen
tiemen vermits men reeds 
van in september besprekin
gen voerde met de fabriek 
en men verkreeg dat — zo
als wij hierboven lieten op
merken — de minimumlonen 
op 29,35 F zouden gebracht 
worden. 

Wat er ook van zij, een 
loon van dertig frank blijft 
laag als men het vergelijkt 
met andere lonen in ons 
land en het is tipisch voor 
Vlaanderen en voor de Kem
pen dat men daar nog toe-

« De Nederlandse Po-
cketplaat » mag volko
men fier en verheugd zijn 
omdat zij een buitenge
woon geslaagde nieuwe 
fonoplaat ~m<et teksten 
van Paul van Ostayen op 
de markt heeft gebracht. 
De plaat op 33 toeren 
draaiend, draagt het 
nummer NPP 5007. en 
brengt 10 gedichten met 
een totale speelduur van 
17 minuten. Zij valt in 
het bereik van iedere 
beurs want zij kost slechts 
39 F. 

Het valt ons moeilijk 
een voorkeur te uiten voor 
een van de tien vertolkte 
gedichten, omdat ze door 
Frans Roggen elk afzon
derlijk als zovele meester
stukjes ten gehore worden 
gebracht. 

Koop gerust de plaat. En 
een goede raad aan de 
ouders van meisjes en 
jongens : schenkt uw kin
deren de plaat als belo
ning voor het welgelukken 
in hun eksamen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat uzelf 
zult meeluisteren naar 
« Bedreigde stad », «Nach-

De zwarte schijf 
Wij hebben de plaat be

luisterd, en nogmaals be
luisterd en kwamen tel
kens meer en meer onder 
de invloed van de aangri j
pende zeggingskracht van 
de vertolker Frans Rog
gen, regisseur aan het dra
matisch gezelschap van de 
B.R.T. De door hem uitge
kozen gedichten krijgen 
door zijn diktie zulke 
kleur, zulke melodie en op 
sommige momenten zulke 
dramatische kracht, dat 
men de plaat bij het einde 
omdraait en opnieuw op 
de schijf legt. 

lijke optocht », « Oude be
kenden », « Boerecharle-
ston » en al de andere ge
dichten. 

In de platenreeks welke 
U in de vakantie mee
neemt mag de NPP 5007 
niet ontbreken. U kunt ze 
bestellen bij « De Neder
landse Pocketplaat », 
Postbus 2 Zellik (Brabant) 
of bij eenvoudige storting 
van 39 F op P.C.R. 1235.55 
van « De Nieuwe Pocket
plaat » Zellik (Brabant) . 
U zult het zich niet bekla
gen. 

A.P.N. 

standen kan vinden die doen 
denken aan deze van rond 
1900 : een Franskiljons ko
lonialistisch patronaat dat 
de Vlaamse werknemers uit
buit en werkvolk dat door de 
sindikaten jarenlang on
kundig gehouden werd; want 
het is sinds 1936 geleden dat 
er in de betrokken fabrieken 
nog gestaakt geworden is, 
dus al die jaren waren er 
geen loonsverhogingen no
dig ? 

Eens te meer wordt de na
druk gelegd op het ontbre
ken van eigen Vlaamse ni j 
verheid in de Kempen en 
overal in Vlaanderen. Het is 
maar wanneer dat zal ver
wezenlijkt zijn dat Vlaamse 
mensen in een federaal 
Vlaanderen eigen oplossin
gen voor eigen noden zullen 
kunnen zoeken. 

S.D.L. 

Door volksvertegenwoor
diger Mattheyssens werden 
volgende parlementaire 
vragen gesteld : 

• Groo twarenhu izen 
Aan de heer Spinoy, Mi

nister van Economische 
Zaken en Energie, op 4.6.62 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen het aan
tal toelatingen tot openen 
of vergroten van grootwa
renhuizen, in de zin van 
de wet van 13.1.37, en de 
filialen van deze bestaan-

Benevens wou ik de rang 
van de gestraften meege
deeld zien, alsmede het ar
tikel van de respectieve 
taalwetten waartegen de 
inbreuken werden gemaakt. 

