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VLAAMS SOLIDARrTEITSFONDS 

Vergeet de gestrafte sermoemnanl-
festanten niet. 

U steekt hen een har t onder de 
riem door Uw solidariteitspenning te 
storten op P.C.R. 235.62 van Krediet-
banlc - Gent. 

Vermelden : Voor Vlaams Solida
riteitsfonds (rekening 61.400). 

S 

l aanderen Is in het offensief. 
•!|i^ O p vele fronten word t de 

strijd gest reden, de strijd te-^ 

gen de Franski l jons in V laande ren 
die tot u i t ing komt In de protes ten 
tegen de Franse p reken , de strijd 
voor de V laamse landbouwer , de 
strijd in de Voers t reek en aan de 
taa lgrens . 

Z o n d a g 19 augus tus , dag van de 
IJzerbedevaar t en de grote protes t -
vergader ing van de Volksun ie te 
W a k k e n be teken t een verzamelen-
l) lazen v a n alle krachten . W a n t In 
d e k o m e n d e m a a n d e n zal het ha rd 
tegen ha rd g a a n ; alleen zij die niet 
buigen , zullen de ove rwinn ing be 
halen. 

Boerenopstand 
De Vlaamse boeren komen stilaan 

in beroering. In Limburg hadden 
reeds verscheidene protestvergade
ringen voor de boeren plaats. Boeren 
uit alle partijen doen er aan mee. Tal 
van bestuursleden van de Boeren
bond worden geregeld opgemerkt on
der de deelnemers. 

De boeren ashijnen eindelijk het 
paaien van B.B. en C.V.P. beu te wor
den. Tal van nieuwe vergaderingen 
en betogingen worden voorzien. De 
Volksunie wil in de strijd voor de 
Vlaamse boer op de frontlijn vechten. 
Op bladzijden drie en vijftien vindt 
U onze bijdrage onder de titel : 
« Boerenopstand ». 

Overmaas 
De strijd in Overmaas draait op vol

le toeren. Nooit heeft Overmaas de 
nodige steun gehad uit Vlaanderen. 
Bewijs thans dat dit het onzalig ver
leden is. Steun de «Stichting Over
maas » bestaande uit overtuigde, r a -
dikale Vlamingen, Stort uw steun op 
nr 153237 van Stichting Overmaas, 
Kloosterstraat 84 's Gravenvoeren of 
onderschrijft een of meerdere aande
len van 1000 F voor het «Hof de Voer». 

Burgemeester 
Te St Katelijne Waver regeert een 

minderheidsburgemeester over het 
dorp. Door vooraanstaande politiekers 
uit de C.V.P. werden hiervoor de erg
ste kronkelingen uitgehaald. Op blad
zijde 8 en 9 van dit nummer vindt 
men verdere bijzonderheden over dit 
schandaal. 

VLAANDEREN 
ALLEN NAAR DE IJZERBEDEVAART 

EN DE V.U.-MEETING TE WAKKEN 

EERST 

De IJzertoren : verleden jaar bedroeg zijn hoog
te 31 meter. Vandaag rijst de toren reeds tot 
44 meter en wanneer de winter invalt zal hij 
52 meter hoog zijn. Het verschil is duidelijk 
merkbaar op de foto's en geeft het beste bewijs 
dat Vlaanderens toren groeit. Tot zondag, aan 

M de voet van dit grootse Vlaamse monument ! 

