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ZONDAG 19 AUGUSTUS '62 te 15.30 U. 5 
(namiddag IJzerbedevaart) 5 

in de hovingen van het Kasteel t e : 
Wakken (West-Vl.) • 

GROTE PROTESTYERGADERiNGi 
Sprekers 

Mr F. van der Eist, volks
vertegenwoordiger, 
drs Wim Jorissen. 

Vooravond v.d. IJzebedevaart te 20 u. In 
Vlaams Huls te Dlksmuide, IJzerlaan, 83 : 
Voorlichtingsvergadering Sprekers : K. Dillen, 
G. van In, H. Le Compte. 

(zie ook verder in het bladl 

DE VLAAMSE BOER 
SLAVEN TEGEN KOELIELONEN 

MELK GOEDKOPER DAN BRONWATER 

! » • • • • • • : ••*••••••••>••••••••«•••••••^•«••«••••••«•^•••«••••••••••«•«••••••••a 

Tijdens de zi t t ing der K a m e i van Volksver tegenwoordi 
gers v a n 3 juli an twoordde de Minister van L a n d b o u w 
o p een interpellat ie dat het arbeidsloon van de Belgi
sche boer gestegen w a s van 24 ,66 F in 1959 tot 29 ,52 F 
in I%L 
De Minister vergat evenwel te vermelden waar hij deze cijfers 
gehaald heeft en vergat eveneens de oppervlakte van de be
drijven aan te geven. 
In de publicaties van het Station voor Bedrijfseconomie van 
de Rijkslandbouwhogeschool te Gent lezen wij dat de vergoe
ding voor arbeid op de kleine en middelmatige bedrijven 15 
tot 20 F per uur bedraagt; dat is zowat de helft tot de drie 
vierde van 't arbeidsloon van een werknemer in de nijverheid. 

Voorthrengsten zonder winst 

Vergeet 
het niet 

De nieuwe IJzertoren rijst de hoogte in. Weldra is hij 
41 meter hoog. Vergeet het niet : binnen enkele we
ken is het weer IJzerbedevaart, 's namiddag houdt de 
V.U. te Wakken een grootse protestvergadering. Op 19 
augustus iedereen naar West-Vlaanderen. Voor ver
dere inlichtingen zie biz S en het bewegingsleven. 

« • « « « • « • « • • « « « « • « « • « « • • « « M — « « • — « « « — « • « « » • 

De Vlaamse boer benljat '> 
loon niet der Vlaamise arbei
ders, dat nog steeds 3 tot 5 F 
per uur lager is dan dit van 
de Waalse werknemer. Hij 
vraagt alleen zijn aandeel in 
de stijging van het nationaal 
inkomen hetwelk hem syste
matisch ontnomen vi^ordt. 

Ook de Boerenbond beaamt 
dit. Volgens hun weekblad 
van 14/7/1962 was de s t i j 
ging van het 

nat. inkomen 
landbouwink.: 
tegenover de periode 1950-'52. 
De Boerenbond onderlijnt het 
inkomen per gezinseenheid 
door de minister vermeld ten 
bedrage van 79.000 F in 1981. 
Dit Is zowat het loon van een 
manoeuver in de nijverheid. 

de sociale voordelen ingere
kend. 

Maar de Boerenbond ver
zwijgt met opzet dat de boer 
hiervoor minimum per jaar 
3000 uren heeft gewerkt te
genover 2200 uren voor de 
werknemer in de nijverheid. 

Op grote boerenvergaderin-

gen stoeft de Boerenbond er 
mede dat hij ongeveer 500 
boekhoudingen van land
bouwbedrijven onder conjrole 
heeft. Maar met geen enkel 
vergroo^las kunt ge ergens 
een getal ontdekken betref
fende het bedrijfsinkomen. 
Er wordt steeds met relatieve 
cijfers gewerkt : als boer X 
100 F verdiende, was ï^ voor 
boer Y 106 F en voor boer Z 
slechts 90 F. 

Wij leideii hieruit af dat de 
Boerenbond uit eerlijke 
schaamte de naakte werke
lijkheid aan de boeren niet 
durft voorleggen en ze t racht 
dom te houden. Zij schrijven 
zelfs dat het jaar 1961 een 
betrekkelijk goed landbouw-
jaar is geweest. Te Leuven 
denkt men wellicht dat veel 
boeren niet kunnen rekenen 
en met wat vage algemeenhe
den te sussen zijn. Is heU 
uurloon van de boer In 1961 
misschien gestegen tot 20 F ? 

De machtige(!) Boerenbond 
durft het zonder meer niet 
aan de arbeidsvergoeding te 
publiceren. 

(zie verder blz ff|] 

1960 
48% 
12% 

1961 
56,4% 
25 % 
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Lees de bijdragen van Wim Jorissen ea Stat de Ue 
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KOERSWENDING 

(Oeaohte Redaktie, 

Naar aanleiding van de nieuwe 
« koerswendmg » der Franstaligen 
Gilson zou bereid zijn het stel-
cel der faciliteiten op te geven — 
echrijft M. Ruys in de Standaard 
wan 29 juni 1962 dat « Wellicht de 
Franse wijken van een paar rand
gemeenten bij de Brusselse agglo
meratie zullen worden gevoegd, 
wat; geen erg is, wanneer die ag-
elomeratie zelf een behoorlijk 
itweetalig statuut ontvangt. 

« Wat geen erg is .. » ! Wij zul
len ons met te erg kwaad maken 
en enkel droogweg zeggen dat wij, 
»n de bedreigde wijken en gehuch
ten, daar wel enigszins anders 
©ver denken. 

Wij willen er niet van wetqn 
•iaar Brussel overgeheveld te wor
den. De stinkende Brusselse pre-
tentie waarmede wij dagelijks ge-
konfronteerd worden geeft ons een 
Idee van wat er ons te wachten 
«taat wanneer wij eenmaal door 
Brussel volledig zullen gekoloni-
•ecid zijn. 

Trouwens, dat is de zaak niet. 
IWij zien eenvoudigweg niet in 
waarom wij nog meer Vlaams 
grondgebied zouden afstaan. Zo 
Wfe dit in het verleden gedaan 
hebben was dit enkel om dezelfde 
reden als overal ter wereld waar 
»an kolonizatie gedaan werd 
buigen voor het reoht van de 
•terkste. 

Oe machtsverhoudingen zijn 
thans behoorlijk gewijzigd en wij 
denken er niet aan ook nog maar 
een duimbreed toegevingen te 
(öoen aan onze vroegere voogden. 
IWanneer zij delen van onze rand
gemeenten opeisen dan zeggen 
Wij : « Loop heen, schooiers. Bui
ten, gij geuzen ! ». 

Eigenlijk maakt de hele huidige 
Brusselse agglomeratie al een 
enorme « toegeving van onzent-
wege » uit, wanneer we overden
ken dat heel die agglomeratie op 
lyiaamse grond gebouwd is. 

WiJ verdienen voor eeuwig voor 
fcchaapkoppen versleten te worden 
BO we ons nu nog, in 1962, in de 
hoek laten duwen. Voor het be
houd van onze randgemeenten. 
voor iedere vierkante meter ervan, 
•uilen we op straat komen, met 
honderdduizenden. 

De Standaard — de tijd van de 
« Feiten en Beschouwingen » be
hoort alweer tot het verleden, 
«naar de mentaliteit is nog niet 
erg veranderd — meent andermaal 
de franstahge imperialisten een 
handje te moeten toesteken. Al 
maanden lang, eerst eerder op 
Bchuchtere wijze en thans open-
Ujk, tracht die krant de Vlamin
gen voor te bereiden op het slik
ken van de bittere pil van de 
« wijziging van de gienzen der 
Brusselse agglomeratie » ofte ge-
biedsroof. 

Wij zijn niet bereid die pil te 
Mlikken. 

GELD 
op hnlzen 
en cronden ^ o/ 

ranal O ' ° 
EonO. Terpl afk 
T. 10 Of 15 1 duui 

of M834 
Tel. O.-iSZa 198 s 

En wat de Standaard betreft, 
die zal voor zijn zoveelste koUabo-
ratie met de franstalige tegen
strevers loon naar werken krij
gen, de dag bv. dat er een Vlaams 
nationaal dagblad zal verschijnen. 

L.O. - Vilvoorde. 

EEN 
EIGENTIJDSDOKUMENT 
Waarde Redaktle, 

De bijdrage « Onze Positieve 
Taak » van Pol Mai-tens verdiend 
gelezen en herlezen te worden. Al 
diegenen die een totale en waar
achtige ontvoogding van ons volk 
nastreven zullen er zich over be
zinnen. Moge de betekenis ervan 
ook in Wallonië begrepen worden. 

Tegenover de anti-demokrati-
sche machten die zich steeds te
gen de vi-ijmaking van de Vlaamse 
mens verzet hebben, zullen de 
Volksuniejongeren tijdens hun 
ontmoetingsdag te Aalst hun hou
ding bepalen. 

« Onze Positieve Taak » is een 
eigen tl jdsdokument dat wij allen 
in onze politieke map zullen be
waren. 

B.VO. - Borgerhout. 

VEEL GELUK 
Waarde Redaktie, 

Onze Zo humane Minister van 
Just is niet Just, Vei-meylen, vond 
het dus nodig een man vrij te la
ten, die 17 jaar geleden, twee 
mensen <Hn het leven bracht en 
daarvoor de doodstraf kreeg. Deze 
vrijlating ging gepaard met de 
gekende gevolgen. 

Maar dat er nog 60 mensen zit
ten te brommen om politieke mis
drijven, daarom bekommert Mi
nister Vermeylen zich niet. Die 
worden dood vrij gelaten. Dat ie 
socialistisch humanisme in 1962. 

Dat een kristelijke partij, groot
ste partij van het land en mede 
in de Regering, zo'n schande duldt 
is nog veel erger. 

Maar ja de ki-istelijke naam van 
deze pai-tij, dient alleen maar om 
stemmen te ronselen bij de verkie
zingen. 

Veel geluk, Volksunie, met uwe 
akiie om deze 60 vergeten mensen 
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vrij te maken. Bewijs hier nog
maals waar de echte naastenliefde 
scJiuilt. 

Het Vlaamse Volk zal dit wel 
weten te waarderen ten gepasten 
tijde. 

B.H. - Erembodegem. 

GIFTEN 
Mijne Heren, 

Elke Vlaming zal natuurlijk 
zijn plicht begrijpen en zijn duit 
in hei zakje doen voor het soli
dariteitsfonds ten voordele van de 
gestrafte betogers tegen franse 
sermoenen. 

Deze boeten zijn echter het 
rechtstreekse gevolg van het op
treden van de geestelijke over
heid. Het lijkt me dus niet zo'n 
stom idee ook de kerk in onze so-
lidariteitsaktie te betrekken. De 
katolieken onder ons kunnen dat 
zeer eenvoudig door de giften die 
ze normaal bestemmen voor de 
universiteit van Leuven, de basi
liek van Koekelberg e.d., dit maal 
op het solidariteitsfonds over te 
schrijven. 

Misschien — wie weet — is de
ze vorm van solidariteit nog wel 
de meest vruchtdragende... 

J.T. - Edegem. 

LEUVEN 
Waarde Redaktie^ 

Ons bekend C-V.P.-erken Verro
ken wordt nu stilaan het hondje 
van de Volksunie. De dresseer-par-
ti j in Vlaamse waardigheid en weer
baarheid door de Volksunie-mees
ter gegeven begint zijn vruchten 
af te werpen. Nog is Jan van 
Edingen onhandig in de Vlaamse 
strijd maar dat zal beteren na de 
begrafenis van de CVP. bij de 
volgende verkiezingen. 

Nu ter zake. Het verslag van 
de Gazet van Antwerpen van 6 
juli, betreffende de Kamerkom
missie van Binnenlandse zaken 
over het tweede taalontwerp, ver
meldt dat Verroken zelfs de fran
se sektie van de Leuvense Uni
versiteit eentalig Vlaams zou wil
len maken. Als men weet dat de 
nederlandse sektie nog zo'n on
gezonde toestanden kent op taal
gebied, zorgt de tussenkomst van 
Verroken voor dé komische noot. 

Het amendement van Volksunie-
man De Coninck stak nogal dege
lijker, verstandelijker ineen. Het 
houdt rekening met het feit dat, 
zolang er in Leuven een franse 
sektie bestaat (laat ons hopen 
niet lang meer), deze een .frans
talige administratie mag behou
den, mits het nederlands te ge
bruiken in haax betrekkingen met 
het stadsbestuur Leuven. En dit 
amendement heeft veel kans een 
meerderheid te vinden in de kom-
missie. 

Besluit : Verroken : onbetrouw
baar : eens slaafs onderworpen 
aan de franstaligen, dan amende
menten indienen, zo onzinnig, dat 
zij volledig neven de zaak zijn. 
En dat is dan de man door de 
Standaard opgehemeld. 

Aan de andere kant : De Oo-
ninck (Volksunie) : Amendemen
ten indienen die rusten op een 
grondig onderzoek van de toe
stand, die de stempel dragen van 
een ontwikkelde edelmoedige geest, 
die als vertegenwoordiger van het 
Vlaamse volk, dit volk niet ver
loochent en ook niet belachelijk 
maakt in de ogen van onze tegenr 
strevers. 

Goed zo Meester, De Coninck, 
znilke voormannen heeft Vlaande
ren nodig. 

BH. - Erembodegem. 

FEDERALISME 
Geachte Redaktie, 

In de Standaard heeft men de 
gewoonte met het federalisme te 
dreigen als de Walen het wat al te 
bont maken, zo b.v. thans naar 
aanleiding van het verward gedoe 
in de senaat nopens de kwestie 
van de Voerstreek. 

M. Ruys besluit zijn artikel 
hierover in termen als : « ...hard 
tegen hard... niet meer afkomen 
met oproepen tot gematigdheid... 
sta-ijd zal dan dermate evolueren 
dat het federalisme iiiteindelijk 
nog zal voorkomen als een schuch
tere oplossing ». 

Dat lijkt me een duidelijke toe
speling op separatisme. 

Zoals Uzelf al herhaaldelijk ge
schreven hebt : het is de houding 
van vertwijfelde, ruggegraatloze 
lieden die van het ene uiterste — 
unitarisme — in het andere — se
paratisme — vallen. En die des
tijds het door de Volksunie voor
gesteld federalisme met alle 
macht bestreden en verdacht ge
maakt hebben, maar nu zelf bij 
gelegenheden als deze het federa
lisme een schuchtere oplossing 
noemen. 

Ik vergelijk de houding van de 
Standaard met de uwe, U die 
steeds konsekwent hetzelfde stand
punt verdedigd hebt en door dik 
en dun de stelling verdedigd hebt 
dat alleen het federalisme orde 
kan scheppen in het Belgische 
huishouden. 

U zijt in het verleden steeds ge
doodverfd geweest als incivieken, 
de belangengroepen die U wilden 
muilbanden waren de « bons Bel
zes ». 

Welnu, bezie het schouwspel dat 
die bons Belzes ons thans bieden; 
ze zijn radeloos, schelden mekaar 
de huid vol en di'eigen met extre
me oplossingen waarbij uw in het 
verleden zo gelaakte federalisme 
in het niet verbleekt. 

BEZOEK 
« Klein Zwitserland » te 

St. Maria Latem. 
Het rustig hoekje in de 

Vlaamse Ardennen. 
Open elke zondag en 

tijdens de naweek. 

Ichloss 
Wathenlmm 

sth*. 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACU£hlHEIM ADiWEtSSTRASSfc 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 
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POTHOEKSTRAAT, M l 
TEL. (03) 3S.38.54 

Mijne Heren, we kunnen enkei 
vaststellen dat thana het civisme 
langs uw keuit staat. De slechte 
ataatsburgers a jn heden in het 
kamp van de unitalren te vinden-
U verdient de gelukwensen van aV 
Ie rechtgeaarde Belgen omdat ge 
In alle omstandigheden goede 
staatsburgers gebleven sijt. 

Ha, ha, het kan verkeren 1 Wie 
zei ook weer dat de Volksunie de 
wind In de zeilen en de tijden met 
zich heeft 1 

CL. - Vilvoordft 

FRANS 
Geachte Redactie, 

In het parochieblad van 8 juH 
editie A B stond volgende adver
tentie : 

Ideale school om Frans te le
ren : bij Vlaamse Zusters in Wailr 
lonië. 

Kindertuin, lagere school, 4de 
graad. Internaat aan zeer VOOP-
delige prijs. Gezonde ligging. 

Die verfranste Vlaamse kinde
ren, produkten van dit bastaard
systeem zijn de ideale grond voor 
ontkerstening van ons volk. Zo 
breekt de kerk in Vlaanderen 
haar eigen huis af. Goddank, 
daar zijn nog die honderden 
kleine onderpastoortjes die het 
huis recht houdien. 

AB. - Ninovc. 

Een 
mooi 
meisje 

Ja, maar nog mooiere 
gronden vindt ü in 
Spanje en wel te Salau 

Voor inlichtingen : 

VIKING 
Koninklijkelaan 306 
St Idesbald-Koksijde 
Tel: 058/21G15 

http://3S.38.54
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Knoeien op elk gebied 
D, 'E regering, die theo

retisch op vier vijfde van de parle
mentairen kan rekenen raakt niet 
meer vooruit. Zij ploetert volop in het 
konservatief slijk. Het traditioneel 
regeringsimmobilisme, dat met de 
< grote > regering Theo Lefèvre-Paul-
Henri Spaak voorgoed ten einde zou 
zijn, heeft nog nooit zo welig getierd. 

De behoudsgezinde, zo dan niet 
reaktionaire, oude heren van de se
naat zijn de voornaamste rem. Zij 
hebben spaken gestoken in de wielen 
van het taalgrensontwerp en spaken 
in de wielen van de fiskale hervor
ming. 

Wat kan het de oude konservatieve 
heren schelen dat de C.V.P. tien of 
twintig zetels verliest volgende verkie
zingen. Hun doel reikt verder. Zij 
willen bewijzen dat een regering zon
der de liberalen onmogelijk is. Daar
voor mogen wel een goed dozijn 
C.V.P.-kamerleden sneuvelen. Die 
laatste verkiesbare kandidaten op de 
lijst zijn toch maar vulsel. Dat er ook 
enkele konservatieve senatoren zul
len sneuvelen ? Geen nood. Het dank
bare grootkapitaal zal wel voor hen 
zorgen. 

En de C.V.P.-partijleiding ? 
Kan die zich verzetten tegen het 

grootkapitaal ? „, * * 
^'Néên; mmtr moet'toch-geld-zija-• 
bij de verkiezingssitrijd. 

H> IET immobilisme 
geldt niet alleen de regeling van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen, het 
geldt evenzeer tal van andere vraag
stukken, zoals het landbouwprobleem. 

Hierbij is het weer typisch dat de 
Waalse landbouwers, die het toch nog 
heel wat minder slecht hebben dan de 
kleine Vlaamse boer, het spel op de 
wagen brengen. De kleine Vlaamse 
boer, stevig in de schuldengreep van 
de Belgische Boerenbond en van ver
keerd begrepen christelijke levensop
vatting, laat zich nog steeds rustig 
verder wurgen. 

Het wordt hoog tijd dat ook de 
boeren in Vlaanderen beginnen te 
roeren al was het maar om te belet
ten dat alleen de prijs van de voeder-

granen nog eens zou verhogen wat in
derdaad het inkomen van de Waalse 
boer, die verkoper is, zou doen stijgen 
doch de schuldenlast van de kleine 
Vlaamse boer, die koper is, zou ver
groten. 

De Vlaamse boer doet er best aan, 
onmiddelijk en scherp, zijn mistevre-
denheid te uiten. Op de Volksunie zal 
hij kunnen rekenen. 

H< IET immobilisme 
hebben we evenzeer gezien met de 
buitengewone komedie rondom de 
kultuurautonomie. We kunnen het 
bevattelijk voorstellen door te schrij
ven dat de C.V.P. 100 F vroeg en dat 
de B.S.P. hen wandelen zond met 25 
centiem. 

Als vergelijk — of Belgisch kompro-
mis — kon het er door. 

De begroting voor Openbaar Onder
wijs bedraagt, wij halen aan uit het 
geheugen, ongeveer 23 miljard. 

Dat beheerst Larock verder. 
De begroting voor kuituur omvat 

400 miljoen. 
Dat is voor Van Elslande. 
Voor de Nederlandse kuituur zal van 

die 400 miljoen ongeveer 135 miljoen 
besteed worden. Voor elk van de 5 
miljoen Vlamingen 27 P. 
"Geleidelijk aan worden we rijk en 

herkrijgen we onze waard-igheid. 

D. 'E prachtigste kome
die is opgevoerd rond de Voerstreek. 

Dagenland werd er gediskusieerd in 
de Senaat in de kommissie en in open
bare vergadering over het Vlaams of 
Waals karakter ervan. 

Wat is de taal van de school ? 
Uitsluitend Nederlands. 
Wat is de taal in de kerk en van 

het parochieblad ? 
Uitsluitend Nederlands. 
Om Antwerpen en Leuven afgunstig 

te stemmen. 
Wat is de taal van de volksanens ? 
Voor 95% het Voers dialekt. 
Iedereen die zich de moeite getroost 

er een paar dagen door te brengen 
weet genoeg. 

De overgrote meerderheid van de 
senatoren weet echter nog niet juist 
waar de Voer ligt. Wat hen niet belet 
er dagenlang over te kletsen en pot
sierlijke beslissingen te treffen. 

0. 'F wij teneergesla-
gen zijn ? 

Bijlange niet. De Voer zal bij Lim
burg komen, is het niet over drie 
maanden, dan zal het zijn over drie 
jaar. Na volgende verkiezingen. Het 
behoud bij Luik en de verfransing 
achten wij uitgesloten omdat de 
Vlaamse openbare mening thans wak-i 
ker geschud is. Althans voor de Voer, 
Misschien dat men nog zal proberen 
de Voer en Komen-Moeskroen een af
zonderlijk statuut te geven. Maar dat 
zal dan toch maar alleen een over
gangsmaatregel zijn. 

D. 'E Vlaamse kleurpo-
litiekers, onder leiding van Verroken 
hebben op de taalgrens al te veel 
prijsgegeven. 

De Hasseltse C.V.P.-senator Leynen, 
hoofdredakteur van «Het Belang van 
Limburg» zei het in de senaat zeer 
raak : « Wij hebben zoveel prijsgege
ven dat we er soms beschaamd om 

im Vu,7(^imjh'Uue*t 

waren. Maar onze goede wil werd 
niet beloond >. 
Welke beloning hadden die heren dan 
verwacht ? De Walen en de franstali-
ge Brusselaars pakken wat ze krijgen 
kunnen, zonder zich af te vragen of 
het hen toekomt of niet. De Vlaamse 
kleurpolitlekers ? Zij laten begaan ! 
Zij geven toe ! Omdat ze die gewoon
te nu eenmaal sinds 132 jaar aange
kweekt hebben. 

Waarom hebben ze Edingen prijs 
gegeven met Mark en Kokijane erbij ? 