• Post 
Senator Diependaele 

heeft volgende vraag ge
steld aan de minister van 
Verkeerswezen : 

Het leidinggevend per
soneel van de Nederland
se taalrol van het post-

VRAGEN 
-de opnieuw opgerichte in
richtingen, na afloop van 
het Gentlemans Agreement 
per 31.12.60. Deze aantallen 
zag ik graag per provincie 
gegroepeerd, en per agglo
meratie van 20.000 inwo
ners. 

Verder de oppervlakte 
van deze inrichtingen, en 
het aantal tewerkgestelde 
personeelsleden. 

• Taa lwe t 
Aan de heer Segers, Mi

nister van Landsverdedi
ging, op 21.6.62. 

Bij hun aanstelling ver
klaren de militairen, plech
tig onder eed, de Grond
wet en de wetten van het 
Belgisch volk te zullen na
leven. Herhaaldelijk heb
ben de opeenvolgende Mi
nisters van Landsverdedi
ging toegegeven dat de 
taalwetten bij het leger 
niet werden nageleefd. 

Graag .vernam ik, voor 
het jaar 1961, de raad van 
de tuchtstraffen opgelegd 
aan militairen, die in 
strijd met hun eed, de 
taalwetten van 1932 en 
1938, die wetten zijn van 
het Belgische volk, hebben 
overtreden. 

kantoor Brussel X (Zuid
station) beklaagt er zich 
over dat haar effektief 
ontoereikend is ten over
staan van het onderge
schikt personeel. 

Daarentegen zou het 
leidinggevend personeel 
van de Franse taalrol 
talrijker zijn voor minder 
ondergeschikt personeel 

Indien het juist is dat 
te Brussel X meer Neder
landstalige dan Fransta
lige personeelsleden wer
ken, dan ben ik van oor
deel dat het hoger kader 
zou moeten aangepast wor
den, t.t.z. dat men meer 
Vlamingen tot een hogere 
graad zou moeten bevor
deren. 

Ten einde met kennis 
van zaken over de aan
klacht te kunnen oorde
len verzoek ik de Hr Mi
nister mij langs het « Bul-
letijn van Vragen en Ant
woorden » te willen mede
delen hoeveel postagenten 
(per graad en per taalrol) 
te Brussel X in dienst zijn, 
alsmede onder welke ka-
tegorie van het Rijksper
soneel hun graad gerang
schikt is. 

Y.U. BREEKT DOOR 
Wim Jorissen: 

Striid tot de 
uiteindeliike overwinning 

(vervolg van blz 9) 
ren» deed veel applaus losbre
ken evenals «Universiteft 
Antwerpen » die voor de groep 
Oost-Vlaanderen gedragen 
werd. « 45-urenweek voor de 
zeelieden » was eveneens een 
sociale eis van de V.U. die 
waarschijnlijk door onze vol
gehouden aktie werkelijkheid 
zal worden. De bestelwagens 
van Schilde reed voor de 
spandoek « Gelijke kinderbij
slag voor de middenstand » 
terwijl Mechelen uitpakte met 
de eia «Federalisme... Struk-
tuurhervorming» en «Wij 
eisen lonen vrij van belastine; 
tot 5000 F» . 

Asse eiste krachtdadig mars 
op Brussel terwijl een talrijke 
groep opstapte achter de eis 
« Amnestie» en een slogan 
« Geen Frans-a preken » waar
schijnlijk op dat ogenblik aan 
de kerk van de H. Geest in 
werkelijkheid werd omgezet. 
De jeugdgroep van het V.N H. 
sloot de optocht. 