1 ZONDAG 19 AUGUSTUS 1962 te 15.30 u: (namiddag IJzerbedevaart) 

I IN DE HOVINGEN VAN HET KASTEEL TE WAKKEN (WESTVL.) 1 

I GROTE PROTESTVERGADERING | 
• SPREKERS : KAREL DILLEN EN WIM JORISSEN | 
= Vooravond van de IJzerbedevaart te 20 u. in Vlaams Huis te Diksmuide, IJzerlaan, 83 : Voorlichtingsvergadering. Sprekers : G. van In, H. Le Compte ^ 
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>OK VOLKMINÜ 

SPREKENDE KLOK 
Cejwdite Volksunie, 

IToevalUg viel me hier een artikel 
jpan « Le Peuple » m de hand, 
waarin het gaat over de telling 
ÏTelUng natuuihjk m het nadeel 
der Vlamingen Er worden daarin 
verscheidene punten besproken 
ïk wU het hier enkel hebben, over 
de sprekende klok waai van voor 
de maand maait, het aantal aan
vragen voor het ganse land m het 
3Prans 363 772 betreft en het aan-
ta ' Nederlandse slechts 71034. 

Veet U dat op de Luchthaven 
van Zaventem, de spiekende klok 
rechtstreeks verbonden is op het 
Net, en men zelfs het nummer 
met meer moet vormen maai en
kel een knop over te leggen en 
dit m verscheidene diensten 

1) Dienst enreglstratie; 2) dienst 
radiouitzendmgen, en zullen er 
ïiog wel andeie zijn. Als ik spreek 
verbonden op het net, dan bedoel 
Ik enkel en alleen op het Pianse 
»et en dit m stujd met de Taal
wet, waar de binnendienst het Ne
derlands moet zijn Als men nu die 
sprekende klok zoals het soms ge
beurt m verschillende diensten 
«i-en achtereen laat opstaan dan 
kunt V begrijpen hoe de Telling 
geschiedt m het nadeel der Vla
mingen Met zulke statisMeken 
mogen de Vlamingen zich met la-
iten vangen 

Ze zijn vei valst tot m de giond 
en het wordt tijd dat de Taalwet 
Woidt toegepast In Vlaand<'ien 
Vlaams P L - Bi ussel 

Ki BOERENTRAM » 
(CJeachte Heer Hoofdopsteller, 

Onder de titel Staatstussen-
komst hebt U een brief opgeno
men van de hand van Mr WD 
Gent 

Wanneer WD schiijft ovei na-
ftionahsatie van gas, elektnek en 
kolen Is dat met wat wij Vlamin
gen door Staatstussenkomst ver-
etaan 

Het spoor is in dit land genatio
naliseerd; het laat elk jaar mil-
garden veilies en men kan niet 
Beggen dat het met de tijd is 
vooruitgegaan 

De beheerders zijn hoofdzakehjk 
tnensen die onze taal niet spre
ken en ook de uitbatmg van het 
£poor met kennen Zij zijn daar 
omdat ZIJ door de politiek ge-
eteund werden. 

De « boerentram » is gedeelte
lijk genationaliseerd Er zijn bus
diensten, uitgebaat door particu
liere pachters en door de «boeren-
laam » zelf. 

De wagens van de eerste zijn 
fceter, schonei en bieden meer 
komfort De uitbaters werken voor 
de « boerentram » en verdienen 
geld, betalen belastingen kinder
geld, enz. De « boerentram » ver
liest miljoenen (welke wij graag 
bijpassen metwaar WD ' ) 

Dit IS wat ons te wachten staat 
Ris de nationaliseerde s de boel in 
handen krijgen : onbekwamen 
aan de leiding met vette salaris
sen, de beheeriaden vol met poli
tieker» HVM - Antwerpen 

GELD 
op halzen 
en ironden 
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KOERSWENDING 
Geachte Redaktie, 

Naar aanleiding van de bijdra
ge «Koeiswendmg» van LC Vil
voorde, mag er ge'oof ik nog wel 
wat bijgevoegd worden Over de 
stinkende Brusselse pretentie heb
ben WIJ al veel te veel kwaad 
bloed gemaakt 