Waarom Houtem, Komen-ten-Brlel 
en zovele zuiver Vlaamse gehuchten 
in West-Vlaanderen ? 

Waarom eiste Verroken en zijn V(A* 
gelingen de Voer niet reeds bij Lim
burg ten tijde van de kommissi» 
Harmei ? 

Waarom zweeg hij, waarom zwijgt 
men over de Platdietse streek ? 

De Walen eisen alleen de Voer op 
opdat men zou zwijgen over de Plat
dietse streek. Als wij morgen de ver
fransing van de Platdietse streek zul
len stopzetten zullen de Walen over 
de Voer niet meer spreken. Zij weten 
dat die streek zuiver Vlaams Is. Zo 
Vlaams als Antwerpen, Tienen, Tiell 
of Tongeren. 

D> 'E Walen vinden Ko
men-Moeskroen In ruil voor de Voer 
trouwens een veel te zware prijs. Ge
tuige de houding van de aartsfanati-
cus Duvieusart, die thans de stellina 
de Voer bij Limburg steunt om Ko
men-Moeskroen vast te krijgen. 

Waarom thans het beginsel niet ( ^ 
nieuw gesteld : wat Vlaams Is moei 
Vlaams blijven ? 

Dat moeten we over enkele jaren 
niet opnieuw beginnen. Dat men eens 
en voorgoed alle imperialisme stopzet 

Omdat Edingen maar een 5.000 in
woners telt ? 

Voor de Walen zijn het dan toch 
ook maar 5.000. Ze vechten ervoor al 
zijn het dan nog 5.000 «flamins». 
Maar om de Waalse volksvoorraad 
aan te vullen zijn zelfs die goed. 

Zwijgen de socialistische kranten 
over de staking van Olen over de 
loonsverhoging van 0,50 F per uur 
omdat het maar over enkele honder
den arbeiders gaat ? Neen het gaat er 
om het beginsel van de waardigheid 
van de arbeider, die niet als vee mag 
behandeld worden door de patroons. 

Maar waarom laat men dan onze 
Vlamingen langs de taalgrens ve»-
sjacheren als vee ? 

Moet de Volksunie 20 zetels hebben 
eer men dat zal willen inzien ? Dan 
zal het Vlaamse volk ze ons geven. 

En vlugger dan de kleurpolitiekM» 
denken. 

Hoe bereikt men Wakken! 
et«M» ^ 

WAOCAefl 

'KORTHUIt 

VOLKUNIE — PROTESTVERGADERING 

OP ZONDAG. 19 AUGUSTUS E.K. TE I5 .30 UUR (NAMIDDAG 

VAN DE IJZERBEDEVAART) IN DE HOVINGEN VAN HET 

KASTEEL VAN WAKKEN (W.VL.) . 
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BRETONNEN LATEN NIET 

BEGAAN 

Het verzet van de Bretonnen tegen 
de opdringende centraliserende ver-
fransing in hun scliiereiland blijft 
aanhouden. Iedereen herinnert zich 
nog de grootscheepse boerenstaking, 
die thans model staat voor de boe-
renstakinkjes van de U.F.A. in ons 
land. De Bretonnen hebben thans 
hun woede bot gevierd op de Franse 
vlag en een 35 eksemplaren ervan in 
het water geworpen. 

Wat gebeurt er toch allemaal met 
die gewijde Franse driekleur ? 

De pesterijen van de Bretonnen 
nemen ook ergerlijke vormen aan. 'n 
Breton, die aan zijn vijf jongste kin
deren geen Franse naam wilde geven, 
maar wel een Bretonse moet het aan
zien dat men weigert zijn kinderen in 
te schrijven als Franse staatsburgers! 
Die kinderen bestaan dus officieel 
niet. Het weekblad Post van vorige 
week wijdde er een interessant arti
kel aan. Het fanatisme van de frans-
taligen is overal hetzelfde. Zij maken 
hun taal en hun kuituur tot een af
god en maken zich daardoor in heel 
de wereld belachelük en onverdraag
baar 

Het Duitse Herrenvolk was kinder
spel in vergelijking met 't Franse fa
natisme. 

Ondertussen wensen we de Breton
nen het beste in de strijd tegen de
zelfde vijand. Wij zullen onze fana-
tiekers op hun plaats zetten, wij ho
pen dat zij het doen met de hunne. 

LES FLAMANDES 

De Gentse aterling Jacques Brei is 
te Knokke — tot des knapen eigen 
verbazing — op zijn koffie terecht 
gekomen. De man zong branieachtig 
flamandes en verwachte luidruchtige 
toejuichingen van Walen, franstalige 
Brusselaars en Joden. Van de eerste 
twee groepen kreeg hij die, maar hij 
kreeg nog luider protest. De kreten 
schurk, crapul, voyou waren niet uit 
de lucht. De Vlamingen lieten zich 
flink gelden. Onder de aanwezigen 
Rudi Van der Paal en de leden van 
het orkest Stan Philips. 

Jacques Brei heeft nog geluk dat 
de glazen niet naar zijn hoofd vlo
gen. Wij hebben echter de indruk dat 
hij voortaan best zijn liedje in Wal
lonië en in Parijs aan de man zal 
brengen. Die mensen hebben wat 
zelfvertrouwen nodig na al de neder
lagen die zij de laatste jaren opliepen. 

In Vlaanderen zal deze Gentenaar 
best uit een ander vaatje tappen. Er 
zijn dingen die men niet doet. Ook in 
Vlaanderen niet. 

NEO-BOURGEOIS 

De franskiljonse pastoor van de H. 
Geest te Antwerpen die zijn fransta
lige preken niet wilde opgeven omdat 
een paar honderd van zijn fransdolle 
parochianen hem anders geen geld 
meer zouden geven heeft achtereen
volgens de steun gekregen van Kamiel 
Huysmans, de Craeybeckx en Richard 
De Clercq om van de Volksgazet nog 
maar te zwijgen. 

Het is dus niet alleen te Gent dat 
Anseele de bourgeois uithangt. 

De socialisten te Antwerpen staan 
eveneens bij de rijke bourgeoisie te
gen de kleine Vlaamse man. 

Wanneer sturen ze hun knokploe
gen ? Of zijn hun politieagenten ver
momde knokkers ? 

De jonge Vlaamse socialisten kij
ken verbouwereerd toe. 

Het is goed dat ze hun oudere pap
penheimers eens in hun ware gedaan
te zien. 

epewmm 
IE 

Open brief 

aan de heren Senatoren 

ergeris 

TE VELDE 

itijnheren. 

Terwijl ik dit briefje in mijn oude azerty schuif, ijlt 
gij met madam,e et les gosses aan boord van uw indrukwek
kende slee-met-P-plaat langs alle 's Heren wegen de zon en 
de rust tegemoet : indrukwekkende uittocht van de vermoeide 
en met roem beladen gladiatoren. In de Wetstraat blijven 
alleen de jongens die geknoeid hebben mei de belastingen, 
de stalMnovisten van de fiskale maraton. 

Ik wens U, Mijnheren, al wat gij verlangt : veel zon 
voor de katholieke senatoren aan de Costa Brava, evenveel zon 
voor de liberale senatoren aan de Cóte d'Azur en niet minder 
ton voor de rode senatoren aan de Adriatica bij Tito. Ik kan 
mij inderdaad niet voorstellen dat gij - voor éénmaal niet aux 
frais de la princesse - de gebaande paden van het mode-toe-
risme hebt verlaten; de kusten langs de Middellandse zee 
laten U een rijke ideologische keuze die gij graag zult aanpas
sen aan de voorkeur waarop gij uw bloeiende politieke karrière 
hebt gebouwd. Een rustig verlof, passend bij uw leeftijd, bij 
de waardigheid van de Hoge Kamer en bij de behoefte aan 
fatsoen van madame uw echtgenote weze u van harte gegund. 
De jonggezellen van de Hoge Vergadering wens ik evenveel 

^.jninus een tweepersoonskgjner injiet mkantieholel. Aan allen, 
rust en vergetelheid. ''" '" " "'"-

Vergetelheid inderdaad, Mijnheren. Weinig redenen 
hunnen er V toe aan zetten, van in uw straiidstoel terug te 
blikken op de laatste dagen die gij voor het verlof hebt gespèrU 
deerd aan het maken van wetten en het beredderen van 
België's hangende zaken. De schamele uren die gij, tussen 
het maken der vakantiekoffers en het bestuderen der reisfol
ders tn, doorgebracht hebt tn de Senaat volstonden ruim-
ichoots om voor een hele tijd de reputatie van ernst en 
degelijkheid, die de Hoge Vergadering tot voor kort genoot, 
ten flinke deuk te geven. De kranten van alle gezindheid en 
van alle formaat hebben een paar weken geleden hun ganse 
eerste pagina dagenlang nodig gehad om de senatoriale onbe
nulligheid, de senatoriale dwaasheid en de senatoriale kort-
liehtigheid voor hun verbaasde lezers uit de doeken te doen. 
De stierlijke-ernstige « Volksmacht » van hel A.C.V. besteedde 
telfs een hoofdartikel aan het dreigend gevaar van het fascisme 
dat, aangemoedigd door het diskrediet dat gij op onze instel-

. lingen hebt geworpen, weer het misdadig hoofd zou hunnen 
«pstehen. Als dergelijke koffie op de redakties wordt geschon
ken, ztt er een dikke vlieg op de lamp. 

Inderdaad, Mijnheren, de vlieg op de senatoriale lamp 
had Jormaat. De stemming rond het eerste wetsontwerp 
Gilson is voor de Hoge Vergadering een gedroomde gelegenheid 
geworden, om de jonge snaken van de Kamer eens de loef af 
te steken in kwajongensachtigheid en vlegelarij. Gij hebt. 
Mijnheren, eens en voor goed willen bewijzen dat het door
trappen geen voorrecht is van de Kamer en dat, wanneer de 
Senaat doortrapt, er geen toortrapter fielten elders gevonden 
kunnen worden. Dies hebt gij, op iets minder dan een half 
uurke tijd, over de Voer twee stemmingen uitgebracht die 
regelrecht tegen mekaar ingingen. Geen kat meer kon in het 
senatoriale duister haar jongen vinden. 

Of is er. Mijnheren, meer plan in UM wanorde en meer 
zin in uw onzin dan men op het eerste zicht zou vermoeden ? 
Moest er wanorde geschapen worden rond het vastleggen van 
de taalgrens om terug te keren naar de orde que ante ? 

Doodeenvoudige dwaasheid of misdadig opzet, het is al 
om het even. Mijnheren. In ieder geval werd door de senato
riale onbekwaamheid eens te meer de Belgische onbekwaam
heid gedemonstreerd. En de senatoriale onmacht geldt als een 
nieuw simptoom van de unitaire onmacht 

Veel zon en rust dus, Mijnheren, en een goede terugkeer 
in de Wetstraat over enkele weken. En veel, veel ijver bij 
het voortzetten van uw ijdel spel. Maar geen illuzies : de 
kaarten zijn al te lang gedeeld en in de Wetstraat is men nog 
slechts tot een kleine mizerie in slaat. En zelfs die zal nog 
worden verloren, dat voorspelt u 

dio Genet. 

EUREKA 
De Pourquoi-Pas ? heeft het ge

vonden. 
Terwijl zij Dr Faardekooper (en de 

Waalse voorman Jules Destrée) aan
vallen omdat die grotendeels terecht 
beweren dat er geen Belgen zijn, 
schrijven zij dat er geen Vlamingen 
zijn en geen Walen, alleen Belgen die 
Belgisch Nederlands of Belgisch 
Frans spreken. 

Een Vlaamse meerderheid bestaat 
niet, volgens hen. 

Mocht men kiezen in België dan 
zouden volgens de Pourqoi-Pas ? 2% 
Walen verkiezen hun kinderen in het 
Nederlands op te voeden 10% Brusse
laars en 75 tot 80% Vlamingen. 

De meerderheid van de kinderen 
zou dus in het Frans opgevoed wor-« 
den. En de Vlaamse meerderheid is 
weg ! 

Er zijn geen rassen meer schrijft 
de Pourqoui-Pas. 

Dus ook geen taal- en kultuurge^ 
meenschappen meer. Dat logisch be^ 
sluit is niet vermeld maar de genieën 
van de Pouqoi-Pas laten dat er onder 
verstaan. 

Mogen we deze Belgische ultra's er 
aan herinneren dat in Algerië alle ktat* 
deren — voor zover ze onderwijs ge« 
noten dit onderwijs kregen In hei 
Frans. 

Toch vocht Algerië zich vrij vaa 
Frankrijk. 

Zij wisten waarom ! 
Omadt de opgehitste chauvinistisclia 

franstalige navelaanbidders elk sa* 
menleven onmogelijk maakten. 

En hier beginnen deze nostalgie» 
'kers, die tiog leven in de atmosfeer 
van 200 jaar gelfedeti met btt Ftiaa 
als wereldtaal, hetzelfde spellefjei 
Zelfs hiin Vlaamse^ Meurpav^genetea 

«.beginnen dit ingezien, . ^ 

m NIEUWS VOOR 
m REPRESSIE-SLACHTOPPERS 
^ In het Staatsblad van 7 juli IL Is de 
^ wet van 2 juli 1962 verschenen t«ft 
^ wijziging van de wetgeving in zak* 
= voorwaardelijke invrijheidsteUlnge% 
= Deze wijziging is van belang voor at» 
= len die zich in voorwaardelijke vrlj^ 
^B heid bevinden. 
~ Tot na toe werd een persoon die In 
^ Toorwaardelijke vrijheid gesteld wer^ 
= slecht helemaal vrij na een termijn 
= die het dubbel bedroeg van het g«m 
— deelte der straf dat niet uitgeboel 
^ werd. 
^ Thans, door de nieuwe wet, wordt 
^ deze verdubbeling afgeschaft : de ter* 
^ mijn van voorwaardelijke vrijheid Ir 
^ voortaan gelijk gesteld met het f-
g deelte van de straf dat niet uitgeboet 
5 werd, met evenwel een minimum ter-
^ mijn van twee jaar. Deze minimnm 
^ termijn wordt op vijf jaar gebracht 
= voor veroordeelden tot een straf vaa 
^ meer dan vijf jaar en op tien jaar 
= voor hen die tot levenslang veroor-
^ deeld werden. Deze wijziging heeft 
^ voor gevolg dat velen die nog jaren 
= moesten wachten vooraleer definitief 
= vrij te zijn, thans reeds definitief vrij 
= worden en diensvolgans eerherstel 
^ kunnen aanvragen. De aandacht van 
= alle belanghebbenden moet hierop ge-
= vestig'd worden. 

I O.A.S. AiiTWERPEN 
= De fransdollen vernielden met een 
= bommetje een ruit van de V.T.B, en 
= een van een Chiro Tehuis. Nadien 
= kwam er betaald antwoord door een 
^ aanslag op het franstalig blad «Le 
= Matin». 
= Is er uitdaging mee gemoeid ? Wij 
^ geloven het niet. Wie de gezindheid 
= van de franstaligen kent weet dat die 
= rekeltjes denken dat het gerecht toch 
= aan hun zijde staat. En ze gaan hun 
^ gang. 
= Het Vlaams gemoed geraakt eebter 
^ geleidelijk aan ook opgehitst en dan 
= krijgt men de terugslag zoals te Ant

werpen. Is dit het einde van 1MI spel
letje ? 
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AMNESTIE 

Op initiatief van een Brugfse kol-
tuurlcringr werd op londa; 15 juli 11., 
bij de aankomst Tan d« vorstelijke 
stoet in de Carmersstraat, volgend 
adres aan de Koningin overhandigd : 

Mevrouw, 
Te Brugge, zoals overal in Vlaan

deren, heeft Uw komst de verwach
ting gewekt dat, na 18 jaar vaak on-
noeme7"ik leed. Vrijheid en Rechts
herstel zou gegeven aan allen die om 
zuiver politieke redenen werden ver
volgd. 

Mocht deze hoop niet ijdel blijken 
en mocht, Mevrouw, door Uw genadi
ge tussenkomst worden bekomen dat 
Amnestie zou worden verleend aan 
hen die onder ons toch niet de min
sten waren. 

Voor zulke tussenkomst. Mevrouw, 
zou het oude Brugge en gans 'het 
jonge Vlaanderen U te allen tijde 
dankbaar zijn. 

(S) LINKSE PRACTIJKEN 

Reimond Mattheyssens heeft zich 
door zijn actie voor de zeelieden en 
zijn aanklacht van bepaalde anoma-
liën, de haat van de betrapte rode 
syndikale bonzetjes op de nek gehaald. 

Bij gebrek aan argumenten gaan 
zij onze verkozene te lijf met het ge
meenste wapen in de polemiek de 
Insinuatie. Mattheyssens naam wordt 
vernoemd samen met een verzeke
ringsmaatschappij die volgens, het 
rode syndicale blad « Transport » er 
twijfelachtige handelsmetodes op na 
houdt. 

Onze vollxsvertegenwoordiger stuur
de een rechtzetting aan « Transport > 
met het verzoek do lezers mede te 
delen dat noch hij noch de Volksunie 
ook maar iets te maken heeft met be
doelde maatschappij. 

• Wljidnett e r ^ a t op verwedden dat 
desa rodo Tal£t|iiiièta i é ' W&^̂ Hi«ld 
ntoi onder ogen van hnn argeloze le-
•eis dorren brengen. Zij moeten door 
•Mi vonnis verpUeht worden loab 
reeds herhaaldelijk Volksgaiet en L* 
Peiqtlo. 

DE VOERSTREEK 

Naar aanleiding van de waanzinni-
f stemming In de Senaat werd vol
gend kommunikee namens de Volks
unie aan de pers overgemaakt : 

Naar aanleiding van de stemming 
van 17 juli 1962 in de Senaat tegen de 
aanhechting van de Voerstreek bij 
Limburg, niettegenstaande het on
dubbelzinnig Nederlands loirakter van 
Üe streek. 

— Stelt vast dat een eerste amende
ment gericht tegen die aanhechting 
werd verworpen met "72 tegen 70 
stemmen, hetgeen de overheveling in
tui t . 

— Schandvlekt de partijdige leiding 
der debatten en der stemverrichtin
gen in de hoge vergadering. 
— Stelt vast dat alle Waalse senato
ren in blok hebben gestemd en eens 
te meer in zake vastlegging der taal
grens hun ware gedaante hebben ont
bloot. 

— Schandvlekt de houding der sena
toren uit de drie klenrpartijen en 
o.m. van alle Vlaamse aanwezige li
berale senatoren die met hun voorzit
ter inbegrepen het voorstel hebben 
verworpen door hun eigen partijge
noot Vander Foorten in de Kamer in
gediend en met grote meerderheid 
goedgekeurd, 

— Stelt vast dat de uitgebrachte 
stemming een tweespalt openbaart 
tassen Kamer en Senaat. 
— Verzoekt de senatoren zich te be
zinnen bij de tweede lezing, zoniet 
eist dat onmiddellijk wordt overge
gaan tot nieuwe verkiezingen om het 
IwnfUkt door 1M« wik te latM b«-
aloohtea. 

N. GEESTKERK EN EISDEN 

In het hart van Limburg en wel te 
Eisden is er een Franse preek voor de 
enkele Waalse mijningenieurs : in de 
meest bezochte mis, die van kwart 
voor elf. Onze Limburgse volksmensen 
kunnen daar dus Frans leren. 

Te Brussel zijn de meidenmissen 
om 6 uur 's morgens. Zou men die in
genieursmissen te Eisden niet even 
vroeg kunnen zetten ? De meeste 
Waalse ingenieurs gaan daarbij niet 
eens naar de mis ! Maar ja, de mijn-
direkteur heeft die mis «geëist» en 
zoals men weet kan onze kerkelijke 
overheid niet handelen «onder druk». 

Als de franstaligen niet zoveel stil
le druk zouden uitoefenen zouden er 
in Vlaanderen niet veel Franse pre
ken zijn. 

Ook te Tienen niet in de half twaalf 
mis van O.L. Vrouw-ten-Poel. 

Daar komen enkele liberale bon
zen van de suikerfabriek naar de 
kerk. En voor rijke liberale kerkgan
gers doet men iets. 

DE BOERENOPSTAND 

Typisch weer de huidige boerenop
stand 

Waar ontstond hij ? 
In Wallonië. Daar waar de boeren 

er nog beter aan toe zijn dan in 
Vlaanderen. 

Waarom in Wallonië ? 
Omdat de Boerenbond (Alliance 

Agricole) er niet zo sterk is als de an
dere boerenvereniging, de U.F.A. 

Waarom niet in Vlaanderen ? 
Omdat de Boerenbond in Vlaande

ren 5 tot 6 maal meer leden heeft dan 
het Boerenfront en dus hier de miste-
vredenheid veel beter kan lamleggen 
dan in Wallonië. 

Beweerde hun weekblad < De Boer > 
niet dat de boeren van deze regering 
alles gekregen hadden wat ze wen
sten l Het is daarom dat elk jaar dui
zenden kleine boeren hun erf moeten 
verlaten om manoeuver te worden. 
De slechtst betaalde arbeidersgroep. 

Die hebben het inderdaad nog een 
stuk « beter » dan de kleine boer, die 
moet wroeten voor een 10 tot 14 F 
per uur. 

VLAAMSE EN WAALSE BOEREN 

Kunnen Waalse en Vlaamse boeren 
samen in opstand komen ? 

Ja en neen. 

Neen voor wat betreft het opdrij
ven van de prijzen voor voedergra-
nen, die de Waalse boer moet verko
pen en de Vlaamse kopen. 

Het verhogen van die prijzen gedu
rende de laatste jaren heeft de kost
prijs voor het aanmesten van zwijnen 
opgedreven. Zodat de prijzen sinds 
een jaar verlieslatend zijn. De kost
prijs van melk en rundvlees werd 
er eveneens door verhoogd, wat 
hoofdzakeUjk de Vlaamse boer trof. 

Ja voor wat betreft de verhoging 
van de melkprijzen en voor sommige 
algemene maatregeien, zoals de kin
dervergoedingen. 

Dit laatste blijft een schandaal. 
Waarom krijgen boeren en andere 
zelfstandigen niet dezelfde liinderver-
goedingen als de ambtenaren ? 

Hun kinderen kosten toch even
veel. Of, om het met Ludo Sels te 
zeggen, denkevi de ministers dat de 
boeren hun kinderen zoals de kalve
ren de wei kunnen opjagen ? 

OOK EEN MINISTER 

De Boeren vragen zich af wat de taak 
van de landbouwminister eigenlijk is. 
De regering te verdedigen of wel de 
boeren ? 

De laatste jaren is de landbouwmi
nister inderdaad nooit iets anders ge
weest dan de loopjongen van de rege
ring die aan de boeren komt vertellen 
waarom de regering niets kan doea 
voor de boeren. 

Wanneer de regering wel iets kan 
doen ? 

Wanneer de boeren met hun trak
teren en hun jeeps de wegen zullen 
blokkeren. 

Het is zielig, maar het is zo. Das 
kan de minister als loopjongen van d< 
boeren naar de regering draven. In 
plaats van in omgekeerde richting. 