Op het Stuyvenbergplein 
werd verzameling gehouden 
rond de drie nieuwe bestel
wagens die daar door onze al
gemene sekretaris Wim Joris-

Wim Jorissen 

sen overhandigd werden. 
Wim deed dat en kroop op de 
hem simpatieke en joviale 
wijze op een der wagens een 
Commer met 12 zitplaatsen 
die bestemd is voor Antwer
pen terwijl de twee anderen 

onderscheidelijk voor Turn
hout en Brugge worden voor
zien Wim Jorissen deed een 
korte oproep om de strijd 
krachtig voort te zetten. Met 
dat doel zo zegde spreker, 
hebben wij zoveel propagan-
dawagens aangekocht en 
kunnen wij er vandaag weer 
drie overhandigen. Wij zullen 
tevens ti;achten ieder arron
dissement een dergelijke wa
gen te bezorgen en indien mo
gelijk een vrijgestelde. Dat is 
nodig in het verweer tegen de 
aanval die begonnen is tegen 
Vlaanderen want er wordt 
weer lang? alle kanten ge
roofd, aan de taalgrens en 
ook van onze nijverheden De 
franstaligen trachten nog 
vlug hun slag te slaan nu zij 
zien dat zij terrein gaan ver
liezen. Wij gaan naar de 
volksmens en deze staat stil
aan open voor onze realisti
sche leuzen. Wij zijn bereid 
de strijd aan te gaan en zul
len hem strijden tot de uit
eindelijke overwinning zo zei 
Wim Jori£'3en tot besluit van 
zijn korte toespraak die op 
uitbundige wijze werd onder
lijnd door een oorverdovend 
applaus Hiermee eindigde de 

schitterende Antwerpse stri]d-
dag althans wat de eigenlij
ke Volksunie-manifestaties 
betreft en kunnen wij terug
blikken op een gebeurtenis die 
een werkellijke V.U -door
braak kan genoemd worden. 

S.D.L. 
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Wanneer het goed wordt ge-
tpeeld is het stuk van William 
Makepeace Tackeray « De brood
winning van AUamont », naar een 
hoofdstuk uit zijn boek « De me
moires van een huisknecht n, een 
tuksesrijke zaak. Het is een voort
durende hekeling van toestanden 
en mistoestanden uit het rijk van 
koningin Elisabeth. liet verwekt 
weliswaar^ nooit schaterlachen, 
wordt nooit een dolle klucht en 
tvenmin sai'kastisch. Daartegen is 
het geschreven in een fijne taal, 
boordevol geestigheden en insinu
aties aan het adres van His Ma
jesty's koninklijke onderdanen. 

De toneelgroep, die vorige week 
unjdag het stuk op ons kleine 
scherm bracht, heeft bewezen dat 
het stuk echter niet noodzakelijk 
goed moet ivorden gespeeld om 
toch tot zijn recht te komen en 
genietbaar te zijn. We hebben ons 
tijdens deze niet zo bijzonder ge-
tlaagde tonee'avond geen ogenblik 
verveeld. De inhoud van Tacke-
ray's werk slaagde er in ons Ie 
doen vergeten dat het spel der 

akteurs deze keer niet alles was. 
We willen er onmiddellijk aan 

toe voegen dat het geen misluk-
king zonder meer is geworden. 
Zoiets te beweren zou van onzen-
twege al te onrechtvaardig zijn. 
Bepaalde rollen werden zelfs met 
veel brio en slielkei^nis voor de 
kamera's en in onze liuiskamer 

. gebracht. We denken hier op de 
a'fereerste plaats aan de titelrol-
Fpeler zelf. Die man scheen begre-' 
pen te hebben dat dit een Engels 
sluk was, met alle teatrale en 
scenische gevolgen van dien. Hij 
icas werkelijk een Engelsman, in 
zijn houding, in zijn taal, in alles. 
Hij speelde het « gent'eman of 
komediant, al naar de omstandig
heden, maar altijd gentleman » 
werkelijk perfekt f 

Een eervolle vermelding^ (we 
zijn nu toch in de tijd van de 
proklainalies) verdient ook Gella 
AUaert, in de rol van Mrs. Shum, 
moeder van een heel. regiment 
docliters. we geven haar die prijs 
toch, al heeft ze, de meest mis-
hikle scène van het hele sluk op 
liaai naam slaan. We bedoelen 
hier hel ogenblik waarop ze een 
0} ander soort crisis krijgt. We 
geven aan de regisseurs van de 

Vlaamse TV de raad haar in die 
toekomst ro'len te geven, waarin 
zo iets niet moet gebeuren. De 