Vijand nummer 1 voor Vlamm-
gen en Walen is Bi ussel Dat gaan 
velen met geloven Als men Brus
sel laat begaan zijn beide volks
stammen verloren De Vlamingen 
mogen ook met denken dat al de 
walen onze vijanden zouden zijn 
Gelukkig is ei ondei de walen ook 
een streven naar federalisme 
Waarom zouden wij met die gioep 
geen maten dan kunnen wor
den Die groep moet aangemoedigd 
en versterkt worden Wij zijn het 
alle eens dat waals gebied waals 
moet blijven en verstandige wa
len zijn akkoord dat Vlaandeien 
Vlaams zal blijven Wat zou men 
m Brussel barsten van razernij 
a's Vlamingen en Walen eens ge
zamenlijk die stinkende pest gin
gen vertiappen Het mag niet bij 
woorden blijven er moet eens 
eindelijk ktachtdadig opgetieden 
worden In de volgende maïs op 
Brussoi zou dat al moeten veiwit-
tigd worden Brussel moet beven, 
het moet kraken want wij gaan 
zeker het dubbele halen van verle
den jaar 

J K - Moi tsel 

EGOÏSTISCH 

VLAANDEREN ? 

In Volksunie-nummer van 14 ju
li 11 gaf F D B uit Mechelen en
kele inlichtingen over de Neder
landstalige Toeristische Dienst 
van de Bond der Vlamingen van 
Oost-Belgie (Vervieis) 

Genoemde dienst staat m aller
eerste plaats en giatis ten nutte 
van onze leden m Oost-Belg^e Ook 
niet-leden (vrienden uit Nederland 
en Vlaanderen) kunnen op onze 
dienst een beioep doen doch dan 
mits een kleme bijdrage • 6 post
zegels van 3 F) zoals het op onze 
propagandabriefjes vermeld staat 
Die steun vragen we omdat onze 
cori espondentie - kosten moeten 
gedekt en tweedens omdat onze 
Overmaasaktie geld nodig heeft 

Ten gevolge van de mlichtmgen 
m VU nr van 14 juli verschenen 
waren er een tiental lezers van 
uw blad die ons schreven 'n paar 
voegden ei een zegel van 3 F bij 
Al die mensen stelden wij op de 
hoogte van de noodzakelijkheid 
een bijdrage te betalen Geen en
kel van de tien deed dit Ovei-
maas is hen denkelijk met zoveel 
waard Wij menen evenwel dat 

• I j z e r b e d e v a a r d e r s ! 
: Sp reken af 
: S t a p p e n af 
: Verwijlen in 
: « De Valk » 
: 't Gasthof aan het station 
: te Diksmuide. Slaapgele-
: genheid, eetmalen.... enz 
: Telef. 051 - 51039 

Vlamingen die geld hebben om op 
leis te gaan, toch wel Achttien 
Il ank zouden moeten ovei hebben 
vooi de Overmaasaktie \ ooi al 
als ze van ons een weikje wensen 

Bond der Vlamingen van Oost-
Belgie, 75 rue du Canal, Verviers 
PR 5338 48 

LUGHTNOOTJE 
Geachte Redaktie, 

In een vorig nummer (14-7 62), 
vmd ik op blz 4 een pepernootje, 
dat mi ren luchtnootje is 

U heeft het daar over het be
zoek van de koning van Koitrijk 
en het feit dat een Vlaams - Na
tionalist verplicht werd zijn iden-
titeitspapiPien aan de Rijkswacht 
te tonen, omdat hij « Leve de Ko-
nong I » had geroepen en met 
« Vive le Roi i » 

Dat zal hem leren ! 
Een echt Vlaams - Nationalist 

roept niet « Leve de Konmg ' » 

AB - MechPlen. 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van da v z w VOLKSUNIE 
REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, 

Beizegemstraat 20, N O Heembeek (Brussel 12), 
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DUIVEN 
Waarde Redaktie, 

Dat de Vlamingen maar 
tweedei angsbmgers zijn m het 
unitaire België ontdekt men m 
alle levensuitmgen 

Tot zelft. bij de vreedzame 
duiven Hoe kunnen de duiven 
nu een frans imperialisme aan 
de dag leggen, zal men zeggen 