KLEIN-TERNAAIEN 

Om het gehucht van Ternaaien 
(Lanaye), Klein-Ternaaien, dat voor 
85% door Vlamingen en Vederlanders 
bewoond is, werd heel wat spel ge
maakt om het bij Luik te krijgen. 

De oorzaak ? 
De Cimenteries et Briqueteries ré

unies, die een concessie hebben te 
Maastricht en te Lixhe hadden graag 
ook de vergunning voor Klein-Ter
naaien dat tussen Maastricht en 
Lixhe (provincie Luik) ligt. De pro
vincie Limburg wil die echter riet 
geven tenzij men aldaar een fabriek 
zou oprichten, wat de voornoemje 
C.B.R. afwijst. 

Daarom dat ze reaktionaire sena
toren opmaakten om dat gghucht 
toch maar bij Luik te krijgen. 05k de 
Waalse socialisten speelden het spel
letje mee. 

Laat de Vlaamse socialisten met 
ons waken. 

STEUN DE VOER! 
Dit nummer van ons 

blad en ook enkele van 
onze volgende nnnuners 
z i^en gratis verspreid 
worden huls voor huis in 
do zes Voergemeenten. 

Wij zullen dit overigens 
telkens doen wanneer er 
iets belangrijks over de 
Voer verschijnt. 

HOF DE VOER 

De vakantie bracht mee 
dat gedurende een paar 
weken de opbouwwerken 
aan « Hof De Voer > stil
gelegd werden. Wat de 
franskiljons reeds deed 
rondstrooien dat Jef Ernst 
niet verder durfde bouwen 
omdat de Voexstreek niet 
bij Limburg kwam ! 

Alsof de beslissing tot 
bouwen niet genomen 
werd toen niemand nog 
wist dat de Voer ooit bij 
Limburg zou komen. 

De franskiljons kennen 
echter de vastberadenheid 
van Jef Ernst beter dan 
dat. 

Alleen wilden ze verwar
ring zaaien bij de lauwe 
Vlaamsgezinden. 

Zij zullen er aan zijn 
voor hun moeite ! 

Er wordt druk gewerkt 
en men hoopt in augustus 
nog klaar te komen met 
het eerste Vlaams Huis 
dat er in de Voerstreek 
ooit zal geweest zijn. 

Het groeiend aantal 
Vlamingen dat Overmaas 
bezoekt zal er evenals de 
strijdende Vlaamsgezin-
dea en de jettgd uit de 
streek een vast tref|>unt 
vinden. 

HELPT BOUWEN 

Wie aktief wil meewer
ken aan de opbouw van 
het Vlaams Huls, Hof de 
Voer te 's Graven - Voe
ren kan een of meer aan
delen van duizend frank 
onderschrijven op Giro 
1532.37 van Stichting 
Overmaas v.z.w. 's Graven-
Voeren. 

De beheerraad van de 
Stichting bestaat uit 

vollisvertegenwoordigers 
Van Leemputten en De 
Coninck, Wim Jorissen 
(sekretaris), Ward Rolus, 
Rudi van der Paal en Jef 
Ernst. 

Ei- zijn 300 aandelen in 
het totaal, interest 3 %, 
elk jaar worden 20 aande
len uitgeloot en terug be
taald. 

STEUN DE VOER 

De Vlaamse propaganda 
in de Voer zal versterkt 
worden. 

Wie ons wil helpen van 
de Voer zo vlug mogelijk 'n 
burcht te maken, die alle 
aanslagen van de verfran-
sers zal weren, kan stor
ten op postrekening : 
1532.37 van de Stichting 

Overmaas v.z.w. 's Graven-
Voeren. 

Bezorg de Vlaamsgezin-
de Voerbewoners propa-
gandamunitie. Zij zullen 
hun eeuwenoud platdiets 
erfgebied verdedigen te
gen de verfransers. 

Vlaanderen heeft veel 
goed te maken in de Voer
streek. 

Meer dan 130 jaar heeft 
het zich om de Voer niet 
genoeg bekommerd. 

Dat men het nu goed 
malie. En de strijders gin
der voldoende financiële 
steun bezorge. 

De postrekening wacht. 

In de Voer gaat het hard tegen hard. Verkeersborden worden overschil
derd door beide partijen. 

J 
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DE VOER ONDER TERREUR 
iVermits talrijke van onze vrienden In de joernalistiek en onder meer Luc van Gastel, 
En kranten plegen te" schrijven, zullen onze lezers waarschijnlijk reeds kennis genomen 
hebben van hetgeen men zou kunnen noemen : « De klucht van de gouden bruiloft m 
de Voerstreek ». Inderdaad, na de klownstreken van de Senaat heeft een handvol 
J^Vansklljons in de Voer de indruk trachten te wekken alsof er feestvreugde heerste om 
de Senatoriale beslissing, de betrokken streek bij Luik te laten. Deze overwinning die er 
geen is, werd door vermelde Franskiljons « gevierd » op een wijze alsof er een gouden 
bruiloft'plaats had : inderhaast uitgereikte papieren vlaggen, een mastentwijgen triomf
poort met annogramachtige slogan en papieren slingers hier en daar aan een wmkelven-
ster, een blijkbaar overschotje va'n de versiering die ieder jaar met Kerstmis en Nieuw
jaar' gebezigd wordt, moesten de Voerstreek een feestelijk uitzicht geven ! 

worden gratis ereikt 
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^—• Nederlandi-Trans 

i•^^>X•^^^^ÏWK•:^^^^•?."•J;•?^.•^.'?.^'^••^AV/.v.v.y!%^^^^^:.••^^^ï"i; ViV.V.ViVJVKVVÉVtVi'iTi'» I • • • • • < ^ • i . . n i i n i « - ' « 

Wij hebben reeds herhaal
de malen geschreven over de 
Waalse terreur in de voer-
Btreek en op de landdag van 
de V.U. heeft Jef Ernst uit 
's Gravenvoeren een ontroe
rend pleidooi gehouden om 
hulp uit Vlaanderen tegen 
deze terreur. Hij hing daarbij 
een beeld op van vernieling 
en uitspattingen : fruitbo
men die uitgetopt werden, 
melkmachines die in de wei
den onbruikbaar werden ge
maakt, muren die volgeklad 
werden dikwijls met haken
kruisen, boeren bedreigd met 
pachtopzegging en arbeiders 
die schrik habben van hun 
Waalse fabrieksbazen. 

Dat zijn een paar grepen 
uit de reeks van stoffelijke 
ea morele aanslagen die op 

de Vlaamse Voerenaars wor
den gepleegd. En na de Se-
naatsbesllssing ^waarbij de 
Voer bij Luik gehouden 
wordt (voorlopig althans) 
zijn de Walen er op los ge
gaan met kalk en pek om 
hun zogezegde overwinning 
te vieren in schreeuwende 
letters op de wegen. De 
Franskiljons en zij die de he
ren naar de ogen moeten 
kijken tooiden hun huizen 
met de driekleur, de Luikse 
vlag of het Waalse rood
geel. 

De ongeveer 4500 Voere
naars hebben sinds het be
gin van de strijd rond hun 
streek reeds heel wat meege
maakt, maar nu meer dan 
ooit is de verdeeldheid groot. 
Er heerst in de Voerstreek 

een werkelijk onbehaaglijk 
klimaat na de Senaatsbe
slissing en alles laat voor
zien dat de sfeer nog meer 
zal gespannen worden door 
het verdagen van een uitein-

wijzen dit trouwens nog da
gelijks. 

In de Voer is het parochie
leven volledig Vlaams, er is 
een Vlaams parochieblad 
voor de streek en alle dien
sten worden in het Neder
lands gehouden. Zoals wij in 
het volgende nummer zullen 
aantonen wordt heel de 
kampagne van een handvol 
Luiksgezinde Voerenaars ge
voerd in het teken van ei
gen belangen en krachtig ge
steund door volksvreemde 
elementen meestal vanuit 
Luik. De kalk is dan ook 
goedkoop in de Voerstreek 
maar de borstels worden ge
hanteerd door Luikse MPW-
ers of mensen die onder so
ciale druk staan en verplicht 
zijn naar het Luikse te gaan 
werken. 

Wij waren in de Voer-
streek, onmiddellijk na de 
Senaatsstemming en de in
druk die men opdeed was dat 
er veel gevlagd werd. Maar 
deze < feeststemming > was 
kunstmatig. Allereerst had
den de Franskiljons genoeg 
drukking uitgeoefend op hun 
« lijfeigenen > die zij er toe 
verplichtten genoeg versie
ringen aan te brengen en 
zelfs werden papieren en an
dere vlaggen uitgedeeld. An
derzijds werden de be vlag
gingen zo aangebracht dat 
zij vooral de grote baan be
streken zodat men onvermij
delijk de indruk opdeed dat 
er een geweldige feeststem
ming heerste. In werkelijk
heid wisten velen van de be
woners der bevlagde huizen 
niet eens goed waarom het 
ging. 

Sommigen had men wijs
gemaakt dat zij of hun km-

Prans overal kan komen > 
iets wat tipisch is voor een 
verachterde streek waar het 
Luikse beheer niet eens een 
middelbare school heeft op
gericht gedurende al die ja
ren, maar waar men — in
dien de Voer bij Limburg zou 
komen — onmiddellijk mee 
zou beginnen daar waar men 
thans aangewezen is voor 
middelbaar onderwijs op Vi
se (Wezet) hoewel een gra
tis bus is ingelegd voor ver
voer van leerlingen naar 
Tongeren. Deze busdienst zal 
weldra uitgebreid dienen te 
worden want zij kent veel 
bijval. 

Er worden ook veel valse be
richtjes uitgestrooid zo o.m. 
over werkopzegging en moet» 
lijkheden met de « broodb» 
winning > indien men tot de 
Vlaamse strekking behoort. 
Vele Voerenaars zeggen « be
zorg ons werk in Limburg" en 
morgen is gans onze streek 
pro-Limburgs >. 

Door de Franskiljons wor
den de ongelooflijkste mid
delen gebruikt, verdachtma
king behoort er toe en maar 
al te dikwijls waant men 
zich terug in volle repressie
periode. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat vele ge
wone mensen, bang en slecht 
Ingelicht als zij zijn, over
donderd door de massa-pro« 
paganda van de Luiksgezin-
den en vooral na de zoge
zegde overwinning, in bun 
schelp gekropen zijn. 

Het is dringend nodig dat 
Vlaanderen als een blok hulp 
biedt aan de Voerstreefc, 
daadwerkelijke hulp want 
wie verdrinkt grijpt naar een 
strohalm en tot nog toe was 

Waalse kalk is goedkoop 
in de Yoerslreek 

delijke beslissing. Tot okto
ber zal er een verwoede strijd 
gestreden worden die ten 
slotte toch moet uitdraaien 
in het voordeel van Limburg, 
want iedereen zal het er wel 
mee eens zijn dat de Voer
streek een Nederlandsspre
kend gebied is De feiten be

deren geen Frans meer zou
den mogen leren indien de 
Voer bij Limburg kwam. Ve
len zijn de mening toege
daan dat men « met het 

die Vlaamse strohalm er niet 
in de Voerstreek. 

S.D.L. 
Volgende week : Vergroot

glas op de Voerdorpen. 

VERHOUDINGEN IN DE VOER 
(Vervolg van blz 15) 

En De Cecillon zullen we 
dan beklagen, hij moet droef 
zijn dat hij maar kasteel
heer is. 

De reaktie en de M.P.W. 
gaan dus in de Voer hand in 
hand. Kapitaal en parakom-
munisme ! 

De kleine man in de Voer, 
die geen Frans kent, heeft 
anderzijds voor werkdoku-
menten en zo meer burge
meester of gemeentesekreta-
ris nodig. Want wie doet het 
anders voor hem ? 

Doch ook de Vlaamse be
wustwording dringt in de 
Voer meer en meer door. De 
pastoors van de zes dorpen 
Btaan aan de kant van de 
volkstaal. 

Zo ook de doeaniers en de 
ontwikkelden. 

Van de 40 afgestudeerden 
uit de lagere scholen van de 
•ÊS Voerdorpen gingen er vo

rig jaar 26 voortstuderen te 
Tongeren inkollege en ate-
neum. 

Voordien stuurde men hen 
naar Vise waar de kinderen 
begrijpelijker wijze zakten 
vermits het Frans de voer
taal was. TeTongeren slaag
den ze praktisch allen. Niet 
te verwonderen dat er voor 
volgens jaar thans reeds 15 
kinderen bi'j ingeschreven 
zijn. En het getal neemt 
steeds toe. Die ouders willen 
gedaan maken met de ach
terlijkheid, die men hen wil 
opdringen en hun kinderen 
een betere toekomst bezor
gen dan ze te Luik het vuil
ste werk te laten opknappen. 

n dan nog voor de gek ge
houden te worden ook door 
de Walen. 

Op een grote vergadering, 
een drietal maanden terug 
te Ziehen - bullen - Bolder 
gehouden en waar volksver
tegenwoordiger Piet Wirix 

sprak voor de C.V.P., Dr, 
Colla voor de liberalen en 
Drs. De Graeve voor de 
Volksunie waren 140 Voerbe
woners opgekomen. 

Zij zijn de Vlaamse aktie-
kern. ' Zij weten dat hun 
dorpsgenoten met opzet dom 
gehouden worden door mid
deleeuwse kasteelheren en 
19de eeuwse notarissen. Zij 
weten ook dat het nog wat 
zal duren eer hun streek wat 
meer ontwikkeling zal krij
gen. Maar zij leggen de ste
vige grondslag. 

Zij ijveren voor Limburg 
omdat ze weten dat er dan 
middelbaar osderwijs zal ko
men in de Voer zelf, dat de 
Voer dan toeristisch gebied 
zal worden, dat er dan meer 
werkgelegenheid zal komen 
in de Voer. 

Vlaanderen is die pioniers 
niet alleen meer dankbaar. 

Het zal hen krachtig steu
nen. Tot hun doel bereikt is. 

Derselijke slogans werden door Luiks* stoottroepen ongehin
derd aangebracht in de Voerstreek. 
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FRANSTALIG IMPE 
De pers kwam deze week nog te-

niff op de dwaze stemming van de 
senaat in verband met de Voer
streek, Xe mew daar in verband 
met de fiskale hervorming een 
even onverwachte stemming werd 
uitgebracht. Deze beide feiten 
kostten de' heren senatoren, waar
onder er een niet te onderschatten 
stel fanatieke konservatieven zit
ten, deze week heel wat bolwassin-
gen. 

In de Voerstre^ duurt de ter
reur der franstalige minderhMd 
(voorlopig ?) voort maar in Ant
werpen werden de franse preken 
eindelijk opgeschort. Een povere 
overwinning als we zien op hoe
veel fronten tegelijk wij elders 
meppen krijgen... 

De Gazet van 
Antwerpen 

Was niet te spreken over de 
steinming der senatoren en de 
C«voIgen die ze kan hebbeu. 

Het Mad sdirijft : 
« Men hoeft geen profeet te 

zijn. Om te voorspellen wat er ge
beuren gaat. De Walen schoppen al 
volop herrie te Ktan^i en Moes-
kroen, de Vlamingen In de Voer 
worden openlijk gesmaad ea be
spot. Dat kan slechts heftige re-
akties uitlokken vanwege de rest 
van Vlaanderen en de massa doen 
aanzwellen, die in oktober de 
tweede mars op Brussel zal hou
den. ^ , . . . ^ , , , . , . , 
. ,Tot,.uiteïndeitik „4,6,̂ tjyf^^ Glim
pen In ons land zo scherp tegen
over elkaar zullen staan, dat er 
schier geen uitweg meer zal zijn, 
altlians niet in het huidige uni
taire regime. 

Wetend, welk lot Brussel dan 
beschoren is, mag men wel'zeggen, 
dat de Brusselse politici erg kort-
Bl^tig hebben gehandeld, want de 
storm, die zij opwekken, zal een 
orkaan worden voor hen, en mede 
voor alle andere senatoren, die 

verantwoordelijk zijn voor wat nu 
is gebeurd. » 

In u De Gazet van Antwerpen n 
eveneens schreef L. Kiebooms een 
kostelijke bekentenis neer : 

«f In 1953 heeft men het gema
tigd taalontwerp Moeyersoen tus
sen de twee Kamers gewurgd. 

In 1960 heeft de Seneat de ze
telaanpassing verspeeld, nadat 
deze door de Kamer was gestemd. 
Onvergeeflijke fOut, waaraan de 
CVP., JM 'Vlamingen alls WaJen, 
de meeste schuld heeft. Ook toen 
dachten sommige vroede vaderen 
het beter te moeten doen... 

Gaan wij ditmaal de drie taai-
ontwerpen laten versmachten ia 
eindeloos gepeuter ? 

Wie ziet en voelt niet dat er 
hier met vuiur gespeeld wordt ? 

Wat de Senaat dan wel zotl 
moeten doen ? 

Hoe jammer voor sommige bet
weters ook, de tekst van de Kamer 
Bonder wijziging goedkeuren. 

Of dit nu onmiddellijk moet ge
beuren of later 7 

Liefst onmiddellijk als het kan, 
maar indien het later moet gebeu
ren, dat het verstaan zi] dat dit 
geschiedt bij een vervroegde te
rugkeer uit verlof. 

Wij moeten volstrekt de drie 
taalontwerpen afgehandeld hebben 
voor het einde van het jaar 1962, 
het koste wat het wil. De regering, 
de partijen, de groepsvoorzitters, 
moeten de nodige druk uitoefe
nen opdat dit gebeure. Er is al te 
lang gepalaverd en er is niet veel 
origineels verteld geworden. Het 
j>arlement geeft te veel een beeld 

'van onbeslistheid en woordenkra-
'ffferij. Het "is niet te verwonderen 
dat wij door andere krachten on
der druk worden gezet en dat er 
veel buiten ons wordt beslist. » 

VOLKSGAZ 

Ook de B.S.P.-onden'oorzitter 
Jos Van Eynde was niet erg te 
spreken over de onlogische hou-

VENETIAANSE BLINDEN 
Ze scheppen een aangename atmosfeer, laten toe de 
lichtsterkte te regelen en beschermen Uw meubels en 
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-

Bij 't merk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor 
het op- en neerlaten en bet schuinstellen der strippen 
thans vervangen door één loshangende stang met zwen
gel (gebreveteerd model), die toelaat alle bewegingen in 
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
slijtage van de touwen vermindert 
l̂ otledig afwasbaar en leverbaar In verscheidene .lastel-
tlaten. D koopt rechtstreeks in de fabriek, 
A, JEURISSEN - CLOOSTERMANS & Zonen 
Beringersteenweg • Zonhoven • TeL : (011)132.31 
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ding der senatoren. Hij schreef 
enkele bedenkingen neer onder de 
titel « Na een stemming ». 

« Men vraagt zich af wat er ge
beuren gaat, na de dwaze klucht 
(wellicht echter met tragische ge
volgen voor België !), waaraan de 
Senaat zich dinsdag en woensdag 
heeft bezondigd, in niet geringe 
mate dank zij de « wijze » agitatie 
van bepaalde Europese, universele 
en stratosferische « staatslieden » 
van alle partijen, die sxxJanig ge
woon zijn orde te brengen in de 
wereldproblemen, dat zij de « klei
ne » vraagstukken van hun. land 
met kennis van zaken menen te 
mogen verwarren ! » 

Van Eynde vervolgt : 
« Deze geleerde bollen van de 

baJie « i de imiversiteit zijn erin 
geslaagd voor de eerste maal in de 
parlementaire geschiedenis een 
Stemming uit te lokken, waarvoor 
aBe politieke leiders, niet alleen 
van vandaag doch ook tot een 
reeds ver teruggaand verleden, 
zich als voor de i)est hadden ge
hoed en die om meer bepaald de 
socialistische partij als voorbeeld 
te nemen, van Vandervelde tot 
Oollard steeds als noodlottig werd 
afgewezen. Eindelijk zijn sommi
gen, die daar plezier schijnen in 
te scheppen, erin geslaagd de qua-
si-«.lgemeenheld van de Walen en 
de franstallge Brusselaars lijn 
recht te doen stemmen tegen de 
quasi-algemeenhedd van de 'Vlaam
se mandatarissen. » 

Hij schrijft verder : 
< Er zitten klaarblijkelijk — in 

de Senaat meer dan In de Kamer 1 
— onder de Wsflen en Franstalige 
Brusselaars van alle partijen een 
aantal mensen die nog steeds ge
loven dat de 5.500.000 'Vlamingen 
die België teat weinig te betekenen 
hebben, geenszins « au sérieux > 
dienen te worden genomen en des
gevallend zelfs straffeloos voor de 
kop mogen worden gestoten. 

Wel bekome het htm I Doch zij 
sullen eerlang ervaren dat zij zich 
vergissen en dat ook wij, 'VTaam-

B E C O 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 
Tel. 03/32.27.12 

32.04.77 
Dienststations over gans 
het land 
Mazout zone O 

1,91 
Lichte stookolie zone O 

1,48 
Benzine super zone O 

6,98 
Met minimum van 1000 L 
voor gans het l and . 
'Voor grootafnemers aan 
onze dienststations : spe
ciale voorwaarden. 
Vertegenwoordigers 
en stationsuitbaters 

gevraagd 
voor gans het land 

Direktie : 
B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
Tel. 056/10937. 

se socialisten, met al onze vurige 
wensen voor de eenheid van het 
land en van onze beweging; maar 
dan in de volledige gelijkheid, se
dert geruime tijd tot de conclusie 
zijn gekomen dat een aldus opge-
vFjtte «Belgique de papa» — om 
met de Gaulle te spreken ! — al
lang dood Is. » 

EJn besluit : 
« Wat zij ook mogen beslissen, 

om nog uit het slop te geraken, 
iets menen wij te mogen zeggen, 
zowel aan hun adres als aan dat 
van de regering : wij zullen alles 
doen om te verhinderen dat de 
Kamer iets zou veranderen aan 
de beslissing die zij in februari 
heeft genomen en die de billijk
heid! en de logica zelf is. » 

Bed. ; Zo billijk en logisch was 
het nu precies niet. 

Wij zuU^i dat binnenkort in 
een brochure duidelijk aantonen. 

LA LIBIE BELeiQUE 
Door hun stemming maakten de 

franstalige senatoren een mach
tige propaganda voor het federa
lisme en' voor de 2de mars op 
Brussel. Niettemin steekt de Libre 
reeds waarsdiuwende vingers op 
naar de Vlaamse C.V.P.-ers. 