' • goede smaak zal er bij winnen. 
Van de rest gaan we weinig 

zeggen. Livreiknecht Yellowplush 
leek ons niet het geknipte type te 
zijn voor zijn rol, al deed hij nog 
zo zijn best. En over de kakelende 
bende dochters gaan we in alle 
levende talen zwijgen. Om veilig
heidsredenen, bedoelen we t 

Avontuur : opu'lndcnde bcigspoil. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

1100 tot 1140 : Uitzending van 
een H. Mis — 14 45 : Eurovisie : 
Reportage van de wereldkampioen
schappen turnen te Praag — 16.00 : 
Panorama — 16 30 : Repoi«age van 
de « Grote prijs van de automobiel-
club van Franltnjls» — 17.15 tot 
17 35 : Klein, klem, kleuterke — 
18 00 : Eurovisie : Reportage van 
üe wereldkampioenschappen turnen 
te Praag — 20.00 : TV-nleuws — 
20 25 : Het manneke — 20.30 • Eu
rovisie : Ronde van Frankrijk" (Ifte 
rit : Carcassone-Montpellier) — 
20 40 : Sammy Davis Jr. meets the 
British ( variétéprogramma ) — 
21 30 : Tussen licht en schaduw : 
Speelkoorts (Tweede afl van eon 
reeks fantastische verhalen) — 
21 55 : Sportweekend — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
De schat van de zeerovers : teken
film — 19 45 : Zoeklicht — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 ;0 : Eurovisie : Ronde van 
Frankrijk (16e rit : Montpellier-Aix-
en-Provence — 20 40 : Speelfilm : 
De man die men niet meer ver
wachtte (Come next spring) (film 
van R G Spnngstem) — 22 05 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

kennismaking met Kortrijk —20 00-
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Eurovisie : Ronde van 
Frankrijk (I8e rit : Antibes-Brian-
?on) — 20 40 : 11 Juli-programma 
(uit het Amerikaans theater) — 
(beeldenspel) - Vlaamse koorwer
ken (Vier geuzenliederen) - Gele. 
genheidstoespraak - Uitvoering van 
De Vlaamse Leeuw - De grote ver
zoeking van Sint.Antonius (een 
burleske cantate van Louis de Mees
ter) — Omstreeks 2125 : De slag 
der Gulden Sporen (filmevocatle) 
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzendmg. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 • TV-
raliv — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Eurovisie : Ronde van Fiankrijk 
(19e rit : Briangon-Alx-les-Baina) 
— 20 40 : Speelfilm : De ideale 
vrouw — 22 20 : Tweede nieuws
uitzending. 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
19 00 • Gastprogramma (Het Davids, 
fonds) _ 19 30 ; Mel-o-Toons : De 
seizoenen — 19 40 . Wetenschappe
lijke horizonten • Uitstervende cul. 
turen — 20 00 . TV-nieuws — 20 30: 
Eurovisie : Ronde van Frankrijk 
(17e rit : Aix-en-Provence-Antibes) 
— 20 40 : Daar is maar één land 
(liederenprogramma) — 2130 : 

NTS Esmoreit (Abel spel uit de 
14e eeuw, opgevoerd door een werk
groep van de « Haagsclie Comedie») 
— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 19.00 ; Mnn vriend Plicka 
u a e afl ) — JO ao ! Aanizeniuna 

19 00 : De schat van Oostende (filra-
schets) _ 19 30 : Penelope — 20 00; 
TV-niPuws — 20.25 : Het manneke 
— 20 30 : Eurovisie : Ronde van 
Frankrijk (20e n t : Bourgom-Lyon) 
(individuele tijdrit) — 20 40 : 
Violet (Spel door Mabel en Denis 
Constanduros) — 22 10 : Première 
(filmnietjws en nieuwe films) — 
22 55 ; Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken (Wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 11 1uli) — 
19 00 : Religieus programma — 
19 30 : Echo — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : Eurovisie : Ronde 
van Frankrijk (21e n t : Lyon-Ne-
vers) — 20.40 ;. Tweemaal drie in 
de zes (liedjesprogramma) — 
— 21 00 :NT8 : De dertiende kwam 
een dag te laat (het 13e Fedder-
mysterle geschreven door Jan de 
Cock> — 22.35 : Tweede nleuwsuit. 
K^ndlnsE. 