Wel het gaat hier om een 
weekblad voor duivenhefheta-
bers Het opschrift « Le me^sa-
ger colombophile » spieekt 
leeds boekdelen, zelfs voor de 
Vlaamse uitgave 

Maar wat hier nog het meest 
het mispiijzen van de fians-
spi ekenden ten opzichte van de 
Vlamingen beklemtoont, ŝ een 
mededeling prijkend op de eer
ste bladzijde : 

«Indien gij frans kunt lezjn 
hebt gij er aille belang bij een 
abonnement in 't frans te ne
men, gezien het franse exem
plaar op vier of zes bladzijden 
verschijnt dat is het dubbele 
van het Vlaamse exemplaar » 

Dat men zon beledigingen 
naar het hoofd van de Vlamin
gen kan en mag slingeren m 
1962 toont aan wat 130 jaar 
frans imperialisme gesteund 
door de twee en later drie 
kleurpartijen, heelt weten te 
verwezenlijken en nog zodra 
met uitgewist is 

De voorlichtingstaak die op 
de schouders van de Volksunie 
weegt en die zij doet ontstaan 
is overweldigend maar gelukkig 
met onoverwinnelijk 

En maar verder de Vlamin
gen wakker schudden Het ver-
spieiden van het weekblad De 
Volksunie is daarvoor het aan
gewezen middel door steeds 
maar taliijke kolpoi lage-tooh-
ten 

HB 

FRANSE SERMOENEN... 

EN INCIDENTEN 

De Fianse sermoenen zijn te 
Antwerpen, in de H Geestkerk, 
afgeschaft Ei is echter geen re
den te denken dat de hogere kle-
rus tot betere inzichten is geko
men 

In het Antweipse geval zwicht
te ZIJ slechts voor zeer sterke druk 
Ovei al elders m Antwerpen zelf, 
m Gent, in Halle in Leuven, aan 
de kust . (waar zich nog geen 
incidenten vooi deden) blijven de 
Franse sermoenen bestaan 

De hogere klerus geeft steeds 
meer en meer de mdiuk dat zij 
een der felste bastions der ver-
fransing wil blijven Voorbeelden 
zijn er m overvloed : waar het 
mogelijk IS. worden onmiddellijk 
de kansen tot verfransmg benut. 
Er zijn individuele gevallen om. 
te St Pieters Leeuw, Negenman-
neke en Halle, St Rochus; en a/I-
gemene maatregelen der blsaohop-
pen van België zoals deze : voor 
bepaalde gedeelten der Sakramen-
ten mogen m Vlaanderen 't Neder
lands en het Frans worden ge
bruikt m Wallonië uitsluitend het 
Frans 

Men sticht nieuwe haaiden van 
verlransmg en wil dus, vanzelf
sprekend de bestaande uitingen 
van verfransmg met opruimen 

Wat bedenkelijker is : overal 
wordt een zelfde methode van dub
belhartigheid gebruikt Komt er 
ei gens een protest aktie los dan 
roept men ommddellijk de ver-
antwooidelijken, belooft de zaak 
te onderzoeken en vraagt dat men 
intussen de aktie zou lam leggen 
Is dit laatste gebeurd, dan ach
ten bij hun doel bereikt. Neigens 
houden zij hun wooid 

In Antwerpen met te Leuven 
met, te Gent niet Nergens' Te 
Antwerpen met daar pleegden HJ 
zelfs woordbreuk Te Leuven met: 
toen daai een hevige aktie werd 
ingezet nep de Deken het veront-
woordelijk comite-lid, beloofde 
hem voldoening mits alle aktie 
werd opgeschort De aktie werd 
stilgelegd en de deken ruunde geen 
enkel misbruik op Hij zwijgt reeds 
maanden, en lacht in zijn hstig 
vuistje 

Te Gent met In een uitvoerig 
verantwooid en zeer eerbiedig 
schrijven werd Monseigneur de 
Bisschop op wetsovertredingen (O 
m het vrij gesubsidieerde onder
wijs gewezen Twee honderd voor
aanstaande Gentse intellektuelen 
ondei tekenden de brief Het is 
weldra een jaar geleden Monsei
gneur beweert geen tijd te heb
ben, na er zich schriftelijk te 
hebben over verwonderd dat ka
tholieken zo iets « durfden » 
schrijven . Goed dan staan Mon
seigneur nog andeie verwonderm-
gen te wachten. 