« Br wordt voor oktober een 
nieuwe « mars op Brussel » In het 
vooruitzicht gesteld op Initiatief 
van zogenaamde « kulturele » 
drukkingsgroepen, waarin de 

^Volksunie de lakens uitdeelt.' Het 
hoeft nauwelijks onderschreept, 
dat de tegenwoordigheid van 
O.V.P.-parlementairen in deze be
toging, deze maal zou beschouwd 
worden, als een onduldbare pro-
vokatie t.o.v. aUe Belgen, die ge
hecht blijven aan de nationale 
eenheid. » 

Bed. : En tevens van de 'Vlamin
gen, wanneer het zou duidelijk 
worden dat de C.V.P.-ers toch de 
faciliteiten zouden stemmen. In de 
eerste mars stapten zij ook op 
achter slogans als « Geen gebieds-
roof » en wat hebben zij gedaan 

Met een tikje geluk... • 
zijn uw materiële S 
zorgen weg !!! • 

Neem deel aan \ 
de trekkingen van de [ 

• 

AFRIKAANSE I 
• 

LOTERIJ i 
• 

• [ 
S8.030 loten = 30 miljoen • 

• 

Trekking v.d. Ude tranche • 
Zondag 12 augustus • 
te Bouillon • 

Per bUjet 100 F : 
Per tiendebiljet 11 F : 

met Houtem, Tombroek, D'Hoppc^ 
Mark, Edingen, Kokejane, Her
beek, enz ! 

La Wallonië 
Heeft een zeer aktieve rol ge

speeld in de imperialistisclie kam. 
panje om de Voer. Het blad agi
teert verder. Deze week stond er 
een duidelijke afdreiging in t.o.v. 
Vlaamsgezinde plakkers en kat-
kers. En dan moet men weten dat 
de M.P.W.-Waien heel de streek 
Kebben volgeklad met spreuken 
aïs « Merde au Limbourg n, met 
hakenkruisen e.d.m. 

Dat is natuurlijk toegelaten. 
jWij vertalen uit « La Wallonië • 
« Dat zij oppassen (de 'Vlaams

gezinden n.v.d.r.) en dat spel niet 
verder spelen. 

Zij mogen het weten : wij ka»-
nen ze aUen persoonlijk. 

Dat zij onder hen die van Ne
derlandse nationaliteit zijn zich 
herinneren dat er ultdrijvinga-
wetten bestaan voor ongewenste 
vreemdelingen. En zij die zich 
mengen in onze buitenlandse p<Vi 
litiek worden als dusdanig be
schouwd. 

Dat zij onder hen die geimpoav 
teerde 'Vlaamse funktionarlssen 
zijn, onderwijzers, tolbeambten of 
anderen, weten dat hun fimktlea 
hun niet toelaten openlijk politiek 
stelling te nemen. De administra
tieve autoriteiten van Luik, waar
van zij nota bene nog steeds aT-
hangen, hebben tot hiertoe do 
ogen gesloten (sic!), zij zullen het 
wellicht niet langer doen als wil 
een kampanje in regel zouden ont
ketenen. » 

PJit 

Solidarileil 
Een eerste overwinning is be

haald : vana<f vorige zondag 
werden de franse preken te Ant
werpen geschorst. 

De nasleep van de aktie Is 
daarmee echter nog niet opge
doekt. 

Honderden bewuste Vlamin
gen gaven reeds gehoor aan de 
oproep van het 'Vlaams Solida
riteitsfonds en brachten in vier 
weken tijds meer dan 40.000 F 
samen ten bate van de gestrafte 
sermoenmanifestanten van Ant
werpen en Gent, en dit in vol 
Ie vakantieperiode. 

Hoe groot het bijeengebrach-
•te bedrag ook reeds is, toch h 
het nog aanzienlijk te weinig 
om alle « onkosten » volledig 
te vergoeden. 

In Antwerpen alleen al dient 
naar schatting ongeveer 80.000 
F betaald te worden. 

Het Vlaams Solidariteits
fonds richt daarom nogmaals 
een drmgende oproep vooral 
tot de meer kapitaalkrachtige 
Vlaamsgezinden 

Men kan storten op P.CJt. 
235.62 van Kredietbank - Gent. 
Op het strookje vermelden : 
voor Vlaams Solidariteitsfonds 
(reikening 61.400). 

De volledige lijst van de 300 
mensen die reeds gestort heb
ben zal volgende week in ons 
blad verscbljnen 

Maximum komfort voor minimum kosten 

DE CENTRALE LUCHTVERWARMING 
MET SIERTEGEL-OVEN 
KOMBiNATIE MET OPEN HAARD MOGELIJK 
(Duitse Blsteem» 
Natuurlllfco of geforceerde mchtcirculatle 
Brandstof : mazout. kolen, eas 

Spaarzaam door imger brandstofverbruik ^ 
Betrouwbaar. 
seaelMge. bulseuju afeex. 

De modernst* co meest *ersprelde rerwamun< In het baltMüand. 

Lavsk 9.v.bJk • Antwerpen OoknmentatM M itodl* cmtla 
Markgrm«»tol IW . TA SMS.ST •» • 



DE VOLKSUNII 

Onze verkozenen aan het werk 
iTer gelegenheid van de bespreking der begroting van 
'Nationale Opvoeding en Kulltuur werd door onze woord
voerder mr F . \ ' an der Eist, volgende belangrijke 
redevoering uitgesproken : 

• Tijdve lies: waaroTi? 

De omstandigheden waar-
In wij — door de schuld van 
de regering ea de regerende 
partijen — deze belangrijice 
b;grot 'ng moeten bespreken 
zijn niet bevorderlijk voor 
een ernstig en grondig de
bat. 

Deze begroting werd einde 
s-^otember 1961 bij de 'Wa
rner ingediend en moest re
glementair voor het einde 
van het jaar gestemd wor
den. 

waarom een gezonde en af
doende oplossing onmogelijk 
werd. 

• De regeringsverklar ing. 

In de regeringsverkl9.ring 
werd de hsrvorming van het 
departement gesitueerd in 
het perspectief van kulture-
le autonomie. 

Laat mij toe vast te stellen 
dat al wat tot nu toe door 
de regering voorgesteld 
wordt met waarachtige kul-
turele autonomie niets te 

budgetair plan onderver
deeld is in een Nederlands
talige, Franstalige en Ge
meenschappelijke sektor. 
Hier wordt een open deur 
ingetrapt. 

Minister Van Elslande 
wordt « Minister voor Cul
tuur », maar zal slechts be
voegd zijn voor de Neder
landstalige sektor ! De be
groting voorziet voor deze 
sektor kredieten ten belope 

\ Ver heneden de eisen 
Wij ziin thans juli 1962 — 

en de begroting is praktisch 
reeds voor de helft uitge
voerd. 

Dit is een ernstige toe
stand, waarvoor niet het 
parlement maar de r e g e i r g 
de vol" e verantwoordelijk
heid draagt. 

Na de verklaring die giste
ren door de eerste minister 
afgelegd werd moet men 
zich daarenboven afvragen 
waarom men al die maan
den gediscusieerd heeft en 
,tiidj verloren ! 

Het was vanwege de 
Vlaamse C.V.P.-fraktie vol
komen overbod'g gedurende 
meer dan een jaar — want 
de betwisting is reeds on-

^ middellijk na de vorming 
V8,n de regering ontstaan — 
het been stijf te houden en 
zelfs nog in de Commissie te 
weigeren de begroting goed te 
keuren, om thans af te zien 
van de fel omstreden eisen 
en genoegen te nemen met 
een regeling die beslist geen 
bevrediging biedt, en die 
reeds 8 maand geleden mo
gelijk was. 

maken heeft, zoals ik verder 
in zijn uiteenzetting nog zal 
bewijzen. 

Het verward en ingewik
keld voorstel van de regering 
blijft ontegensprekelijk be
neden de minimale verwach
tingen, ver beneden hetgeen 
van Vlaamse C.V.P.-zijde ge-
eist werd. 

Wat behelst dit voorstel ? 
De heer Collard heeft het 

in zijn tussenkomst, nauw
keurig toegelicht en tot zijn 
juiste verhouding herleid. 

Op administratief plan 
komt er in plaats van een 
volledige ontdubbeling tot en 
met de graad van secretaris
generaal, een ontdubbehng 
van slechts drie algemene 
directies (lager, middelbaar 
en technisch onderwijs). 
Het departement telt echter 
8 algemene directies ! De 

V.ü. 

Mr. Van der Eist. 

van -135. miljoen ! 135 mil
joen op een totale begroting 
van meer dan 23 miljard. Het 
is potsierlijk dit te willen 
voorstellen als kulturele au
tonomie ! 

evenmin van de noodzakelijk 
geachte ontdubbeling van 
instellingen, kommissies en 
raden die van het departe
ment afhangen — behou
dens de Nationale Raad voor 
de jeugd, die overigens ook 
reeds ontdubbeld was. 

Het is overduidelijk dat 
dit voorstel geenszins beant
woordt aan wat van Vlaam
se zijde geëist en verwacht 
werd — o.m. door de Kul-
tuurraad voor Vlaanderen. 

Het volstaat het Memo
randum te overlopen dat 
door de Kultuurraad aan de 
regering overgemaakt werd 
na de verkiezingen. 

Het gezag van de Kultuur
raad, als emanatie van de 
Vlaamse provincie-besturen, 
kan moeilijk betwist wor
den. 

Men zal ongetwijfeld po
gen deze hervorming voor te 
stellen als een eerste stap. 

Dit is misleidend, omdat 
het voor eenieder duidelijk 
is dat van de huidige rege
ring, in de gegeven omstan
digheden, niets meer te ver
wachten is, zodat nogmaals 
een legislatuur zal voorbij
gaan zonder dat een bevre
digende, een afdoende oplos
sing aan het probleem gege
ven wordt. 

Het is zo dat door een ge
brekkige, ontoereikende 
maatregel het probleem be
graven, afgevoerd wordt. 
Dan was het te verkiezen dat 
he t in zijn geheel gesteld 
bleef. 

• D e historiek. 

Wij moeten dit trouwens 
zien in he t perspectief van 

ministerie van Openbaar 
Onderwijs en Schone Kun
sten aanbevolen. 

De vooroorlogse kuituur-
raden, officiële instellingen, 
spraken zich uit voor de 
splitsing en stelden zelfs een 
uitgewerkt plan op. 

De heer Julien Kuypers, 
die het weten kan, verklaar
de onlangs voor de Vlaamse 
Televisie, dat zonder de oor
log de volledige splitsing van 
het departement spoedig een 
voldongen feit zou geweest 
zijn. 

Wij zijn nu echter reeds 17 
jaar na het einde van de 
oorlog — en ook in de naoor
logse periode bleef deze eis 
een punt in de part i jpro
gramma's, al thans van de 
thans regerende partijen. 

Het Harmei - Centrumi 
sprak zich eenparig uit — in 
1951, meer dan tien jaar ge-* 
leden — voor kultuurauto-* 
nomie ! 

Vrijwel niemand betwist 
het gegronde van deze eis. 

Maar niets werd verwezen-» 
lijkt. 

Alle wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen in verband 
met de oprichting van kul-» 
tuurraden werden gekelderd 
op een of andere manier. 

Onder de vorige regering 
nog werd een wetsontwerp 
tot oprichting van kuituur-
raden in de senaat gestemd 
— maar niet in de Kamer. 

De huidige regering be-i 
loofde kultuurraden in de 
regeringsverklaring — m a a r 
zwijgt er sindsdien zorgvul
dig ,OYeT,;, , ^^^:, ^ , , . . -

Zelfs de hervorming van 
het departement — Twaax-? 
voor geen wet nodig Is —• 
werd nooit verwezenlijkt. 

B De inzet 

Inderdaad, wat zijn steeds 
de omstreden punten ge
weest ? 

Op administratief vlak de 
volledige splitsing of ontdub
beling van het departement 
van nationale opvoeding en 
kuituur tot en met de graad 
van sekretaris-generaal 

Op politiek vlak : twee 
volwaardige ministers, res-
p:ctievelijk bevoegd voor de 
de Nederlandstalige en de 
Franstalige sektor, samen 
bevoegd voor de gemeen
schappelijke aangelegenhe
den 

Dit was de inzet van de 
betwisting — en het was ook 
de logische en konsekwente 
oplossing van het gestelde 
prob eem. 

Ik zal niet ingaan op het 
nochtans belangrijk en be
treurenswaardig feit dat van 
CVP.-zijde Vlaamse rechts-
eisen verstrengeld werden 
met partijpolitieke bijbedoe
lingen en het probleem al-
flus niet zuiver gesteld werd, 
uitsluitend van uit een al
gemeen Vlaams standpunt. 

Noch van C.V.P.-zijde, 
noch van B.S.P.-zijde heeft 
men zich kunnen stellen bo
ven partijpolitieke bekom
mernissen en berekeningen. 
Dli is een van de oorzaken 

DEBAT OYER 
BEGROTING N.O.K. 
draagwijdte van deze her
vorming is zeer beperkt, ver
mits de eenheid aan de top 
ongewijzigd blijft : een se
cretaris - generaal, en een 
Waals minister, bevoegd voor 
gans het land. 

Het is opmerkelijk dat o.m. 
de sektor van het hoger on
derwijs en het wetenschap
pelijk onderzoek, waar de 
achterstand en de benade
ling van de Vlamingen het 
grootst is, niet ontdubbeld 
wordt. 

De kultuurzorg wordt on
derscheiden, maar niet ge
scheiden van het departe
ment van Nationale Opvoe» 
ding, lezen we in de verkla
ring van de eerste minister. 
Men zal moeten toegeven dat 
dit subtiele onderscheidin
gen zijn ! 

Onderscheiden - maar niet 
gescheiden. 

Dus geen afzonderlijk mi
nisterie voor kulturele zaken. 

Maar twee admmistra-
teurs-generaal. 

In feite is de draagwijdte 
van deze maatregel zeer ge
ring, vooreerst omdat de Al
gemene Directie « Kunsten, 
Letteren, volksopleiding en 
jeugdaangelegenheden » nu 
reeds op administratief en 

Men kan de vraag stellen 
waarom minister Larock, die 
bevoegd is voor de kulturele 
aangelegenheden van de 
Franstalige sektor, de titel 
niet gekregen heeft van 
« minister adjunkt voor 
Cultuur » ? 

De eerste minister heeft er 
in zijn verklaring overigens 
de nadruk op gelegd dat in 
zake de bevoegdheden der 
beide ministers niets veran
dert ! Alles blijft dus zoals 
het was — behoudens de ti
tulatuur van de heer Van 
Elslande. 

een jaren lange strijd, om 
ten volle te beseffen hoe 
ontgoochelend het voorstel 
van de regering is. 

Van lang voor de oorlog 
immers is he t probleem van 
de kulturele autonomie en 
van de splitsing van het de
partement gesteld. Vlamin
gen en Walen hebben zich 
herhaaldelijk akkoord ge
steld over deze konkrete en 
ogenschijnlijk gemakkelijk 
te verwezenlijken eis. 

Zonder naar volledigheid 
te streven, wil ik hier herin
neren aan : 

Ook nu staan wij in feite 
voor een nieuwe mislukking* 

Dit is geen oplossing — 
dat weet iedereen. DaaroaH 
spreekt men voorzichtig van 
< een eerste stap in de goi>* 
de richting >. ( 

Sukke lgang . t 1 

De sukkelgang gaat ver-» 
der. Het zou eervoller eiï 
eerlijker zijn, moediger ook 
deze aalmoes te weigeren. De 
heer Van den Daele is in de 
C.V.P.-rangen de enige di« 
konsekwent is. , 

Gesol met Kultuurautonomie 
• Ontoere ikend en 

verwar rend . 

Het voorstel van de rege
ring is niet alleen volledig 
ontoereikend, het is verwar
rend en gebrekkig. Het moet 
een bron worden van betwis
tingen en bevoegdheidskon-
flikten. 

Met geen woord wordt 
gewag gemaakt van de split
sing der begroting, v aaraan 
van Vlaamse zijde terecht 
^ o o t belang gehecht wordt; 

het Vlaams Socialistisch 
Kongres in 1937 te Antwer
pen gehouden, nadat in 1936 
het A.C.W. zich reeds in een 
Vlaams urgentie programma 
uitgesproken had voor zelf
standige onderwijs — en 
kultuurinstellingen. 

Alle Vlaamse kultuurver-
enigingen eisten kultuurau
tonomie, reeds voor de oor
log. 

Door het Studiecentrum 
voor de hervorming van de 
Staat werd reeds in 1937 de 
splitsing van 'het toenmalig 

,Wij horen alleen nog spre-t 
ken over « kompromissen ». 
« Van « kompfomis » to t 
« kompromis > worden de 
Vlaamse rechten, belangen 
en eisen verkwanseld. 

Wat zin heeft al de herrie 
rondom het Nilos en dezê 
begroting gehad ? De h. Col* 
lard heeft hier verklaard ösit 
het voorstel van de regering 
volledig overeenstemt met 
het standpunt dat zijn pa r 
tij steeds ingenomen heefi, 

'izie verd^. b ï i l B 



H VOLKMJME SI 

De Vlaamse fraktle van de 
C V P . s taat na meer dan een 
laar nergens : met een dode 
mus in de hand. De heer Van 
Elslande mag nu de titel van 
« Minister van Kultuiir » 
dragen, maar zijn bevoegd
heid wordt in niets gewij
zigd. 

Men heeft in verband met 
deze schuchtere hervorming 
gesproken van « kulturele 
autonomie ». 

ét Vlaamse tremeensdhtqn 
ongehoord. 

Toch wordt jaar na jaar 
deze begroting door de 
Vlaamse mandatarissen van 
de regerende partijen ge
dwee goedgekeurd. 

De heer Van Haegendoren, 
voorzitter vtm de Lode wijk 
De Raet - Stichting, schat de 
benadeling waarvan de 
Vlaamse gemeenschap jaar
lijks het slachtoffer is op on-

Met een dode mus 
Indien de woorden nog een 

zin hebben, dan is het ten 
onrechte dat hier gewag ge
maakt wordt van « kulturele 
autonomie ». 

Autonomie veronderstelt 
dat de Vlaamse, respectieve
lijk de Waalse gemeenschap, 
zelf, zonder wederzijdse in
menging, hun kulturele aan 
gelegenheden kunnen behar
tigen. 

Vanzelfsprekend behoort 
het onderwijs en vooral ook 
het hoger onderwijs tot de 
kulturele sektor in he t leven 
van een gemeenschap. 

In 1953 heeft de heer Van 
Elslande uiteengezet wat de 
minimum voorwaarden zijn 
om te kunnen spreken van 
kulturele autonomie : 

Twee minister en twee ge
westelijke wetgevende in
stanties. 

De heer Van Elslande 
schreef toen in de verant
woording van zijn voorstel : 

« De gezonde oplossing zou 
hierin bestaan : binnen he t 
kader van een algemene wet
geving aan de twee kuituur-
kamers toelaten verder te 
legifereren en te reglemen
teren, en twee ministers er 
mée b^la^ten die regionale 
wfet^Wig uit te voeren. 

geveer 5 miljard F. De bena
deling is natuurlijk zorgvul
dig weggemoffeld in de be
groting. 

Terecht dringen de Vla
mingen, o.m. bij monde van 
de Kultuurraad voor Vlaan
deren er op aan dat ook de 
begroting zou gesplitst wor-

ktngsverhoudiog, vooral dan 
l ^ de jeugd I Een Vlaams 
kind is de Belgische Staat 
minder waard dan een Waals 
kind — er wordt minder voor 
uitgegeven. Dat is de feitelij
ke toestand. 

Daarbij komt dat er nog 
een zogenaamde « gemeen
schappelijke sektor > is, met 
een krediet van bijna 125 
miljoen, die zeer verdacht 
voorkomt. 

Inderdaad gaat zonder 
twijfel het leeuwenaandeel 
van dit krediet nogmaals 
naar de Franstalige sektor, 
naar Franstalige instellingen 
of initiatieven, die « pour les 
besoins de la cause » « natio
naal > genoemd worden, 
maar he t niet zijn. 

Zoals b.v.b. het Nationaal 
Orkest van België, waarvan 
de voertaal uitsluitend Frans 
is, waarvan gans de briefwis
seling met de departement 

sen de twee taalrollen onge
veer bereikt werd. Dit kan 
globaal gezien en op papier 
juist zijn. Maar de werkelijke 
toestanden zijn alles behalve 
bevredigend, omdat de aan
wezigheid van nederlandson-
kundige ambtenaars op de 
topfunkties voor gevolg heeft 
dat gans de leiding van het 
departement Frans is en vrij
wel alle Vlaamse aangelegen
heden in 't Frans behandeld 
worden ! 

En wat dan gezegd van de 
toestanden in de instellingen 
die van het departemnt af
hangen ! Ik heb daarover aan 
de vorige minister inlichtin
gen gevraagd. De gegevens 
waarover ik beschik zullen 
wel weinig afwijken van de 
huidige toestand. Het moge 
volstaan enkele voorbeelden 
te geven : na dertig jaar toe
passing van de taalwet van 
1932 die een billijk evenwicht 
voorschreef ! 

Briefwisseling : 
Alles Frans. 

4. Nationale Hogere School 
voor Bouwkunst en 
Sierkunsten. 

Franse taalrol ! • 
Nederlandse 1 

5. Nationaal Orkest v. België i 
Volledig Frans 

• Wetenschappel i jke 

instell ingen. 
1. Koninklijk Instituut v« 

Natuurwetenschappen 
van België : 

Wetenschappelijk personeel | 
Franse taalrol ÜI 
Nederlandse f 

2. Koninklijke Sterrenwachl 
van België : 

Wetenschappelijk personeel f 
Franse taalrol lÉ 
Nederlandse A 

3. Koninklijk Weerkundig 
Instituut van België : 

Wetenschappelijk personeel | 

Taaltoestand na dertig 
jaar steeds ongezond 
den : het zou voor iedereen 
duidelijk moeten zijn welke 
de bestemming is van de 
kredieten, hoeveel er gaat 
naar de Nederlandstalige 
sektor, hoeveel naar de 
Franstalige sektor. 

« Het s taat vast dat er aan 
de Nederlandse cultuuruitin
gen oneindig veel minder 
wordt besteed dan aan de 
Franstalige en de inwoners 
van de Vlaamse landstreek 
aJzo van hun rechtvaardig 
aandeel beroofd worden >, 
lezen we in het reeds ver-* 

uitsluitend in het Frans ge
voerd wordt en waar Vlaam
se dirigenten verplicht wor
den Frans te spreken. 

De door de regering voor
genomen oprichting van een 

Nationaal Lyriscj^ Toneel > 
in de hoofdstad is een soort
gelijk initiatief dat uitslui
tend tot doel heeft de Vla
mingen te benadelen en aan 
re Franstalige sektor een bi j 
komend krediet van 10 mil
joen te geven dat aan de Ne
derlandstalige 'sektor gewei
gerd wordt. 

• Het Nilos. 
Ik heb dan ook een 

amendement ingediend om 
dit krediet te schrappen. 

• Kunst instel l ingen 

1. Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis : 

Wetenschappelijk personeel : 
Franise taalrol 13 
Nederlandse 4 

Administratief personeel : 
Franse taalrol 45 
Nederlandse 17 

Briefwisseling met het depar
tement : voor 90% in ' t Frans 

2. Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten v. Brussel: 

Wetenschappelijk personeel : 
Allen op de 
Franse taalrol, 
behalve 1 

Administratief personeel : 
Franse taalrol 29 
Nederlandse 20 

Franse taalrol 21 
Nederlandse 4 

Administratief personeel : 
Franse taalrol 40 
Nederlandse 1§ 

Dit zijn enkele voorbeelden; 
van toestanden in «nationale* 
instellingen na 30 jaar toe
passing van de taalwet. 