ZANGFEEST 
De brave zielen, die zondagavond 

voor liun TV-scherm zijn gaan 
zitten in de zoete hoop tijdens het 
nieuws een normaal beeldverslag 
over het Vlaams Nalionaa' Jubel
zangfeest te liunnen meemaken, 
zijn er aan voor hun moeite. De 
hreeddenkendheid van de Beheer-
laad heeft er voor gezorgd dat het 
hele zangfeest in minder dan geen 
tijd uit de aeter was, en plaats kon 
maken voor meer vaderlandslie
vende zaken. De lezer begrijpt dat 
het voor de zieke Belgische demo-
kratie niet gezond kan zijn de 
slem van de oppozitie de TV-stu
dio's te laten gebruiken. Wij mo-
gen die alleen maar helpen be
talen. 

Wij herinneren ons vergade
ringen van het Liberaal Vlaams 
Verbond, waarop behalve de plaat
selijke voorzitter, ondervoorzitlcr, 
sekretaris en penningmeester, en 
behalve de spreker van dè avond, 
maksimum en ruim geschat twin
tig man aaniuezig was. Maar ivaar-
van de Vlaamse TV een meer dan 
uitvoerig vers'ag aan de kijkers 
bracht, met bijna woord voor 
tvoord wat de spreker had gezegd, 
en met elke aanwezige drie beel
den, om toch maar indruk ie 
geven dal er veel volk aanwezig 
ïuat 

Wanneer het over Vlaams-na-
i'onale zaken gaat echter, dan zijn 
25.000 aanwezigen amper voldoen
de om een verslag van een paar 
minuten te rechtvaardigen. Eer
lijkheidshalve uitzondering ge
maakt voor het verslag over de 
landdag, maar dal was dan ook 
de eerste keer sinds Uw dienaar 
een TV-toestel bezit. 

Les in verdraagzaamheid kunnen 
de mannen van de TV misschien 
gaan nemen bij de mensen van 
de radio. Daar hadden -ze het 
Vlaams nationaal zangfeest ten 
minste toch bedacht met een drie 
kwartuur lange montage. 

We kunnen niets anders doen 
dan de mensen van het ANZ de 
raad geven in het vervolg middel
eeuwse tornooien in te richten, en 
angstvaVig te zwijgen over de 
ware bedoelingen van Jiun hele 
op^et. Dan zendt de Vlaamse TV 
het rechtstreeks uit, minstens een 
vol uur 1 

RÜDI CARELL 
Deze lueek maandag zagen we 

dus de laatste Rudi Carell-show. 
Het was zowat de sluitpost van 
een show - reeks waarbij er 
gepoogd werd met niet te veel 
middelen, maar met veel geest en 
hersenen, onlspanningsprogram-
ma's op het sclierm te biengcn 
die het konden opnemen tegen 
liet beste van de buitenlandse 
show-markt. Rudi is in dat opzet 
niet altijd geslaagd, maar de to
taal-indruk van zijn reeks volstaat 
luimschoots om er bij de Vara op 
aan te dringen hun shoiu-man 
ook volgend seizoen zijn gangen 
te laten gaan. 

We wiHcn ook even bij het 
laatste progiamma zelf blijven 
stilslaan. Er werd van verschil
lende zijden beiueerd dal dit aj-
scheids-feest zonder gasten niet 
het beste was van de voorbije 
reeks. Daarmee kunnen we wel 
ongeveer akkoord zijn. Maar enke
len gaan verder en beweren dat 
de uitzending in kwestie niet al 

Te gast : Willie Abberii. 

te best gelukt zou zijn. Daarmee 
gaan we niet meer akkoord. We 
vonden liet programma op zijn 
slechtste ogenblikken nog goed 
genoeg om met een of andere on
derscheiding te paan lopen (aktu-
ele terminologie l), en bepaalde 
stukken uit de slxow waren ge
woon weg schitterend. We cite
ren : de inlcidings-scène mei de 
mislukte party, de slotsequentie, 
e.a. 

Om nog even terug te komen 
op de he'e reeks en op Rudi 
Carell zelf, we hopen van harte 
dat men bij de Vara niet van ge
dacht verandert en de Rudi Carell-
show's uit'de omloop neemt. Ze 
hebben ons zoveel goede TV-ogen-
blikken gebracht dat het niet 
denkbaar zou zijn die volgend sei
zoen te moeten' missen. 

TOT WEERZIENS 
Met deze vrome wens besluiten 

we dan de laatste kommentaar 
lan dit seizoen. We zeggen de TV 
nu enkele weken vaarwel, en gaan 
onze moede leden, hersenen en 
ogen een beetje rust gunnen in 
een of ander dal van de Oosten
rijkse Steiermark. TV-kijken gaan 
we zeker niet doen. We deden dat 
vorig jaar, en de Oostenrijkse TV 

is al niet veel beter dan ont€ 
eigen nationale BRT. We zullen 
ons dus ver houden van soortge
lijke zaken. 

We hopen de lezer in het begin 
-dq 'u-aBoxu 9? Bnidj snpnBnv urxi 
groeten, wenden hem en al zijn 
huisgerioten-TV-kijkers een zeer 
prettige vakantie, en zeggen : tot* 
weerziens in augustus I ; 

Jvb. 

HERMES 

SCHOOL 
34 Z u i d l a a n 

211 M. L e m o n n i e r l a a n 
Tel . 11.00.33 

B r u s s e l 

• 
Volledige sekretariaat-
kursus 
In twee jaar. 

• 
Steno- en 
daktylografie 

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

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

• SPELERS 
: GEVRAAGD 
j K o o r t s a c h t i g w o r d t r e e d s 
• a a n d e v o o r b e r e i d i n g v a n 
ï h e t v o l g e n d e s e i z o e n g e -
: w e r k t i n h e t L a b o v o o r 
: V l a a m s T o n e e l . T e n e i n d e 
: h e t g e z e l s c h a p t e v e r g r o -
: t e n e n a l d u s n o g m e e r 
: z o r g t e k u n n e n b e s t e d e n 
• a a n d e i n s t u d e r i n g v a n d e 
• s t u k k e n h e e f t d e d i r e k t i e 
• b e s l o t e n e e n a a n t a l a k -
• t e u r s e n a k t r i c e s a a n t e 
• w e r v e n . E n t o è s i a s t e n d i e 
: m e n e n v o o r d e z e t a a k i n 
: a a n m e r k i n g t e k o m e n e n 
: d e n o d i g e t o n e e l e r v a r i n g 
: b e z i t t e n k u n n e n h u n k a n -
• d i d a t u u r s t e l l e n dQior t e 
• s c h r i j v e n a a n h e t s e k r e t a -
• r i a a t : Z w a n e n b e r g 25, 
; K a l m t h o u t . 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermodern* 
methode 

• 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 91 65 

G.BERGERS 
siNT-jANS\airr 
IKIslii* Tumwl) 
ANTWERPEN 
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Volgens De Standaard 
zijn er in de Volksunie 
hoffelijke en gematigde 
personen, waarbij dan onze 
volksverteg enwoordigers, 
Van der Eist, Wouters en 
De Coninck vermeld wor
den en zijn er anderzijds 
hardschreeiiwers die de 
baas spelen. 

Zeggen we De Standaard 
maar onmiddellijk dat on
ze drie kamerleden niet de 
gewoonte hebben van met 

Als onze vriend Deco-
ninck een jaar geleden te
gen Verroken eens gezgd 
heeft dat hij heel wat werk 
verzette, kan dit zelfs ern
stig bedoeld geweest zijn. 
Onze verkozene wist toen 
echter toch niet dat Ver
roken Edingen zou slacht
offeren. Wie kon zich wel 
zo iets indenken ? / Het is 
typisch voor Verroken van 
thans die woorden een jaar 
later te jplaatsen. 