Wij in ieder geval weigeren 
dergelijke toestanden goed tê 
keuren. 

• De taa lwet 
Er is ook de taalwet in zaKti 

het onderwijs. Ook deze taal» 
wet dateert van 1932 en is dut 
dertig jaar oud. 

Hier zouden wij eveneeni 
moeten wijzen op de n ie t -na-
leving van deze wet, o.m. doog. 

Grootste kredieten naar Franstaligen 
1 ' 

Sprekende uiting van Belgi sche kuituur ! 

Buiten die formule zien 
wij er geen die aan onze 
twee kultuurgemeenschap-
pen een volledige zelfstan
digheid in het raam van de 
eenheidsstaat kan geven ». 

Er is dus geen aanleiding 
om op dit ogenblik, in ver
band met het voorstel van de 
regering te spreken van 
< kulturele autonomie », ver
mits de eenheid van het uni
taire ministerie van Natio
nale Opvoeding en Kuituur 
gehandhaafd wordt. 

• De begrot ing. 

Ik wens thans ook nog te 
spreken over enkele aspekten 
van de begroting en toestan
den in het departement die 
de Vlaamse openbare mening 
beroeren. 

Dertig jaar na het tot 
stand komen van de taalwet
geving is immers de toestand 
in vele opzichten nog steeds 
ontstellend en de achteruit-
Stelling en benadeling van 

meld memorandum. 
Van andere zijde werd 

reeds gewezen op het feit dat 
de rijkstoelagen voor het ho
ger onderwijs onrechtvaar
dig verdeeld worden. O.m. 
door het V.E.V. 

Ook werd er op gewezen 
dat de kredieten voor weten
schappelijk onderzoek over
wegend naar Franstaligen 
gaan. 

In de begroting die wij 
thans bespreken werd een 
dergelijke splitsing van de 
kredieten doorgevoerd voor 
een zeer beperkte sektor : 
« Kunsten, Letteren, Volks
opleiding en Jeugdzorg ». 

Dit deel van de begroting 
bedraagt echter nog geen 400 
miljoen op een totale begro
ting van meer dan 23 mil
jard ! 

Het verlenen van eenzelf
de krediet aan de Neder
landstalige als aan de Frans
talige sektor — ieder 135 
miljoen — is op zich zelf 
reeds een flagrante onrecht
vaardigheid gezien de bevol-

Ook voor het Nationaal 
Inst i tuut voor Lichamelijke 
Opvoeding en de Sport wer
den de kredieten in het oor
spronkelijk begrotingsont-
werp verdeeld over drie sek
toren, met een gelijk bedrag 
voor de Nederlandstalige en 
de Franstalige sektor. 

De regering is hier echter 
op terug gekomen en door 
een regeringsamendement 
wordt terug een enkele be
grotingspost voorzien ! Ken
schetsend ! 

Het Nilos wordt niet ge
splitst. Waarom werd al die 
herrie gemaakt rond de 
overdracht van het Nilos 
van Volksgezondheid naar 
Nationale Opvoeding ? 

Welnu, met de Kultuurraad 
voor Vlaanderen, eisen wij 
niet alleen de volledige split
sing van alle begrotingskre
dieten, om klaar te zien, 
maar ook dat de kredieten 
zouden aangepast worden aan 
de bevolkingsverhouding, wat 
maar redelijk is. 

De Vlamingen bekomen 
thans het aandeel niet in de 
staatsuitgaven waarop zij 
rechtmatig aanspraak mogen 
maken. Hoe lang zal dit nog 
duren ? 

• Evenwicht ? 

In het Commissieverslag 
lezen wij dat de minister ver
klaard heeft dat in het de
partement het evenwicht tus-

waaronder 1 mèt 
de graad van op
steller 

Briefwisseling met het depar
tement : voor 90% in 't Frans 

3. Koninklijk Muziekconser-

vatorium van Brussel : 
Fran£?e taalrol 13 
Nederlandse 4 

(Vervolg van blz. 1) 

Waar staan wij, vraagt «De 
Boer» en hij antwoordt : zo
lang de regering blijk geeft 
aan de rechtmatige eisen van 
de organizatie tegemoet te 
komen beslist de Bondsraad 
niet aan te sluiten bij de ge
voerde protestactie (uitgaan
de van een Waalse boerenor-
ganisatie). 

Wij, boeren, antwoorden : 
wij betreuren dat er noch in 
de C.V.P.-leiding noch in de 
Boerenbond een boerenziel is 
die met ons meeleeft en mee
voelt, met als gevolg dat er 
sedert 1950 50.000 boerenbe
drijven werden opgedoekt en 
er vóór 1970 nog 50,000 zullen 
volgen. 

het stelsel der transmutatie-* ' 
klassen, die niet beantwoor- ' 
den aan hun doel, maar die* 
nen om de wet te ontduiken» 

In gans Wallonië, met tien-» 
duizenden en tienduizendea 
Vlaamse inwijkelingen, is er 
geen enkele transmutatie^ 
klas. Het zijn ook maar kiOi* 
deren van arbeiders en boe-

(Zie blz. 13) 

VLAAMSE BOER 
KLAAGT AAN 

Wij protesteren met klem 
tegen de lakse houdmg van 
de boerenvertegenwoordigers 
van de Boerenbond die geen 
boeren zijn. De schrik is he l 
begin van de wijsheid. Vol
gende keer geven wij onz0 
stem aan de Volksunie en in
dien 10% van de aangesloten' 
leden bij de Boerenbond wei
geren hun lidmaatschap té 
vernieuwen, zal de?e boeren-
organisatie op haar grondves
ten beven uit schrik voor een 
verdere aftakeling. 

Een boerenorganisatie moet 
geleid worden door boeren 
die de drietand durven ge
bruiken en niet door een po
litieker. Doctor in de Rechten 
die de boerenziel mist. Want 
wij willen de paria's van do 
maatschappij niet blijven. 
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ANTWERPEN 
Let wel. 

In de maand augustus houdt 
Reimond Mattheyssens geen 
spreekuur. 

ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen Stad : De 

ledenvergadering van 1 augustus 
is verschoven tot 5 september we
gens de verlofperiode. 

BRUSSEL ' 
Wie verkiest per autokar naar 

de IJzerbedevaart te gaan, gelieve 
zich voor H augustus in te schrij-

•ven door storting van 120 P op 
P J l 4084.97 van Torfs, J., A. Lam-
b'.ottestraat 133, Brussel 3 

BLANKENBERGE 
De afd. Blankenberge laat aan 

alle belanghebbenden weten dat 
haar lokaal niet meer gevestigd is 
In de herberg « 't Butje », Van-
derstichlenstraat, Blankenberge. 

Van zo haast het nieuw lokaal 
In orde is, zal het bekend ge
maak t worden. 

BRUGGE 
Propaganda. 

Bijna iedere zondag gaat de 
propagandaploeg er met de nieu
we wagen op uit. 

Geef ook die mensen een vrije 
zondag en meld U aan voor deel
name aan kolportage- en andere 
tochten. 

Mare Vandemoortel, Delaplace^ 
s t raat 121, Sint-Kruis, neemt 
giaag uw medewerking aan. 
Administratie. 

Naast de werking naar bulten 
i i en t ook de administratie ver
zorgd 

Alle afdelingen moeten er dan 
voor zorgen dat him steekkaarten-
stel in orde is, de adresverande-
rmgen moeten medegedeeld wor
den aan het sekretariaat, enz., 
e r? 

^a het verlof, geen achterblij
vers meer ! 
Steunt onze akties. 

Naast uw daadwerkelijke mede
werking is ook de financiële steun 
van groot belang. 

ledere steunbijdrage wordt 
graag aanvaard. 

Stort op postrekening nummer 
4414.47 van Jan Van Tulden, Ver
brand Nieuwland 25, Brugge. 

DENDERLEEUW 
In deze gemeente werd de vlag-

genaktie op 11 juli goed verzorgd. 
Ruim 20 leeuwenvlaggen wapper
den aan de gevels, 's Avonds 
greep een plechtige avondmis 
plaats ter ere van O.L. Vrouw van 
Vlaanderen. De mooie kapel der 
E.P. Kruistseren was vol gelopen 
en de preek door E.H. Raedschel-
ders over Kerk en Politiek vond 
een aandachtig gehoor. 

Na de in het Nederlands gezon
gen mis werd het innige Onze 
Lieve Vrouw der Lage Landen, 
door alle aanwezigen meegezon
gen. Mevrouw Goessens aan he t 
harmonium besloot deze prachtige 
mis met de uitvoering van De 
Vlaamse Leeuw. 

Nadien werd er in de refter van 
het college in Vlaamse gezellig
heid nog een pintje geledigd. 

DWORP 
De plaatselijke Davidsfondsafd. 

richt, zoals ieder jaar, een bus in 
ter gelegenheid van de IJzerliede-
vaart. Inschrijvingen worden van 
nu af aangenomen bij : 

Dhr Deweyer Pr. Kring. 
Dhr Snyeders Pr. Kring. 
Dhr Deryck Pi'. Wanwingen. 
Dhr Onnocke J.-B. Kilroheide. 
De prijs : + 140 P. 
Niemand ontbreke dit j aa r ! 
Binnen afzienbare tijd s tar t de 

« Vlaamse Ziekenkas » te Dworp. 
Vrienden en belangstellenden ne
men nu reeds hun schikkingen 
om aan te sluiten. 

V.M.O. GENT 
Voor de 33ste maal waren we op 

zondag 22 juli dit jaar de tiaan op. 
Bij gebrek aan bladen moesten we 
ons ditmaal bij twee openlucht-
meetings houden, welke plaats 
vonden te Oostakker, van deze ge
legenheid werd gebruik gemaakt 

DE BESTE WENTELPOORT 

om een 500 tal oude nummers gra
tis uit te delen. We mochten ons 
terug in een ruime belangstelling 
verheugen. Ouderen en jongeren 
volgden aandacht ig hetgeen M. 
Van Damme te vertellen had. 

GENT-EEKLOO 
V.M.O. nieuws. 

Op 10 juli vond de jaarlijkse U 
juliviering plaats op de Kouter te 
Gent. De officieele genodigden 
w.o. G u s t . De Schrijver, burge
meester Claeys e.a. keken wat 
verwonderd op toen een paar 
V.M.O. mannen hun een amnestie 
pamflet In de hand gaven. 
Kolportage. 

De wekelijkse kolportage vond 
di tmaal plaats te Hamme. 

De oorspronkelijk voorziene 
openluchtmeetlngs vielen letter
lijk en liguurlijk in he t water. 

We beklagen de inwoners van 
hier, wanneer ze n a iedere stort-
vlaag 30 tot 40 cm water moeten 
trotseren om van huis naa r he t 
dorp te gaan. 

Op onze ingekorte kolportage 
werden toch nog 82 Volksunies 
a a n de m a n gebracht. 

MOLENBEEK-JETTE 
Op 5 jtill laatstleden vond een 

geslaagde ledenvergadering plaats. 
Het voornaamste Punt van he t 
programma was de bespreking van 
de hervorming der s tatuten. Na
dere uitleg over deze hervorming 
werd verstrekt door ds Heer J .-De 
Eerlanger. Na deze uiteenzetting 
werd overgegaan tot de splitsing 
van he t kanton in drie afdelingen, 
namelijk Molenbeek, Je t t e en 
Ganshoren-Koekelberg. De voor
zitters van de respektlevelijke af
delingen treden in funktie vanaf 
15 augustus. Na antwoord op en
kele gestelde vragen, wenste de 
kantonnale afgevaardigde, de Heer 
J. De Eerlanger, de drie afdelin
gen een vruchtbare werking toe. 

MOLENBEEK 
IJzerbedevaart : een autocar 

wordt ingelegd door he t kanton 
Molenbeek; prijs 120 F drinkgeld 
van autovoerder inbegrepen. 

Inschrijven bij de plaatselijke 
besturen van het kanton of tel. 
79.10.64 voor Je t t e ; tel. 25.48.52 
voor Ganshoren - Koekelherg; en 
tel. 25.50.94 voor Molenbeek. 

PERK • STEENOKKERZEEL 
Op zondag 5 augustus komen 

Perk en Steenokkerzeel aan de 
Beurt voor een werftocht met 
verkoop van he t blad. 

Bijeenkomst te 8 uur 45 achter 
de KVS - Lakenstraat Brussel of 
te 9 uur 30 voor de kerk van Perk. 

RANST 
Zoals aangekondigd In Volks

unie van 7 juli had op 8 juM Jl. de 
eerste zitting voor dienstbetoon 
van Provincieraadslid H. Paellnckx 
plaats in onze afdeling In cafe 
De Zwaan. 

Volgende zitdag van de Heer 
Paellnckx in cale De Zwaan op 

1 A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS 
I BERINGERSTEENWEG - ZONHOVEN | 
: TEL: (011)132.31 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 AL Lemonnierlaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 

• 
Volledig:e sekretarlaat-
kursus 
In twee ]aar. 

• 
Steno- en 
daktylografle 
In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
corr€spondentie 
• 

De school waar Vlamlnfen 
zich thuis voelen. 

* 
Beter en voordellf er 

zondag 12 augustus 1963 Vaa K) 
uur af. 

SCHAARBEEK 
Op 11 augustus wordt dte afde

ling Schaarbeek-Evere officieel 
gesticht en krijgen de leden de 
gelegenheid om hun bestuur te 
kiezen, zodat ze <^ die manier 
kunnen meewerken aan de verdere 
uitbouw van de part i j in groot-
Brussel. Wie wil in regel zijn om 
deel te nemen aan deze belang
rijke geljeurtenis, gelieve zijn lid
maatschapsbijdrage 1962 (50 P 
hoofdlid, 20 F bijlld) te storten 
op P.C. 4084.97 van Torfs J.E., A. 
Lambiottestraat 133, Brussel 3. 

SCHILDE 
De afdeling hield een algemene 

vergadering op 5 juli 11. Op he t 
progiamma : kort en bondig ver
slag door de bestuursleden over 
gevoerde aktie (zeer Interessant) . 
J . Creten sprak er over de Vlaam
se Vakbond en J. Lefroid over de 
Vlaamse Ziekenkas, waa rna Volks
vertegenwoordiger B . Mattheys
sens een bondige en leerrijke uit
eenzetting gaf over enkele wantoe
s tanden en hoe deze behandeld 
worden in de Kamers. 

WETTEBEN 
Activiteitenverslasr. 

I n toepassing van de nieuwe 
s ta tuten brachten meer dan 50 le
den hun stem ui t bij de verkie
zing van he t nieuw bestuur. De 
Uitslag mag er zijn. Een jonge, dy. 
namisohe ploeg is vast besloten 
Volksunie-fWetteren op zegewegen 
te leiden. Het past hier een hiü-
degroet te brengen aan he t aftre
dend bestuur. De oud vlag is in 
jonge handen overgedragen, m a a r 
deze laatsten zijn fier te kunnen 
bevestigen dat hun voorgangers 
« de oude vlag » steeds gaaf ge
houden hebben, zodat het e en ' ge 
noegen zal zijn er zich verder 
voor in te spannen. 

Op 5 juli kwam P. Martens ons 
op de noodzaak van propaganda 
en actie wijzen. Een colportage-
ploeg en een kalk- en plakploeg 
voor het kanton werden gevormd. 
Abonnementenslag en ledenwer
ving werden besproken. 

Op 1 juli was onze afdeling 
sterk vertegenwoordigd op de 
meeting en in de stoet te Antwer
pen 

WOLUWE 
Het past hier de ploeggeest en 

het doorzettingsvermogen te pri j
zen van de propagandisten ui t 
Woluwe. Dank zij h u n proefnum
mer werking, die vooral voor 
Groot-Brussel he t aangewezen 
propagandamiddel is, hebben zij 
he t aan ta l abonnementen in Wo
luwe bijna verviervoudigd en het 
terrein voorbereid voor komende 
suksessen. 

Htm werkwijze (gedurende en
kele weken proefnummers sturen 
naar uitgekozen adressen en deae 
daa rna bezoeken) verdient navol
ging in al de gemeenten van 
Groot-Brussel, waar, mits metho
dische werking zeer veel kan be
reikt worden. 

GEBOORTEN 
Op Vlaanderen's hoogdag kreeg 

ons Leent je een Hef broertje Jo
ris. 

Dit melden de zeer gelukkige 
ouders : Mr. en Mevr. Rik Ver-
heyen-Llevens, Stationplein 27, 
Herentals. 

Proficiat 1 
Op 14 juli 11. werd te Gent in 

het gezin van prov. voorzitter Ir. 
G. Deroo een tweede kindje gebo
ren : Ortwin. 

Aan dh r en mevr. Deroo onze 
hartelijke gelukwensen. 

HUWELIJKEN 
Te Borgerhout t rad de heer Ro

ger Jorissen in het huwelijk met 

Foto en Smalfilmgroep Kultunt . 
Doet langs deze weg een drin

gende oproep tot aUe Vlamingen 
zich kosteloos te laten aansluiten 

' bij een foto en smalfilmgroep, met 
een Vlaams kultureele Inslag. 

Alle foto- en smalfiUnliefhebbers 
kunnen nadere inlichtingen veme-
nemen aan onderstaand adres : 
Foto en Smalfilmgroep Kultura, 
PiUep van de Elzaslaan 35 te Kor
trijk. Tel. (056)257.72 

mejuffer Magda Deckers. 
Te C3ooik huwde de beer Jfen 

Schets met mejuffer Lea van der 
Kelen. 

Onze harteli jke gelukwensen. 
Op 28 jtüi t r aden te he t huwe

lijk te Antwerpen onze vriend 
Hektor van OevelMi met Leentje 
Vander Heyden. Hartelijk profl-
ciat ! 

Heden 4 augustus treden te Aa^ 
werpen in he t huwelijk Uc. DÖk 
Stappaer ts met mej . I da Paqwuf. 
Hartelijk proficiat I 

BMW Mm 
ZOEKERTJ 

Buiten-meisje + 15 Jaar, Be
vraagd voor hulp in Vlaams gezin. 
Schrijven n a a r : Mw Sebille, Post-
s t raa t 61, Brussel 3, of zich aan
bieden n a 15 oogst. 

Juffr. 24 J. tweetal, gedipl. op
voedster kinderkolonie, zoekt ver-
andering van werk. Bediende, wln.-
keljuff., assistente bij geneesheei; 
Jlefst Limbuig of omgeving. 

Schrijven n r 134 bureel blad. 

Vlaming verlangt In betrekking 
te komen met afnemers van dood
kisten — begrafenisondernemers 
met ruime klienteel, gasthuizen, 
klinieken e.a. 

Antwoord op he t bureel van he t 
blad n r 133. 

. ^ a l s t . e u omeevi^g : herüalings-
leasen^ToerrberWdtrïg examen, enz. 
door ei-varen leerlcracht. Lager- e a 
lager midd. onderwijs. Schrijven 
( De Volksunie » onder n r 727. 

Gediplomeerde sierkunsten (sp»-
claJiteit blnnenhuisarchltektuur) ' 
hoger Ins t i tuut St. Ltikas Brussel 
3 zoekt passende betrekking. 

Schrijven : Wtm Jorissen, Beei-
hovenstr. 16, Brussel 7. 

Verzamelaars van punten, pren
ten, postzegels, s igarenbanden 
enz.. . : er s taa t een voortreffelijk 
Vlaams maandblad ter Uwer be
schikking. 

Maandelijks verschijnen er In
teressante rubrieken en ar t lk^a , 
terwijl U tevens de mogelijkheid 
heeft om gratis ruUberichten *• 
doen opnemen. Sluit aan blJ d» 
« Verzamelaarsklub », he t enige 
werkelijk Vlaamsvoelende Wad 
voor verzamelaars 1 Het JaaiSkt 
geld bedraagt adechts 40 P (gewo
ne leden) of 100 F (s teun^ide re
dactieleden). U Inmt Uw lidgeld 
vereffenen door storting op post
rekening n r 1244.60 van A. Der-
maut , Hugo Verrieststraat 7S, 
Roeselare (wil vermelden : u n -
wei-ving V.G.). 

Regentes kan aan leerlingen 
van het lager middelbaar onder
wijs bijlessen geven in wiskunde 
en natuurkunde om deze voor te 
bereiden op volgend schooljaar al 
op herkansingsexamen. Telefoon 
33.13.30. 

«Verkoopkantoor - Pan ro -Be»» 
(benzine, mazout, enz.) verlaagt 
in kontakt te komen met flinke 
medewerkers in gans het Vlaamse 
landsgedeelte voor de verkoop 
van brandstoffen. 

Schrijf heden nog a a n oe» 
adres : Dljkstraat 53, Oudenaarde. 
Tel. 055-325.97. 

Flinke vijftiger volledig blind, 
wonende te Gent en voor he t 
voor he t ogenblik werkende te 
Brussel zoekt plaats aJs teleio-
nist of ander passend werk. 

Schrijven bureel blad n r 131. 

Bedlende, 53 Jaar, om zijn over
tuiging nu nog in 1962, gebrood
roofd, zoekt passende werkgelegen
heid als bedlende of eventueel ma-
gazijnier. liefst omgeving G e n t 

Schrijven bureel blad l e t t e n 
M.V.P. 

Vlaams nationalist v a d a vaa • 
k t ada -% eodct plaats als dtiauf-
(eur ot magazljnter Uefat ooifle-
vlng O e a t • Kortri jk at Bnigfe. 
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BR<MECHEM 
Na een intensieve ledenwerving 

werd ook te Broeohem een afde-
üng gesticht. Momenteel telt zl] 
reeds 30 leden. Ben bestuur werd 
verkozen in bijzijn van de vrien
den Maes en Dr. Goemana Alle 
simpatisanten en kandidaat leden 
tÜt het omliggende waar nog geen 
afdeling bestaat kunnen als lid 
worden ingeschreven. 

Het bestuur is zinnens de actie 
uit te breiden en heeft als eerste 
verwezenlijking 600 Liebaerten 
gebust I 

Sociaal dienstbetoon zal worden 
Ingericht na de verlofperiode. 

Onze propagandist uit het dage
lijks bestuur zorgde voor de groei 
en Woei van onze afdeling door 
«Ijn gezin te vergroten met een 
flinke zoon Koen op 10 i\Éi 1962. 

Onze ha^rtelijkste gelukwensen 
vioor ouders en nieuwe V.U. 
kracht. 

Voor inlichtingen omtrent aan-
duitingen, abonnementen, sociaal 
dienstbetoon richt U tot de voor-
Bltter van de pilaatselijke afdeling 
Vlemlnckx G., Molenweg 34, Broe-
chem. 

Neem kontakt met het afde-
Mngstoestuur om afspraken t« mar 
ken met onze volksvertegenwoor
digers — *ij zorgen voor V en 
helpen ai Uwe moeilijkheden op
lossen. 