Het is-zover ! Wanneer dit nummer nu zaterdag in uw pollen komt — en dat gebeurt 
normaal in de Toormiddagr — dan weet ge meteen dat 's namiddags te Welle een gro
te groep renners vertrekt voor de eerste grote prijs van het weekblad «De Volksunie». 
Het is de eerste keer dat de Volksunie een koers inricht. Ze is bescheiden (het zullen 
geen beroepsrenners zijn zoals hier op de foto) maar we zullen trachten er iets goeds 
iran te maken. Daarom verwachten wij U op 7 juli allemaal te Welle. 

MATIGDEN 
EN 

SCHREEUWERS 
zich te laten sollen, noch in 
het parlement noch in de 
parti j . 

De poging van De Stan
daard om verdeeldheid te 
zaaien is niet nieuw maar 
zal toch niet pakken. 

En wat de veroordeling 
van Verroken betreft. Die 
wordt door hen gedeeld. 
En of. 

Dat Daniël Deconink 
Verroken zou gelukwensen 
omdat Verroken de amen
dementen van hem, Deco-
ninck, zou vervjprpen heb
ben is een mop van for
maat. 

Het ontbreekt De Stan
daard beslist aan kritische 
zin. Hoe zou 'n parlemen
tair v. ons Verroken goed
keuren als hij een 30 tal a-

mendementen op de stellin
gen Verroken indient? Jan 
Verroken moet men maar 
geloven. Hij heeft het ver
brod en zoekt thans 
krampachtig verontschul
digingen. Kieskeurig is hij 
echter allerminst. Wie 
daaraan trouwens twijfelt 
moet maar eens geregeld 
< De Ronsenaar > lezen. 

Die leert Verroken ken
nen, zoals hij werkelijk is. 

VLAGGEN VAN HET 

IJZERBEDEVAARTSEKRETARIAAT 

vlag meel 
f 

onze leeuwevlaggn hebben de 
atijlvolle leeuwfiguur zoals 
op de tekeningen hierbij 
(zangfeest, IJzerbedevaart); 
al onze vlaggen worden met 
lussen geleverd; 
ze kunnen schriftelijk besteld 
worden op ons sekretariaat 
IJzerdijk 5, Kaaskerke Diksm. 

bedrukt (kleurvast) 
180 F 
280 F 
480 F 
500 F 

ingeborduurd 
380 F 
580 F 
880 F 
900 F 

Katoenen vlaggen 
0,60/1,56 m 
1,50/1,50 m 
2/2 m 
2,20/2 m 

Katoenen vlaggen 
0,60/1,56 m 
1,50/1,50 m 
2/2 m 
2,20/2 m 
Andere formaten kunnen op 
verzoek uitgevoerd worden 

Nylon vlaggen bedrukt (kleurvast) 
1,5/1,50 m 480 F 

Nylon vlaggen ingeborduurd 
1,5/1,50 m 1.000 F 
2/2 m 1.200 F 
2,5/3 m 2.000 F 
3/3 m 2.300 F 

D E V L A A M S E V L A G 

SYMBOOL VAN ONZE STRIJD! 

Zij vlaggen op i l -7 
r^?^~^ 

Deze foto werd op Guldensporendag verleden jaar genomen in een volkswijk te Diksmuide. 
Deur aan deur bij drie eenvoudige gezinnen liing de Leeuwenvlag. En gij ? 

En wat doet gij 7 



DE VOLKSUNtI 
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Hendrik Diels dirigeert ! 

De foto hiernaast toont een 
gedeelte van de massa in het 
eivoUe sportpaleis en de foto 
hieronder brengt een beeld 
van de hulde aan Willem de 
Meyer. 

''S?!'». 1 ^ * ^ "W, 

De vlaggen van de vijf Vlaamse provincies rond de leeuwenvlag. 

mm KOOP NU UW MEUBELEN ï 

Zuiver Hop en Mout 
Het echte Vlaamse Bier 

f ^ ^ J » ^ ^ <^^i^ S007H? ^Ci^t^n4^aé^c . 

"Ar Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak. "A" 

T*r Breng ons een bezoeK "A" Reisbiljet terugbetaald 

Gronden 
« 

Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

• 
Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

^ ö L i l S 'Sk VI^N O F » »^^" 

>NS LAIMDHyiS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)] 
Telefoon : 39.69.57 
• 