DIKSMVIDE 
< ^ WMidag 32 juli j.1. had in het. 

c -Vlaams Huis » een beperkte at-
ganisatorische vergadering plaats, 
waarop alle leidende elementen 
Bit het arrondissement waren uit-
cenodigd. 

looten$ 

h m 
Zuiver Hop en Mout 

Het echte Vlaamse Bier 

In zijn inleidend woord, dankte 
de w.n. Voorzitter Leo Van De 
Weghe voor het in hem gestelde 
vertrouwen, en beloofde hij in het 
spoor van zijn grote voorganger, 
al het mogelijke te zullen doen 
voor de groei en uitbreiding van 
de Volksunie in zijn arrondisse
ment. In enkele ontroerend-mooie 
zinnen bracht hij hulde aan de 
nagedachtenis van wijlen Jan De 
Bondt, wiens dynamisch optreden 
en onverwoestbaar-Vlaamse trouw 
even in herinnering werden ge
bracht. 

Tijdens een vlotte en onder al
gemene goedkeuring gehouden be
spreking, werden de reeds bestaan
de partij afdelingen met een zestal 
nieuwe versterkt; tevens werden 
w.n. kantonale gevolmachtigden 
aangesteld en voorbereidend werk 
geleverd, met het oog op de vor
ming van een arrondiss. raad en 
nieuw arrondiss. bestuxir. 

In vervanging van drh. Devis-
scher, die ontslag nam als propa
gandaleider, omwille van zijn veel
vuldige beroepsactiviteiten, werd 
onder levendige instemming dhr. 
Leo De Vreese, uitbater van het 
« Vlaams Huis » tot die taak be
noemd. 

22 september 1 Mechelen ? 

In naam van het Bestuur, wil ik 
hier even ©en innig dankwoord 
riöiten tot onze vriend Jef Devis-
scher, voor alles wat hij als propa
gandaleider voor Vlaanderen heeft 
gedaan. Beste Jef : U waart een 
van de allereersten in het arron
dissement, die het wapen van de 
opstanding hebt durven hanteren, 
in een tijdspanne waarin prao-
tlsch niemand iets ondernemen 
dierf. 

We danken V en voor het on
vergetelijke voca-beeld, en voor de 
machtige bijdrage tot de door
braak. 

De vergadering, welke in de bes
te stemming verliep, besloot met 
het zingen van de Vlaamse Leeuw. 
De w.n. voorzitter mag terecht te
vreden neerzien op deze eerste be
perkte vergadering. 

De werftooht voorzien voor 28-7 
te Diksmuide vond niet plaats bij 
gebrek aan Volksunie nummers, 
deze werftocht vindt stellig plaats 
op zaterdag 4 o<^st. Vergadering 
om 2 uur in 't Vlaams Huis te 
Diksmuide, ook voor de propagan
disten die bij vergissing niet wer
den verwittigd. 

De 11 juli viering werd te Diks
muide een reuzensucces, veel aan
wezigen, en niet minder dan 109 
leeuwen vlaggen. Hartelijk profi
ciat aan de bevlaggers. 

Ook een welgemeend proficiat 
aan de inrichters : Rik Degheim, 
Jef Laridon en Robert Ti-avers. 

V.M.O. GENT 
Na 3 weken kwam uit de kol-

lektiebussen in cafe Rubenshof en 
cafe Tijl onderscheidelijk 700 P 
plus 100 F Kongolese Bank en 100 
F te voorschijn. In beide lokalen 
werden reeds ettelijke stylo's ver
kocht er zijn er echter nog in 
voorraad. Hartelijk dank. 

f R A D I O - T E L E V I S I E : 
: Alle grote merken : Loëwe-Opta - Siera - Philips - enz. • 
I ELEKTRISCHE KEUKENTOESTELLEN : 
I Wasraachienes - Zwierders - Mixers - Frigos enz. • 
l 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 - Maldegem : 
: Vriendelijk aanbevolen — zeer speciale prijzen voor de j 
I lezers van «De Volksunie». • 

S.O.S. 
De propagandawagen is stilge

vallen, het hart heeft oppehouden 
met slaan. De motor moet door 
een nieu'rfe vervangen worden. 
Wie helpt mee nieuw leven te bla
zen in onze propaganda wagen ? 
Wie helpt mee de reeks van 33 
kolportages die dit jaar reeds 
plaats hadden, zo spoedig als het 
kan verder door te zetten ? 

Wie zulks doen kan en wil, stort 
zijn bijdrage op postgiro 6125.00 
K. Van Damme, Merelbeke. 

Allerlei. 
In Cafe Rubenshof werd op 11 

juli een achttiender gespeeld door 
de heer Noppe, medespelers wa
ren K. Van Damme, Lede De Oo-
ninok en Cyriel Van Heede, Ge
tuige Fi'ans De Vuysdere. Er werd 
bij deze unieke gelegenheid spe
ciaal op de V.M.O. koUektiebus 
gedacht. 

Men kan vanaf heden in cafe 
Rubenshof reeds in.schrijven voor 
de IJzerbedevaart - reis, na de 
plechtigheid bezoeken we de 
kleinste gemeente Soetenaaie. 
Bal ! Bal! Bal! 

Het eerste bal in het Vlaams 
huis Roeland vindt dit Jaar plaats 
op 6 oct. e.k. Vorig jaar was ie
dereen tevreden over het Volks
unie bal, dit jaar zal men nog 
meer reden tot boffen hebben. We 
waarborgen een ontspanning, leu
te en plezier als nooit voordien. 

Naar Latem. 
Op 5 oogst a.s. maken alle V.IT.-

Brugse poorters kennis met el
kaar te Latem ! 

'n Gezellig samenzijn en ont
spanning ook voor echtgeno(o)t(e). 
en kinderen. 

We vertrekken te 14 uur 30 aan 
de Kerk van St. Jan de Doper 
(St. Jean Baptist O 

Het vervoer is gratis. 
Wie eventueel met zijn wagen 

andere personen zou kunnen ver
voeren, laat dit weten aan onder, 
staande adressen : Beukelaax-
straat 33, Boomstraat 17 of Rijm-
dam 13. 

Tot binnen enkele weken. (4 
uurtje medebrengen of ook ter 
plaatse beschikbaar). 

22 september 7 Mechelen ï 

GERAARDSBERGEN 
Zaterdag 29 sept. te 20 uur 30, 

in de zaal Plaza te Geraadsber-
gen, vindt het 2de dansfeest van 
de Klub plaats. Wie het eerste 
in « de Kalvaar » te Voorde, vorig 
jaar, meegemaakt heeft weet dat 
het tweede een even groot sukses 
tegemoet gaat. Luc Verstraete, de 
gekende grafieker uit Eeklo, zal 
net als vorig jaar voor de Vlaam
se Klub van Zottegem, het ont
werp voor de uitnodiging verzor
gen. 

Er wordt aan de zustervereni
gingen van het Land van Aalst 
vriendelijk gevraagd met de da/-
tum van 29 sept., voor zoveel als 
mogelijk, rekening te willen hou
den. Onze dank vooraf I 

ARRONDISSEMENT lEPEB 
D(Ater Herman Le Compte, 

voorzitter van het arrondissement 
leper - Poperinge - Wervik laat 
weten dat de voorlopige sekretaris. 

AMERIKAANSE STOCK 
ALLES VOOR CAMPING 

ONZE LEUS : U DIENEN 
Vlasmarkt 16 Hopland 51 

Antwerpen Gent 
fel. 23.17.87 Tel. 32.61.18 

Private kinderhome St. Jan, 
Lombardsijdelaan 144, Westende. 
Tel. 058-238.45. 

Paul Mortier, om gezondlieidsre-
denen ontslag genomen heeft. In 
zijn vervanging zal zo vlug moge
lijk worden voorzien. 

Voorlopig IS alle briefwisseling 
te voeren met de voorzitter : dr. 
Le Compte, Kerkepanneweg 3, St-
Idesbald-aan-zee. Telefoon 058-
224.58 en 224.68. 

IZEGEM 
Ziekenbond en dienstbetoon : 

1ste zaterdag van de maand van 
14 tot 16 uur m cafe Royal, Nieuw
straat, Izegsm. 

22 september ? Mechelen ? 

HAMME 
Vlaams huis. 

Ook Hamme heeft nu zijn 
Vlaams huis; officiële opening op 
11 aug. het wordt ingewijd door 
pater Van De Walle. Ter gelegen
heid van Hamme kermis is het 
Vlaams huis open. Ter gelegenheid 
van de inhuldiging wordt er een 
tentoonstelling ingericht door het 
plaatselijk IJzerbedevaart komi-
tee. 

IJzerbedevaart. 
Het IJzerbedevaartkomitee in 

samenwerking met de kultuurver-
enigingen richt een Durmekara-
vaan in naar de IJzerbedevaart. 
Prijs van de autobus 100 F. In
schrijven bij de plaatselijke afde
lingen of Ringstraat 29, Hamme. 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
Het arrondissementsbestuur der 

V.U. vraagt aan alle leden der 
V.U., en aan aUe overtuigde Vla
mingen, op 15 augustus a.s., cwn 
10 uur 30, in de St. Pransciscus-
kerk te Menen, de plechtige ere-
mis te wiUen bijwonen van Pater 
Guido Dutry, zoon van de heer en 
mevr. A Dutry-Noyez. Wahistraat 
174, Menen. 

Deze jonge, overtuigde Vlaams -
nationalist, zal morgen, 5 augus
tus, te Scheut, het sakrament van 
het priesterschap ontvangen. 

Laten wij zoveel mogelijk blijk 
geven van onze simpatle met deze 
door en door Vlaamse familie I 
Wij vei-wachten u allen te Menen, 
op 15-8-62, om 10 uur 30. 

MERELBEKE 
Op de door het Davidsfonds in

gerichte 11 juli viering i^rak dh. 
Alfons Van Holderbeke. In rake 
bewoording gaf spreker de toe
stand weer zoals die zich voor het 
ogenblik voelen laat. Riep het 
verleden op, hield een pleidooi 
voor federalisme en stelde de zo
gezegde Vlaamse leiders die uni
tair en Frans denken aan de 
kaak. Fons Van Holderbeke mag 
werkelijk geluk gewenst met zijn 
strijdrede. 

ARRONDISSEMENT 
MECHELEN 

Klein Brabant - A.N.Z feest. 
Groots zomerzangfeest - oogst-

feest, zondag 5 augustus te 15 uur. 
In de hovingen van E.H. Mees te 
Wintham - Hingene. 

Feestrede : E.P. Brauns. 
Zangleider : Wies Pee. 

MEBKSEM 
Onze eerste 11 juliviering in ei

gen lokaal is een sukses geworden. 
Onze zaal was meer dan goed ge
vuld en de stemming was er. Onze 
twee kameraden die met organi
satie en propaganda gelast zijn 
hebben, gedurende de paar maan
den dat zij in funktie zijn, reeds 
twee prachtige prestaties gele

verd, de inhuldiging van o n » 
zaal Tijl, en nu ons 11 julifeest. 

Onze grote dank gaat naar 
Juffrouw O Eleyn die de piano 
gehouden heeft. 

Een onmiddellijk resultaat vaa 
deze geslaagden avond is de op
richting van een zangkring voor 
leden en sympatisanten waarvoor 
reeds verschillende toetredingen 
zijn. 

Voor de Bedevaait naar de 
IJzer hebben wij een bus Ingelegd. 

De prijs is 100 F naar DlksmuW 
de en terug langs de Vlaamse Ar
dennen. Inschrijven in het lo
kaal of op het Sekretarlaat. 

Woensdag, 25 juli zitdag van 
de Heer Rolus, Provintiaal raads
lid, te 20 uur in Tijl. 

ROESELARE 
Zitdag volksvertegenwoordiger 

Dr L. Wouters : 1ste maandag der 
maand van 16 tot 18 uur in cafe 
« Engelsch Hof », lepersta-aat 81, 
Roeselare. 

Ziekenbond en dienstbetoon I 
zaterdags voormiddag van &-12 uur 
bij de plaatselijke ziekenbondse-
kretaris. 

SCHELLE 
Voor de verkiezingen van 1961 

zag de txDCstand er weinig roos
kleurig uit : in gans de Rupel-
streek (6 gemeenten) was er geen 
enkele V.U.-afdeling. Nochtans be
haalde de Volksunie bij de ver
kiezingen ongeveer 1000 stemmen. 

En het licht kwam in de duis
ternis, eerst te Boom : men sticht
te er een afdeling. Deze jonge af
deling nam kontakt op met men
sen uit Niel en Schelle. Zo ge
beurde het dat op 14 april 1962 
met 3 personen van wal gestoken 
werd. Onze afdeling breidde zich 
bijna dagfelijks uit. Op de land
dag waren wij met 12 mensen 
aanwezig. 

Dank zij de- kolportage op 20 
mei (waarvoor veel dank aan 
V.M.O.-Antwerpen) kon de leden
verovering beginnen. Na 3 weken 
telden wij 20 leden en op 27 Juni 
werd de eerste ledenvergadeilng 
gehouden en een V.U.-bestuur ver
kozen. Op dit ogenblik telt onze 
afdeling 38 leden. 

Er zijn ook reeds enkele leden 
in Hemiksem, zodat er reeds aan 
gedacht wordt daar met een afde
ling te starten. Zo wordt ook la 
de Rupelstreek de openbare opi
nie wakker. 

VLEZENBEEK 
Niettegenstaande vele deelne

mers van onze werftochten hun 
jaarlijks voetbadje namen aan 
onze kust of hun rantsoen ge
zonde lucht kaapten in onze Kem
pen, waren op zondag 22 Juli toch 
nog 9 man en 1 dame aanwezig In 
het rustig heuvelende Vlezenbeek 
om er ons blad te verkopen 

Ook hier bevestigde de verkoop 
het stijgend sukses van onze wal
king. 

OVERLIJDEN 
Te Berg bij Tongeren overleed 

de heer Hendrik Jonssen, oom van 
onze algemene sekretaris. 

Te Everberg (Brab.) overleed 
mevr. Lambrechts, echtgenote van 
de heer Hendrik Coenoerts, 

Aan de families bieden wij on
ze innige deelneming aan. 

22 september ? Mechelen ? 

Alle kenners en fijnproever» van duifs bier, 
liefhebbers wan « stlmmungsorkettan » 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 

LEUVEN 
(OBERBAYERN) 

Vest 77 Tervuurse 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dorfrmundcr THIER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTfES ! 
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ANTWERPEN 
Achthonderd geestdriftige Vlar 

mingen ruiden op woensdag 11 Ju
li < Palladium » tljdena de vie
ring Ingericht door het Sporen-
komlté waarbij edile nationalisti-
Khe kringen uit het Antwerpse 
varen aangesloten. 

Aan het gevarieerd peogramma, 
nmarvaa de bindteksten werden 
samengesteld door declamator 
Walter Verhulst, verleenden hun 
medewerking de harmonie < Jet 
van Hoof », de muziekkapellen 
van het Verbond der Blauwvoet-
vendels en het V.N.J. Uederen 
van Huliebroek en Jef van Hoof 
werden vertolkt door de tenor 
Paul Sohotsmans en de sopraan 
Maria Michel. De voordrachtkun
stenares Magda Van den Broeck 
bracht de ballade van Heer Ha
lewijn, terwijl de groep « De Spe-
lemëiers » liederen uit eigen re-
pertOTium ten gehore brachten en 
een geslaagde parodie opvoerden. 

Namens het inrichtend komite 
belichte de heer Jan Dierick de 
bedoeling van deze viering : in 
Antwerpen een volkse viering tot 
stand brengen dit in tegenstelling 
lot de apartheidshouding van on-
Ee « Vlaamse » burgemeester. 

De geestdriftige feestrede die 
hertiaaldelijk door luide toejui
chingen werd onderbroken, werd 
uitgesproken door de Heer Jozef 
iran Overstraeten, Algemeen Voor-
Bitter van de Vlaamse Toeristen
bond. Hij onderlijnde de nood-
Baak 11 juli in het teken te stellen 
»an Vlaamse weerbaarheid en 
eensgezindheid en legde de na
druk c^ de plicht tot waakzaam-
beid tegenover de vele aktuele 
tttfindende problemen : het verzet 
legen gebiedsroof door facilitei-
len, de economische en sociale 
ontplooiing van onze gewesten sti
muleren, de zo noodzakelijke ver
l e n i n g in Vlaanderen door het 
•erlenen van volledige amnestie. 
I« id toegejuicht stelde de Heer 
Van Overstraeten de a-aociale 
houding van sommige geestelijken 
<»n de kaak en riep de Vlamingen 

op de toestanden zoals rond de 
parochie van de H Geest als kato-
lieke Vlamingen niet verder te 
blijven dulden. Spreker besloot 
zijn redevoering met een vurige 
oproep tot ernstig voorbereiden 
van de tweede mars op Brussel 
die ditmaal 250.000 Vlamingen 
dient bijeen te brengen. 

Met een dreunende Vlaamse 
Leeuw besloot' deze grootse vie
ring. 

Onder de aanwezigen bemerk
ten we : senator dokter Roosens, 
de provincieraadsleden Rolus, B. 
Ceuppens, Kunnen; de gemeete-
raadsleden Mr Schiltz en dhr J. 
Dillen: dokter De Beule en dhr 
Verbeelen, Voorzitter en secreta
ris van het Verbond der Kultuiur-
verenigingen van Antwerpen; on
ze provinciale V.M. O. leider Wim 
Maes; de Voorzitter van de Volks
unie Afdeling Antwerpen dr Dela-
haye, M. Mannaerts alsmede tal
rijke Ijestuursleden der inrichten
de verenigingen. 

We ontvingen telegrammen met 
gelukwensen van de Heer Lode 
Bonten en de oude kamper Cy. 
riel Rosseeuw. Volksvertegenwoor
diger R. Matthijssens, weerhou
den in de Kamer, had zich laten 
verontschuldigen. 

Het komité zond een telegram 
met wensen tot voUedig herstel 
aan pater Oallewaert en Ijesloot 
volgend jaar een nog grotere vie
ring op touw te zetten. 

DEUBNE 
Onze financiële kampagne 

wordt op dit ogenblik in Deurn* 
Zuid uitgevoerd. De leden en sln»« 
patlzanten die hun steentje tot de 
verdere uitbouw van onze afdelins 
willen bijdragfen zullen in de ko
mende weken een bezoek van o n » 
afgevaardigden krijgen. 

On» de «.protestanten » van de 
H. Oeest Kerk eeajiart .onder de 
riem te steken zal afdeling Oeume 
een bijdrage van 500 F In het 
stexmfonds voor het betalen der 
« boeten » storten. 

V.U.-Brussel en het leger 

Op IS apr i l 1962 heef t 
h e t bes tuu r v a n de Volks
un ie a r r o n d i s s e m e n t B r u s 
sel volgende k l a c h t ove r 
g e m a a k t a a n Sena to r de 
Boodt , voorzi t ter v a n de 
Komissie voor t aa l toez i ch t 
v a n h e t Leger. 

Uit een antwoord op een par
lementaire vraag blijkt dat er 
op het centraal bestuur van 
landsverdediging 593 Pïanstali-
ge officieren tegen 146 Neder
landstalige werkzaam zijn 

Zulks is voor de departemen
tale diensten in tegenstrijd 
met de wet op het gebruik der 
talen in bestuurszaken (billijk 
evenwicht) en voor de dien
sten, bedoeld door artikel 25 
van de Wet op het gebruik der 
talen bij het leger, in tegen
strijd met de bepalingen van 
dat artikel (50-50 voor beide 
taalstelsels) 

We klagen deze ergerlijke 
wantoestanden aan en vragen 
dat U het nodige zoudt doen 
om de Minister er toe te bewe
gen daaraan een einde te stel
len. 

Ingevoüge een. kommentaar 
<^ de Wet op het gebruik der 
talen bij het leger wordt het 
Frans opgelegd ala beheerstaal 
voor de diensten gevestigd in 
de 19 gemeenten van de Brus
selse agglomeratie, behalve 
voor Evere, waar het Ned«a> 
lands zou moeten gebruikt war
den. 

We klagen terzake aan : 
1) dat de diensten, gevestigd 

in Evere, zi(di zelfs aan deze 
kommentaar niet houden, maar 
ook Frans gebruiken als 1» 
wendige diensttaal; 

2) dat de toepassing van do-
ze kommentaar een feitelijke 
uitsluiting betekent vota* de 
Vlaamse beroepsmilitairen uit 
alle diensten in het Brusselse 
tenzij deze militairen er zich 
bij neerleggen hun werk in het 
Frans te doen 

Overtxugd dat de ttians sa
mengestelde kommissie voor 
Taaltoezicht, waarvan U het 
voorzitterschap waarneemt^ 
meer inspanning zaï moeten 
doen dan de eerste kommissie, 
hopen wij. Mijnheer de Voor
zitter, dat deze klacht kan lei
den tot het scheppen van wet-

ARRONDISSEMENT lEPEB 

Ctoder de dynamische leiding 
van dokter Herman Le Compte, 
plaatsv. volksvertegenwoordiger, 
rijzen de nieuwe afdelingen als 
paddestoelen uit den grond. 

De nieuTfe arrondissementsraad, 
samengesteld volgens de nieuwe 
statuten, bestaat voor het ogenblik 
uU volgende verkozenen of gekoop-
teerde personen : 

STANDPUNT Y.U.-BRUSSEL 

s 
s 

S 

1 
8 
m 

s 
m 

IL. 

De Nationalisten nit Brussel 
maken bim standpmt be-
fcead : 

Hieronder vinden de lezers 
ceB moties door het bestnnr van 
Volksanle arrondissement Bros-
Bd overgemaakt aan bet agent-
Bchap Belga voor verspreiding 
aan de pers, radio en X.T. In 
dece motie wordt scherp en ra-
dikaal stelling genomen tegen 
eender welke poging om met 
loense middelen nog wat 
Vlaamse eigendom te ontfut

selen en wordt zelfs aange
drongen op de teruggave van 
Vlaamse eigendom, die in 1921 
gestolen werd : 

MOTIE 
Nog maar pas heeft minister 

GQson voor de T.V. verklaard 
dat « Wat Vlaams was moest 
Vtaams blijven » of hij legde 
wetsontwerpen neer, die volle
dig afweken van zijn belofte 
en waarin misplaatste tege
moetkomingen werden voer-
zien voor personen, die in een 
ander taalgebied gingen wonen, 
maar zich daaraan niet wil
den aanpassen. 

Gezien het heftig verzet te
gen die tegemoetkomingen lijkt 
men thans een ander middeltje 
te wQlen gebruiken : men yfü 
sommige wijken van Vlaamse 
gemeenten (Koningslo bv.- en 
zelfs Bemeenten (Zaventem) 
bij groot-Brussel voegen. 

Bij het vernemen van deze 
geruchten heeft het bestuur 
van de Volksunie arrondisse
ment Brussel deze besproken 
en o.a.-volgende punten vastge
steld : 
— een nauwkeurig ondierzoek 

bij de lievolking van Haren 
co Neder-over.Heembeek en 
een studie over de wanorde
lijke stedebouw aldaar heeft 
bewezen dat de «anhaifc. 

••••••••• .•• .• .«••••miMaaasaawMaaa 

ting van deze goneenten bij 
Brussel ia 1921 niet ia het 
minst verantwoord was en 
dat dese zelfs voUedij: in 
strijd was met de kolturelev 
sociale en ekonomische no
den van de plaatselijke be
woners; 

- het huidige groot-Brussel 
(Haren en Noder-over-
Heembeek niet inbegrepen)] 
biedt ruimschoots g^elegen-
heid aan de thans aldaar 
wonende burgers om zich 
die wijk voor huisvesting 
uit te kiezen, welke met 
hun smaak en standing sa
menvalt zonder dat zij 
daartoe moeten uitwijken 
naar gemeenten, die verder 
afgelegen zijn; 

- voor de personen, die door 
temperament of karakter, 
door gebrek aan verstande
lijke middelen niet in staat 
zijn zich in een Vlaamse ge
meente, welke ze vrij als 
woonplaats hadden uitgeko
zen, aan de plaatselijke taal 
aan te passen, voor die per
sonen bestaat er voldoende 
gelegenheid om zich in 
Groot-Brussel of in het 
Waalse land te vestigen. 

Het bestuur stelt voor : 

- de vroegere gemeenten Ha
ren en Neder-overJleean-
l>eek terug hun normale be
stemming te geven door ze 
af te scheiden van de stad 
Brussel, die hen volledig ver-
waatloost, en ze om te vor
men tot een gebied, dat op 
kultureel, sociaal, ekono-
misch en stedebouwkundig 
vlak verantwoord is; 

- volledig afstand te doen van 
eender «elk plan om nog an
dere wijlma e( gaBMcntea 
uit het Vlaamse laad het-

B I I M S S I M M 

zelfde lot te doen ondergaan 
ala Haren ea Neder-ov«> 
Heembeek; 

— de lievolking van het huidi
ge Groot-Brussel voor te 
lichten over de vestigings-
mogelijkheden <9 hun 
grondgebied ea de stede-
iKiuw ia Groot-Brussel op 
meer rationele bazis op te 
vatten zonder rekening te 
houden op anti-sociale 
grondspekulatie; 

— het voorstel, vervat in een 
motie van de gemeenteraad 
van Strombeek-Bever, <Mn te 
vormen tot een wettelijke 
beschikking, waardoor de 
personen, die zich in het 
Vlaamse land hebben geves
tigd en die niet in staat zijn 
Nederlands te leren, de kans 
wordt gegeven om zonder 
linancieel verlies hun huidi. 
ge gemeente te verlaten. 

Tot besluit herhaalt het be
stuur van Volksunie arrondisse
ment Brussel dat hun partij 
zich met alle middelen zal blij
ven verzetten tegen nutteloze 
officieele tegemoetkomingen In 
het Vlaamse land, dat het zich 
zal Wijven verzetten tegen de 
afscheiding van eender welk 
gehucht of gemeente van het 
Vlaamse land en dat het zal 
blijven ijveren voor de terug
keer naar het Vlaamse land 
van gemeenten als Edingen, 
Mark, Haren en Neder-ovcr-
Heembeek. 

De Volksunie kan enkel de 
verwezenlijking van minister 
Gilsons belofte voor de T.V. 
aanvaarden : wat Vlaams was 
moet Vlaams worden of blij
ven. 

Namens het Arrondissemen
teel Bestuur : 

A. Taa MaldereB, voorzitter; 
P. Leplat, sefcretari». 

Dr. H. Le Oompte. Roger Van-
denbilcke, dr. H. Die Jonghe, Jaa 
Van CJhljseghem, Oortier, JVuH»-
pitte, Hugo Verdank. 

Het nieuwe mir. bestuur bestaaA 
voQr het ogenblik uit : 

Dr. Herman Le Oompte : VOOSM 
zitter. 

Roger Vandenbilcke : sekr«t«-
ris-penningmeester. 

Mettertijd, naarmate «r nieuwe 
afdelingen ontstaan, zRïUen er BOS 
waardevolle personen in de taad 
en in het bestuur gekozen worden. 

Al diegene, die willen Ud «or
den van de partij of dia wHIen «ea 
afdeling in hun gemeente oprlcl^ 
t«B, worden verzodtt kontakt op 
te nemen — zo spoei&g mogelijk 
— met de arr. Voonütter, dr. Vla^ 
man Le Oompte, KerkepanaeWf 
3, Sint Idesbald. Telefoons : 068-
224.58 en 324.68. 
23tdag«n. 

I ^ . Herman Le Oompte houdt 
coke laatste maandag van de 
maand, om 8 uur '• avondst Ettdag 
in het Belfort, Markt, Poperinge. 

MEETJESLAND 
1. — Sekretcuriaat : Bekestraat 

36, Waarschoot. Tel. 09-74.73.27. 
2. — Bestuur : Voorzitter : Rut-

ger Van den Berghe. 
Sekretaris : Daniel Pauwels. 
Penningmeester : Hubert WlBe. 
Organisatie : Bert Van Hol

beek. 
Informatie : Erik Van de We-

ghe. 
Proi)aganda : Herman Meganck. 
Dienstbetoon : Hendrik Versel

der. 
Jongerenwerking ; Dirk Ban-

schaert. 
3. — Kolportagedienst : vanaf 

augustus '62 zullen vier kolporta-
geploegen de 33 gemeenten van 
het Meetjesland stelselmatig be-
wesken Personen die willen mee
helpen aan deze kolportages die
nen kontakt op te nemen met het 
sekretariaat. 

4. — Operatie « Doorbraak » : 
vanaf september wordt een groot
scheepse georganiseerde leden
werving op touw gezet. Een groot
se doorbraakvergadering in een 
Meetjeslandse gemeente moet het 
kernpunt worden van deze aktie. 
Help ons doorbreken... P.O^. 
8645.19 van R.V.D. Berghe -
Waarschoot. 

telijke en aanvaardbare toe-, 
standen op het departement 
van Landsverdediging en in de 
diensten van het Leger, geves
tigd in het Brusselse. 

Met oprechte hoogachting. 
Namens het arrondissemen

teel bestuur : 
A. Van Maideren, voorzitter. 
P. Leplat, Sekretaris. 

Op 28 juni 1962 heeft de 
voorzitter van de kommis
sie als \olgt geantwoord x 

< In verband met vm 
schrijven van 18.4.62 h ^ 
ik de eer u te melden dat 
uw klacht werd behan. 
deld door die «emmlssie 
voor Taaiinspectie bij hei 
leger. Bij dit onderzoek Is 
de Commissie tot bet be
sluit gekomen dat Iket 
wenselijk is vm klaehk 
voor verdere studie t» 
weerhouden *. 

Uit wat voorafgaat blijk* 
dat de Volksunie met aan
dacht alles volgt, wat vaat 
belang is voor de ontplooi
ing van de Vlaamse valks-
kracht. Indien •» bv. mat 
haar aktie om da dienstea 
van het leger en ram 
verdediging in Brussel t» 
vernederlandsen, beraüi^ 
dat een paar honderd flk»> 
Ice Vlaamse öUlettrom tm 
onderofflcieiea ei A tal IMI 
BmsseUie ketuMt veulf—, 
dan verhoogt éa kans i a t 
het nedetiandsMiïa 
openbare levwi rond 
kasernee metkelljk 
prestige wint. 

Indien de i N fe 
Waalse gezinnat van 
Iltalren, die In Brussel ia 
veel wonen, vervaagas 
worden door 4Ê9 h 
flinke Vlaamse gerlnnai, 
dan stijgt da 
schoolbevolking 
zienlijk en dan ralIeQ die 
gezinnen hnn invloed 
overal doen geilden (kerk, 
sport- en verenigingsle 
ven, handelszaken). 

5. — 11 jull-vlerlngen : pleel^ 
tigheden die naam waardig w -
den op touw gezet in Mariakerka^ 
Waarschoot en Zomergem. 

Dries Oaliuwaerts van de V-VA 
sprak in de twee eerstgenoemd» 
gemeenten terwijl Alfons Vto 
Holderbeke te Zomergem de feest
rede hield. De andere 11 JÜBP 
feesten in het Meetjesland koor
den geklasseerd worden in bet 
dossier « folklore »... romantisch 
en zeer braaf. Op de diie hoger-
genoemde 11 juU-vieringen warea 
samen ongeveer 1.300 man aanw^ 
zig... de jeugd was bijzonder fllidc 
vertegenwoordigd 1 De l)eTlagging 
staat nog tn haar kinderschoe
nen... niettemin hebl>en de Zo» 
mergenmaren toch gevlagd, zij het 
dan met de Belgische vlcig. (ZCH*. 
der rood). Vanaf heden kunnen 
reeds leeuwenvlaggen bestteM 
worden op het sekretariaat. 

« « • » • • • « « » « • » • — •••< W l M » * 

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

PANRO-BENZ 
Diifcstraat, 53 Oudenaarde 
TeL 055/325.97 
WIJ leveren over het ganse vlaamse 
Mooie teruggaven - getrouwheidapri 
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TIENDUIZEISDEIS VLAAMSE 
ARBEIDERSKIISDEREN 
VERFRAISSEN IJS WALLOISIE 
hebben 30% van de leerlingen 
vertraging opgelopen in Bel
gië ! 

Dit verschijnsel 19 hoofd
zakelijk gelokaliseerd te Brus
sel en te wijten aan het op
nemen van Vlaamse kinderen 
in Franse klassen - tegen de 
wet in, tegen alle pedagogi
sche overwegingen in, tegen 
het belang van de kinderen 
in. 

• De nieuwe regeling. 

Thans staan wij voor het, 
wetsontwerp houdende taaire
geling in het onderwijs dat zo 
pas ingediend werd door de 
huidige ministers. 

Ik zal dit wetsontwerp thans 
niet bespreken - maar ik 
moet toch aanstippen dat het 
van Vlaamse zijde krachtda
dig bestreden wordt en zeker 

Antwerpen. De argumentatie 
die ik toen ontwikkeld heb 
behoudt al haar waarde. Het 
is te betreuren dat men geen 
stap verder is en de noodza
kelijke beslissingen uitblijven. 

• De B.R.T. 
Ik wens mijn tussenkomst 

in het debat niet te besluiten 
zonder een woord te zeggen 
over de B.R.T. 

De Volksunie heeft zich 
daarenboven te beklagen over 
de obstruktie der drie tradi-i 
tionel partijen tegen het op
treden van 'n vertegenwoor
diger van de Volksunie voor 
de televisie. 

De beheerraad van de Ne
derlandse uitzendingen had 
reeds een beslissing genomen 
Ook wij zijn een minderheid. 
Mogen wij ook geen aanspraak 
maken op de vrijheid van me
ning en mag de stroming in 
de Vlaamse openbare opinie 
die wij vertegenwoordigen 
niet gehoord worden ? 

Wij protesteren tegen deze 
toestand en wij vragen dat de 
beslissingen van de beheer
raad zouden geëerbiedigd en 
nageleefd worden. 

De adjunkt blijft 
jtweederangs-man 

ren. In Vlaanderen zijn de 
transmutatie-klassen kaste-
scholen om de sociale taal
grens te bestendigen. 

In de Brusselse agglomera
tie Is de taalwet een dode let
ter en zitten de Franse klasy-
sen vol met Vlaamse kinde
ren. 

De taaiinspectie staat 
machteloos, omdat zij prak
tisch alleen een formalisti
sche kontrole kan uitoefenen 
over de « taaiverklaring » der 
ouders. Deze taaiverklaring 
Is een zuivere formaliteit. 
Alle elementen om de juist
heid ervan te, kontroleren 
(b.v, <̂e . geboortepjasits (̂̂ e|r 
ouders), ontbreken.;, ' / ' " ' , -; 

*nenduizenden Vlaamse 
kind^I,ea.,.,S{pjdei^jW>g, v^tf(^s 
verfranst en dit met zeer be-
tieurènswaardig? -̂  gevpî gen 
vooir'dè. kinderen zejf, . -

In het Coriimissieverslag 
worden alarm-kreten geslaakt 
in verband met het groot 
aantal kinderen die achter
stand oplopen in het lager 
onderwijs : in het 6e leerjaar 

BRUSSEL: VUILNISBELT 
VOOR VLAAMSE JEUGD 

In 1958 heb ik een wets
voorstel ingediend om de taal
wet in zake het onderwijs te 
verbeteren. Ook onze gewe
zen kollega, de heer Van den 
Berghe, heeft herhaaldelijk 

geen verbetering brengt - ook 
niet voor de wantoestanden 
in de Brusselse agglomeratie. 

Het is de zoveelste ontgoo
cheling voor hen die ver
wacht hadden dat deze rege-

Franse Kaste-scholen 

hij tientallen 

in Vlaanderen 
i7i^j>siui9 tpw»^*a*a w ^ 

de wetsovertredingen aange-ring iets zou doen voor een 
klaagd en o.m. een wetsvoor-
sel ingediend tot afschaffing 
van de transmutatie-klassen. 

Alles zonder enig rezultaat. 

Verklaring van Dr Wouters 

hij de begroting van N,O.K. 

Namens de V.ü. Kamergroep, verklaarde Leo Wouters als 
Tolgt, de stemming van zijn fractie bij de begroting van Na
tionale Opvoeding .en Kultuur, voor een voltallige Kamer, in 
aanwezigheid van haast alle ministers; de eerste minister in
begrepen. 

< Mijnheer de Voorzitter, 
Mevrouwen, Mijnheren. 

De Kultuur-Autonomie voor 
Vlaanderen en Wallonië stond 
In het kiesprogramma van de 
beide partijen van deze coa
litie-regering. 

Het is duidelijk dat de twee 

Dr Wouters 

volksgemeenschappen, die 
hier nu als dusdanig erkend 
worden, moeten kunnen be
schikken osmr eifffin organen. 

en over een eigen ministerie 
met eigen begroting. 

Het blijkt echter duidelijk 
uit het compromisvoorstel, 
dat ons werd voorgelegd, door 
de heer Eerste Minister, dat 
vóór alles rekening werd ge
houden met beide partijbe
langen en niet met de belan
gen van de Vlaamse Volksge
meenschap, die nu en dan de 
Waalse Kulturele Autonomie 
nodig heeft ten bescherming 
van haar eigen volkswezen. 

De pijnlijke toegevingen, 
die voor de zoveelste maal 
worden geëist van de Vlaam
se parlementairen bewijzen 
eens te meer, dat in een Bel
gische Unitaire Kamer, geen 
enkel Vlaams probleem, volle
dig kan worden opgelost. 

De Conclusie zal ook door 
het ganse Vlaamse Volk, in 
de eerstkomende jaren wor
den getrokken, en deze con
clusie zal dan doen besluiten 
tot de federatieve hervorming 
van deze Staat. 

gezonde oplossing van de 
Vlaamse problemen. 

Negen jaar geleden — in 
1953 — weigerden de heren 
Van den Berghe en Verroken 
de begroting goed te keuren 
omdat de taalwet niet nage
leefd werd : de heer Van den 
Berghe wees er op dat in meer 
dan 50% der geïnspecteerde 
scholen der Brusselse agglo
meratie vastgesteld werd dat 
de taalwet niet nageleefd 
werd. In 216 scholen op 367, 
werden inbreuken vastgesteld, 
Vlaamse kinderen in Franse 
klassen. 

De toestand is sedert 1958 
in niets verbeterd. Integeni 
deel worden thans door het 
kosteloos schoolvervoer de 
Vlaamse kinderen ver buiten 
de Brusselse agglomeratie af-, 
gehaald en naar Brussel ge
voerd. 

Van enige sanktie is er 
nooit sprake geweest. Het 
nieuwe taalwetontwerp van 
de regering voorziet niets om 
aan deze wantoestanden te 
verhelpen. 

De Vlamingen staan machte
loos tegenover een stelselma
tige en algemene wetsover 
treding, omdat deze toestand 
in het parlement jaarlijks 
goedgekeurd wordt. 

• Hoger onderw^ijs. 

Zeer bondig nog enkele 
woorden over de Vlaamse 
achterstand in de sektor van 
het hoger onderwijs. Twee 
jaar geleden, in mei 1960, heb 
ik een interpellatie gehouden 
om te pleiten voor de oprich
ting van een Universiteit te 

De Vlaanise jeugd 
wordt achteruit gesteld 

Te Brussel worden de Vlaamse kinderen bij duizenden ver
franst. Zo ook in Wallonië waar tienduizenden Vlaamse ar
beidersgezinnen gevestigd zijn en verloren geraken voor 
Vlaanderen. Terzelfdertijd ontvangen de Franstaligen meer 
kredieten. 

De verpolitisering van de 
diensten van radio en televi
sie, die ik reeds aangeklaagd 
heb, neemt steeds scherper 
en ergerlijker vormen aan. 

Alleen de partij lidkaart 
speelt blijkbaar nog een rol. 
Bekwaamheid, bevoegdheid, 
verdiensten, ervaring, jaren 
dienst dat telt allemaal niet. 
Het is treurig te moeten vast
stellen dat onvermijdelijk de 
kwaliteit der uitzendingen 
daalt in deze omstandigheden 
en zo belangrijke kultuur- en 
volksopvoedin^sinstrumenten 
niet ten volle benut worden. 

• Staatsstruktuur herzien. 

Om te besluiten moeten wij 
va&tstellen dat zelfs in een to 
belangrijke sektor de regering 
onwillig of onbekwaam blijkt 
om aan de Vlamingen bevre
diging te schenken en een op
lossing te geven aan proble
men die tientallen jaren ge
steld zijn en waarvan de op
lossing van zeer groot belang 
is voor de toekomst van onze 
volksgemeenschap. 

Dit bewijst dat ingrijpen
der maatregelen nodig zijn en 
de struktuur van de Staat 
moet herzien eil gewijzigd 
worden. 
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iTV en V O L K S O P L E I D I N G 

E E N E K S P E R I M E N T IN 64 L A N D E L I J K E 

D O R P E N VAN JAPAN 

De strijd tussen de voor- en de tegenstanders van de 
televisie neemt met de dag af. De strijd verloopt inder
daad in het voordeel van de eerstgenoemden. Meer en 
meer mensen zien in de TV een middel tot ontspanning en 
tot bevrediging van hun weetgierigheid. Niet alleen de 
individuele XV-kijker echter neemt een steeds pozltiever 
houding aan tegenover de televisie, maar de staten komen 
er stilaan toe in de kijkkast een middel te zien tot versnel
de volksopleiding. 

Wij gaan vandaag eens van naderbij bekijken waï 
er in dit verband verwezenlijkt werd door de regering van 
Japan, tussen mei 1955 en november 1957. Wie de gebon
denheid van de Japanse boerenbevolking aan duizenden 
jaren traditie enigszins kent, en achteraf de rezultaten van 
dit eksperiment nagaat, zal begrijpen wat een machtig en 
invloedrijk instrument een TV-toestel eigenlijk is ! 

In 1953-54 werd in enkele gees
telijk- achtergebleven streken van 
Frankrijk geëksperimenteerd met 
kolleklieve ontvangst van TT-uit-
zendingen door landelijke dorps
gemeenschappen. De Unesco, die 
hel eksperiment patroneerde was 
zo voldaan over de resultaten, dat 
besloten werd een tweede soort
gelijke onderneming te laten 
doorgaan in een Aziatische streek. 
In mei 1955 werd een desbetref
fend verzoek gericht tot de rege
ring van Japan. Deze antwoordde 
gunstig op het verzoek en in fe
bruari werd begonnen met de 
organisatie van het eksperiment. 
Een komitee, bestaande uit ver
tegenwoordigers van het Ministe
rie van Nationale Opvoeding van 
de Japanse nationale Unesco-
kommissie en van de Japanse 
radio (NUK) stelde zich tut taak 
na ie gaan : a) in welke mate 
de TV het dorpsleven in hel alge
meen kon verbeteren ; b) of de 
'« tele-clubs n daartoe een geschikt 
middel waren. Speciale aandacht 
werd besteed aan een reeks uit
zendingen : a Een landbouwers
dorp op de weg van de vooruit
gang ». 

K E N M E R K E N V A N E E N 
JAPANS L A N D E L I J K 
D O R P . 

Uit de volkstelling van 1950 
blijkt dal iS,8 % van de Japanse 

gezinnen als landbouwersgezinnen 
mocht aangezien worden, en dat 
ze i5,4 % van de totale bevolking 
vormden. Hun gezamelijk inkct-
men echter bereikte slechts 19,5°^ 
van het nationaal inkomen. 

Veeteelt is er praktisch onb»-
slaande. De koeien worden er nog 
als trekdieren gebruikt, en df 
groeiende melk-veestapel blijft 
voorlopig nog zeer klein. Rijsl-
teelt, voornaamste verbouwd pra-
dukt vormt veruit de voornaamste 
bron van inkomsten voor het 
Japanse landbouwersgezin. Dil in
komen is sedert het einde van de 
tweede wereldoorlog een beetje 
verhoogd, wat hier en daar een 
begin van mechanisering heeft 
toegelaten. 

Van intellehtuele aktiviteit is in 
de landelijke dorpen weinig spra
ke. Bezorgdheid voor de louter 
materiële zijden van hei leven en 
onverschilligheid, beletten de Ja
panse landbouwer oog te hebben 
voor de geestelijke ivaarden van 
zijn bestaan. 

Vit dal alles mag echter niet 
worden besloten dat de Jaupanse 
boer geen vooruitgang zou maken: 
de werkuren vertegenwoordigen 
vandaag nog slechts 80 % van het 
aantal in 1940, en nochtans is het 
rendement van de rijslbouw 
voortdurend gestegen. 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 
• ZONDAG 

11 00 tot 11 40 : Uitzending van een 
H. Mis — 16 00 : Panorama : de 
week In beeld — 16 30 tot 17.15 : 
Overzicht van de Elonde van Frank
rijk 1962 — 18 30 : Jitterbugs 
(filmklucht met Stan Laurel en 
Oliver Hardy) — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Het manneke — 20.30 : 
NTS : Het staat In de sterren (René 
Sleekswijks Nederlandse Revue) — 
2210 : Internationaal Jazzfestival 
te Comblain-la-Tour — 22 45 : 
Sportweekend — 23 10 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
10.30 : Ridder Lancelot (4e afl.) — 
20.00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 • Zoeklicht — 
20.45 : Speelfilm : Ergens in de 
nacht (Somewhere In the night) 
(Psychologische film van Joseph 
Manklewlcz) — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

filmdoos < Wat zie Je er goed u i t » , 
klucht met Billy Bevon — 20.50 : 
Tweemaal drie in de zes (een stem. 
mlg liedjesprogramma u i t studio 6) 
— 2105 : Bonanza — 21.55 : Pro 
musica antiqua (Concert) — 23 25: 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 30 : TV-RalIy — 20 00 : TV-
nieuws —-20 30 : De slede (filmno-
velle van Szemes Mihaly) — 20 40 : 
Variante R (Alpinisme in de Hoge 
Tatras) — 21 00 : NTS : Al te bont 
(blijspel door Peter (3oke) — 22.30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
19 30 : Internationaal Jeugdmaga-
zino — 20 00 : TV.nieuws — 20 30 : 
Behekst geld (een verhaal van John 
Collier) — 21 00 : Assepoester (ver
filmd ballet op muziek van Serge] 
Prokofjew, uitgevoerd door het Bols-
loiballet van Moskou) — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzendmg. 

• WOENSDAG 
16.30 : Mijn vriend Fllck» (17e an.) 
— 20.00 : TV-nleuwB — 510.95 : B ^ 
manneke — ao.30 : Uit de ou36 

19 30 : La Duse, werkelijkheid en 
legende — 20 00 : TV-nieuwB — 
20.25 : Het manneke — 20.30 : 
Speelfilm : Sylvie en de spoken 
(Komedie van Claude Autant-lier») 
— 22 00 : Première (filmnieuws en 
nieuwe films) — 22 45 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
14 30 tot 17.15 : Reportage van het 
internationaal tennistornooi te Oos
tende — 19 00 : Religieus program
ma — 19 30 : Echo — 20 00 : TV-
nieuws — 20.30 : NTS : Piste (eem 
varlétéprogramma In Treslong to 
HlUegom) — 81.05 : Eurovisie : 
Mario del Monaco (Concert gegeven 
In de Kurbaussutl te Wiesbaden 
aoor de 8tuttB«rter nuutarmont-
ksr) — 2I.S0 I Hongkong (politle-
feullletoiu—9a.«B ; Tweede ate 
ultsendlng. 

In hel sociale leven van de dor
pen speelt de traditie echter nog 
een zeer grote rol. De «familie
vader » troont er nog in' zijn volle 
waardigheid, en de eerst geboren 
zoon erft het hele familiebezit, 
soms ten koste der anderen. De 
vrouw speelt een ondergeschikte 
rol in deze samenleving. Het hele 
sociale leven ziet slechts heil in de 
traditie, en elke poging om in dil 
geheel een moderne noot te laten 
horen wordt zeer wantrouwig ont
haald. 

Sedert 1945 echter wordt hier en 
daar wat verbetering in dit op
zicht vastgesteld. 

E *l^ 

streken, beantwoordden meer dan 
100 dorpen de vraag tot medewer
king, hen van wege het Komitee 
gesteld, pozitief. Naar analogie met 
het Franse voorbeeld, beperkte 
men het aantal deelnemende dorpg-
gemeenschappen tot 20, allen uit 
de streek van Kanto en bestreken 
door de zender NKH van Tokio. 

Een zeer hevig protest der overige 
dorpen was hiervan het gevolg. 
Men argumenteerde dat volksop
leiding op zo groot mogelijke 
schaal diende te gebeuren. Deze 
eerder onverwachte reaktie stem
de de organisatoren zeer gunstig, 
en uiteindelijk werden 40 dorpen 

Gelijkluidende vragenlijsten wer
den zowel vóór als na het eksperi
ment ter invulling voorgelegd. 
Samen met de verslagen der de
batten in elke elub maakten t^ 
het achteraf mogelijk na te gaaa 
welke invloed de TV op het dorps
leven kan hebben, en of de fel»-
clubs een geschikt middel in dtt 
verband waren. Vooral aan de in
vloed op de dorpsgemeensehap van 
van de TV-serie : « Een landbou
wersdorp op de weg van de voor
uitgang » werd op die manier 
zorgvuldig nagegaan. 

Het is zeer kentekenend voor 
het verloop van het eksperiment 

.. ..ivw f̂sr--

Het moet niet altijd show zijn. Ook voor de volksopleiding is T.V. van groot nut. 

Deze tendenz is echter niet zeer 
groot. De meeste landbouwers 
blijven uitsluitend hun materieel 
profijt najagen, en willen niet 
weten van enige opvoeding of kui
tuur, die uitgaven zou meebren
gen. Coöperatieve landbouwsis-
temen interesseren hen evenmin. 
Nieuwe wetten en nieuwe sociale 
sistemen kunnen aan deze toestan
den slechts weinig verhelpen. 

Het is duidelijk dat de menta
liteit van deze bevolking echte 
sociale vooruitgang in de weg 
staat. Goed-opgevatte volksoplei
ding kan hier nochtans zeer veel 
goed doen. De volgende paragra
fen zullen bewijzen dat in dit 
kader de televisie een zeer mach
tig instrument kan zijn. 

O R G A N I S A T I E V A N H E T 

E K S P E R I M E N T . 
Organisatie van het eksperimenl-
Werlcing. 

In februari 1956 maakte het 
Komitee de grote lijnen van zijn 
plan bekend. Uit de streken, die 
door een TV-zender werden -6e-

officieël bij het eksperiment be
trokken, terwijl 34 anderen er aan 
geassocieerd werden. Het verloop 
der onderneming zou er de orga
nisatoren toe brengen ten slotte 
alle dorpen volledig gelijk te be
handelen. 

Zo eenvoudig mogelijk voorge
steld kwam alles hierop neer dat 
in elk beirokken dorp een tele-
klub opgericht werd, met meestal 
de dorpsonderwijzer als animator. 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEOEZIJDE . LEDE 

Alleenvardelar : 

Engel & C° 
Eigen produkfl* 

Uitgebreid gamma 
Aan huls geleverd 

Protpektui 
ep verzoek 

TEL (053) 225.60 

dffi, in deeemher 1&56 nog 97 % 
percent der dorpsbeivoners nega
tief antwoordde op de vraag, af 
zij aan de werkzaamheden van d« 
TV-klub zouden deelnemen, ter-
tvijl dit percentage in april reed* 
tot SS % was gedaald ! Een andert 
merkwaardige vaststelling was de 
volgende : in december 1956 ver-
klaca-de S5 % der ondervraagden 
dat uitzendingen met beroepsken
nis als onderwerp hun voorkeur 
hadden. In april 1957 was dete 
35 % reeds S9 % geworden. Voor 
kuUurele uitzendingen stegen d* 
cijfers eveneens l 

(vervolg volgende week). 

E Elektriciteitswerken : 
: nieuwbouw en alle andere 
• Koelinstallatie : 
! koelkasten alle doeleinden 
• Verkoop - herstelling 
: onderhoud 
: Kontant - Krediet 
[ (( LADELCO )) 
:• Smetsstraat, 1, Deurne/Z 
: Tel : 03/301417 

Schuimrubbermatrass«ii 

inat 
Gabreveteerde bedekklntlagMl 
(Brevet it SZ97é8) 

Ressortmatrassen 
met Oebreveteerde karkaiem 
fBravat i, 5127(7) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

" ^ ' ^ „ = " , 9 ^ . ^ VERKOPER IN UW OMTREK « N T SlUUi ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DK>raST BUGCLEGEN VERICOMSL 
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ZOEKLICHT OP DE VOER 
We fedeu door d« Toerdorpm op 21 Jou : Belgisoh nationale 
feestdag. Wat sterk opviel was het orerffroet aantal Bdftisehe 
Tlaffgen. Praktisch aan elk huls hing er een. Om een gewaag
de vergelijking te gebruiken. Er hingen meer Belgische vlaggen 
In de zes Voordorpen (4.500 inwoners) dan in gans Antwerpen 
(600.000 Inwoners) of dan In al de Luikse arbeiderswijken 
•amen. Praktisch iedereen in de Voerstreek schijnt de be
hoefte te gevoelen om met de nationale driekleur te bewijzen 
dat hij een goede Belg is. Alsof iemand het recht had dat te 
betwijfelen ! Is het omdat de Walen de Voerbewoners zo vaak 
Toor sale boche uitmaakten, alleen maar omdat ze hun taal 
niet begrepen, dat instinktief de Voerbewoners zich daartegen 
willen verdedigen ? 

Voerenaars wensen 

geen verfransing 

In de Limburgse doi-pen 
die wij voorbij rijden dicht 
bij de Voerstreek hadden we 
weinig Belgische vlaggen ge
ilen. 

In de aangrenzende Neder
landse dorpen hangt er ech
ter, bij Nederlandse feestda
gen, ook overal een Neder
landse vlag. 

wil dit blijven doen. Sinds 
1830 is men echter bij Luik 
geweest en men wil daar 
eveneens bij blijven. 

Als men trouwens de be
woners van Rukkelingen, Bit-
singen, Wonk, Ternaaien en 
Eben-Emaal, de vijf fransta-
Mge Limburgse dorpen die 
naar Luik zouden overgaan 
naar hun mening zou vragen, 

Maar ja te Luik hebben ze 
hun betrekkingen, te Hasselt 
moeten ze die opnieuw zoe
ken. Vandaar het verzet van 
sommigen onder hen. Kon-
servatisme. 

Al zouden ze te Hasselt in 
de watten gelegd worden, 
daar waar men te Luik ach
ter hun rug met hen lacht. 
Zoals met al de Vlamingen. 
Vooral met degenen die voor 
hen kruipen. Het blijven sale 
flamins. 

• W a t zal ve randeren ? 
De Voer zal bij Limburg 

komen. 
Is het binnen 3 maanden 

niet, dan is het binnen 3 
jaar. Maar het zal er van ko
men. 

Waarom kan hij niet bij 
Luik blijven ? 

Omdat zowel in Vlaande
ren als Wallonië slechts een 
taal de voertaal zal zijn. In 
de provincie Luik zal alles 
Frans zijn. 

En dat wil de Voer niet als 
hij bij Luik zou blijven. Dat 
wil gans Vlaanderen niet. 

Wat zal er veranderen in 
de Voer als de Voer bij Lim
burg komt ? 

FRANSKIUONS 
ZICH DE GOEDE 

ACHTEN 
BELGEN 

• V l a a m s m a a r Luiks ? 
Te 's Graven-Voeren spra

ken we me t een grijsaard. 
JHlj bleek de geschiedenis van 
de streek uitstekend te ken
nen, sprak merkwaardig goed 
Nederlands met dat zangerig 
aksent dat ook de Maaslan-
der kenmerkt. 

Hij verzette zich hardnek
kig tegen elke poging om de 
Voerstreek te verfransen. 

Voor de M.P.W. kladders 
had hij niets dan afkeer. 

Hij wilde er echter niet 
van horen dat de Voerstreek 
naar Limburg kwam. De 
nochtans zachtaardige vee-
arte Dr. Nyssen noemde hij 
een ul tra ! 

Deze opvatting blijkt nog 
wel aanhangers te hebben. Al 
Bal ieder normale Vlaming 
het al te gek vinden. 

Het is echter gewoon kon-
•ervatisme. Men heeft er al-
ttjd platdiets gesproken en 

zou de grote meerderheid 
verkiezen bij Limburg te 
blijven. 

Men moge hierbij echter 
bedenken dat Limburg zelf 
eeuwenlang bij Luik hoorde 
in eenzelfde prinsbisdom. Bij 
de Franse Omwenteling werd 
daaraan een einde gesteld. 
Welke Limburger zou nu nog 
willen bij Luik zijn ? 

Geen enkele ! 
Het is zaak aan iets nieuws 

gewoon te worden. 
De opvatting van deze be

jaarde Voerbewoner is des te 
gekker daar voor het meren
deel der diensten de Voer
streek reeds van Limburg af
hangt . 

De aanhechting bij Lim
burg zou alleen betekenen 
dat de gemeentesekretaris-
sen en burgemeesters zich 
tot Hasselt zouden moeten 
wenden, waar dit thans Luik 
is. 

Niet veel, tenzij dat het 
spel van de franskiljonse po
tentaten zal gedaan zijn. 

Voor de rest zullen in de 
Voer de provinciebelastingen 
verminderen. 

De Voer zal niet langer een 
verwaarloosd gebied blijven 
onder het bestuur van 
vreemde franstalige Luike-
naren maar uitstekend ver
zorgd worden door eigen 
volksgenoten uit Limburg. 

Het zal onder meer een 
toeristisch gebied worden, 
wat alle Voerbewoners zal 
ten goede komen. 

De Vlaamse propoganda in de Voerstreek valt niet op bij de 
•uperpropaganda van de Walen. Het wordt tijd dat Vlaande

ren zich weert in de Voer 

Zullen de Voerbewoners 
geen Frans meer mogen le
ren ? 

Hoe dwaas ! 
Leert men te Tongeren en 

te Ziehen - Zussen - Bolder 
geen Frans meer omdat die 
gemeenten in Limburg lig
gen ? 

Zullen de arbeiders uit de 
Voerstreek geen werk meer 
krijgen te Luik ? 

Wat zouden de Luikse mij
nen en fabrieken wel doen 
zo er alleen Walen zouden 
werken ?• 

Zij zouden hun poorten 
mogen sluiten ! Wat is een 
fabriek zonder arbeiders ! 

Worden de arbeiders van 
St. Truiden Tongeren en Zi
ehen - Zussen - Bolder ge

weigerd te Luik omdat ze In 
Limburg wonen ? 

Integendeel Luik is blij 
dat ze ze heeft. 

Vooral nu Nederland en 
Duitsland ook al onze arbei-i 
ders komen weghalen. 

In afwachting dat er in 
Zuid-Limburg of in de Voer-
streek zelif industrie komt. 

De arbeiders uit de Voer
streek moeten geen schrik 
hebben. 

Zij zullen keus genoeg 
krijgen. Ook buiten Luik. 

Nu Europa ekonomisch een 
wordt zullen ook de lonen 
overal ongeveer gelijk wor
den. 

Te Luik, te Genk, te Maas
tricht of te Aken. 

En de Voer ligt ongeveer 
even ver van al deze steden. 

De verhoudingen 
in de voerstreeic 

In het Frans, wat voor de meeste Voerenaars onbegrijpelijk is, 
vordt de bevolking opgeroepen tot verzet tegen Vlaanderen. 

In de Voer zoals overal is 
de meerderheid van de be
volking passief. 

De verfransers bestaan uit 
een burgemeester De Cecil-
lon, uit een gemeentesekre-
ris die naar hem moet luis
teren, uit 'n notaria en nog zo 
een paar dorpspotentaten. 

Hun macht ? 
Burgemeester en notaris 

verhuren huizen en gron
den. Vele mensen zijn dus 
gebonden en durven niet an
ders te handelen dan de 
middeleeuwse lijfeigenen of 
dan de niet-kommunistische 
bevolking in Rusland. Zij 
weten nog niet wat vrijheid 
is. De demokratie is in de 
Voerstreek (evenals in de 
Platdietse streek trouwens) 
een ijdel woord. 

Anderzijds zijn er arbei
ders die te Luik werken en 
die aangesloten geworden zijn 
bij 't A.B.V.V. Dit A.B.V.V. is 

echter sinds de grote staking 
overgeschakeld naar het 
ALP.W. 

De arbeiders uit de Voer 
zijn dus lid van het Mouve
ment Populair Wallon. Zij 
kennen geen Frans tenzij 
een honderdtal gebruikelijke 
woorden die ze geleidelijk 
opgepikt hebben op hun 
werk. Iedereen in Vlaande
ren zal dus lachen dat deze 
arbeiders bij een « Waalse » 

het plat van de Voer, dat 
een Vlaams dialekt is ! 

Daaraan kan men de ach
terlijkheid van deze mensen 
meten. Het is echter hun 
schuld niet. Wij moeten 
sympatic voor hen hebben. 
De streekpotentaten houden 
hen dom. Want ze doen te 
Luik het vuile werk. BSi dan 
maakt men hen nog wijs dat 
ze blij mogen zijn te Luik 
werk te vinden. Alsof Luik 

Vlaamse arbeiders 
aangesloten hij M.P.W.! 

Beweging aangesloten zijn. 
Het is inderdaad te gek. 
Maar toch is het zo. 

Deze arbeiders menen in
derdaad dat zi] geen Vla
mingen zijn al spreken aij 

hen niet nodig had ! Zo kan 
men van iedereen zeggen 
dat hij blij mag zijn dat hij 
boer, winkelier, bediende o<f 
ambtenaar is. 

(zie blz 6) 
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I H E gebeurtenissen der jongste 
weken in onze binnenlandse politiek zijn van 
verreikende betekenis omdat zij duidelijk in het 
licht stellen in welke mate wij gelijk hebben 
wanneer wij sedert jaren schrijven en steeds 
herhalen dat er geen afdoende en bevredigende 
oplossing komt voor onze Vlaamse problemen 
zonder federalisme, dat de unitaire Belgische 
partijen van Vlaams standpunt totaal onbe
trouwbaar zijn en de Vlamingen steeds de ge-
fopten in het unitair staatsbestel omdat men 
dit op hun rug poogt in stand te houden. 

I N een ogenblik van veront
waardiging en oprechtheid werd dit in de 
Vlaamse pers thans toegegeven : de onbetrouw
baarheid van de unitaire Belgische partijen die 
de Vlamingen volledig in de steek laten wanneer 
het er op aankomt; de onbetrouwbaarheid V^n 
de Waalse partijgenoten die zich geen zier be
kommeren om kompromissen en partij-beslui
ten; de miserie van gebrekkige en bedriegelijke 
oplossingen; uiteindelijk het federalisme als 
enige uitkomst. 

OORALEEB echter onze aan
dacht te wijden aan de recente verwikkelingen 
a. de Senaat rond de taalgrensafbakening, is 
iet wenselijk even terug te komen op de goed
keuring van de begroting van nationale opvoe-
ling en kuituur. 

Het is wel overbodig het belang en de beteke-
kenls van deze stemming nog toe te lichten : 
elders in dit blad kan men kennis nemen van 
de rede die ik in de Kamer gehouden heb t i j 
dens het debat. Onthutsend en haast onbegrij
pelijk is het dat de Vlaamse pers van C.V.P.-
strekking er toe gekomen is een nederlaag voor 

te stellen als een overwinning en het aandurfde 
de Vlaamse openbare opinie volkomen vals voor 
te lichten. Het zou volstaan een bloemlezing sa
men te stellen van de talloze artikelen in deze 
pers verschenen gedurende vele maanden, om de 
inkonsekwentie, men mag zeggen de oneerlijk
heid van deze pers in een schril daglicht te 
stellen. De kapitulatie van de Vlaamse C.V.P.-
fraktie in de Kamer was zo volledig dat geen 
enkele woordvoerder namens deze fraktie de 
tribune heeft durven bestijgen en niemand van 
C.V.P -zijde de formele verklaringen van de heer 
Collard heeft durven tegenspreken of kunnen 
weerleggen. 

A een maandenlange strijd 
werd hier een zware nederlaag geleden, een 
Vlaamse nederlaag : er komt niets van kultuur-
autonomie, zelfs niet van een logische en konse-
kwente splitsing van het ministerie van natio
nale opvoeding en kuituur. 

D IT is van zeer grote beteke
nis omdat kultuurautonomie — met als mini
mum de volledige ontdubbeling van het depar
tement en de splitsing van de begroting — een 
algemene Vlaamse eis is. Het standpunt dat ik 
verdedigd heb in het parlement was het stand
punt van de Kultuurraad voor Vlaanderen uit
eengezet in het memorandum dat aan de rege
ring vorig jaar overhandigd werd. 

De leden van de Kultuurraad zullen met be
langstelling kennis kunnen nemen van het an t 
woord van minister Van Elslande op hun memo
randum ! 

AT zich in de Senaat afge
speeld heeft is tegelijk potsierlijk en betekenis-
voL 

Ook hier kwam het tot een Vlaamse aeflèf-
laag : een koalitie van Walen, franstalige Brus
selaars en franskiljons uit Vlaanderen over
stemde nipt de Vlamingen. 

Dit biedt een mooi vooruitzicht voor de geo
grafische senaat die men de Vlamingen wil aan
smeren ! 

Nadat in de Kamer het debat reeds op een 
beschamende wijze verlopen was door ongemoti
veerde en onaanvaardbare toegevingen van de 
Vlamingen, levend in de obsessie van kompro
missen waarbij evenwel de toegevingen steeds 
van een kant komen, werd thans in de Senaat 
gans het wetsontwerp neergehaald. Met het be
houd van de Voerstreek in Wallonië en Moes-
kroen in Vlaanderen kan men niet meer spreken 
van vastlegging van de taalgrens en vorming 
van homogene taalgebieden. 

Van het ganse opzet zou slechts overblijven 
wat de Vlamingen steeds verworpen hebben : de 
faciliteiten ! 

Een zware verantwoordelijkheid weegt in de 
eerste plaats op de regering. 

Ook al heeft de minister in laatste instantie 
een poging gedaan om het wetsontwerp te doen 
aanvaarden zoals het gestemd werd in de Kamer 
— hij zelf heeft van in het begin verwarring 
gesticht : men herinnere zich het oorspronkelijk 
wetsontwerp zoals het door de regering inge
diend werd en de herhaalde verklaringen van de 
minister dat alleen het stelsel van de facilitei
ten voor de yegering essentieel was. 

1 ^ EEDS in de Kamer is do 
C.V.P.-leiding volledig in gebreke gebleven : de 
voorzitter van de C.V.P. liet zich zelfs niet zien 
in de Kamer tijdens de bespreking ! 

De C.V.P. stemde in de grootste verwarring. 
In de Kamer is het de ondervoorzitter van d* 

B.S.P., de heer Van Eynde geweest die de door
slaggevende rol gespeeld heeft in zake de Voer-
streek en ook een aantal Waalse socialisten 
overtuigd heeft de overgang naar Limburg t e 
aanvaarden. 

I N de Senaat bleef de C.VJPv-
leiding evenzeer doof en stom. Niemand van de 
C.V.P.-leiding heeft zijn verantwoordelijkheid 
opgenomen, niemand heeft de op hol geslagen 
Waalse C.V.P.-ers aangemaand de partijbeslui-
ten, het kompromis van Oostende n a te leven. 
Ongestoord mochten zij hun anti-Vlaamse 
haatgevoelens en hun breideloos imperialisme 
ten toon spreiden. Zelfs de C.V.P.-voorzitter van 
de Senaat, Struye, viel volledig uit zijn rol als 
onpartijdig voorzitter, om volop mee te doen 
aan de anti-Vlaamse manoeuvers. Waaraan soa 
hij zich storen ? De Vlaamse C.V.P.-ers sullen 
gedwee voor hem stemmen en hem opnieuw 
voorzitter maken na het verlof ! 

De houding van de Vlaamse C.V.P.-senatoren 
in d« Commissie, onder leiding van Schildwacht 
Van taüwelaër t (de nian Vkn < géén mOIrzel 
gronds » !) , is beneden alles geweest. Bij de eW* 
ste schermutselingen Vielen zij omver. 

NZE twee senatoren zijn de 
enigen geweest om in moeilijke en ondankbare 
omstandigheden zeer moedig de Vlaamse belan
gen te verdedigen. Hun amendementen, die vol
komen verantwoord waren, werden stelselmatig 
verworpen en vonden geen de minste steun. 

Het is diep treurig, maar het heeft dan toch 
het voordeel de Vlamingen de ogen te openen. 

De grootspraak van de eerste minister is ver
stomd. Deze regering is een mislukking en er is 
niets meer van te verwachten. 

Ondertussen groeit in Vlaanderen de mis-
noegdheid over al dit ellendig geknoei. 

De tweede mars naar Brussel wordt dan ook 
een reusachtige manifestatie van de Vlaamse 
wil zich tegen dit geknoei radikaal te verzetten 
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