Want het hele systeem wordt te 
doorzichtig Terwijl het katholiek 
onderwijs ovei-al werd verneder^-
landst, vmdt men thans nog over
al m Vlaanderen katholieke zie
kenhuizen en khnieken die piak-

tiach alle tweetalig zijn, sommige 
zelfs gedeeltelijk eentailig Frans. 
Waarom die onlogische houding' 
Omdat men voor de scholen wet
telijk verplicht was terwiUe van 
de subsidies = de centen en voor 
de klimeken en ziekenhuizen vri] 
bleef En dus 

Indien de hogeie klerus haar 
rol van vei fransen de macht m 
Vlaanderen wU verder spelen, ons 
goed In het Mimsteiie van Justi
tie, afdelmg Erediensten, zal haaï 
trouwe houding aan het Belgique 
van 1830 en van 1962 voorzeker ge
waardeerd wolden en beloond wor
den met v«ie dekoraties en cen
ten 

Maar of zij in Vlaanderen blij
vend krediet behoudt ' 

Het IS duidelijk : de hogeie 
kleius IS met eerlijk Zij wil on
ze eisen met inwilligen (want zij 
is ons vijandig en gebonden aan 
't « slijk der aarde ») maar an
derzijds durft zij (met meer) ons 
Vlamingen zo maar voor het 
hoofd stoten 

WIJ moeten onze aktie veihevi-
gen En verder zelf, in kerken, kli
nieken en dergelijke de kuis be
ginnen van alle franstalige en 
tweetalige opschriften en sermoe
nen 

De methode H Geest kerk is de 
enige waarvooi zij zwichten 

AZ - Gent 

StMüsi 

Woihentmm 
JehA 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
.'^^ACHEfcUlElMAD.WElhlSTJiASSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTIIAAT, 142 
TEL (03) 35.38 54 

Een 
mooi 
meisje 

rtj^ -^7" :*> y'\-'•;.""•• ï" 

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

Voor inlichtingen : 

V IKIIS G 
Koninlilijkelaan 306 
St Idesbald-Koksijde 
T e l : 058/21615 
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BLAD V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

BOERENOPSTAND 
Van onze bijzondere medewerker 

D 'E afgelopen weken 
hebben duizenden ontevreden boeren, 
verschillende plaatsen met kolonnes 
landbouwtraktoren bezet. Terwijl het 
eerst nog was gebleven bij aantallen 
die in de honderden liepen, zien we 
nu dat er op bepaalde plaatsen reeds 
sprake is van duizenden (bv. het 
Waalse stadje Ciney waar een leger 
van 3.000 traktoren urenlang alle 
toegangswegen versperde en het stad
je om zo te zeggen verdween onder de 
rook van uitlaatgassen en stof). 

De voertuigen waren alle behangen 
met eigen slogans, vooral eisen voor 
hogere landbouwprijzen, herziening 
van de index, uitschakeling van tus^ 
senhandel, sociale gelijkheid voor wat 
betreft kinderbijslagen en ouder
domspensioen, algemene rechtvaar
digheid enz... 

De boerenaktie, die als een vliegend 
vuurtje door Wallonië loopt, vertoont 
veel gelijkenis met de Franse boeren
opstand van vorig jaar. Tot dusver 
kwam het hier slechts tot lichte in
cidenten. De vreea bestaat echter dat 
het niet bij kolonne-betogingen zal 
blijven. 

niet winstgevende landbouwprijzen, 
heeft ook het slechte weer deze reak-
tie in aktie doen overslaan. 

O. 

Dl 'E aktie, die sinds 
enkele weken zulke grote vorm heeft 
aangenomen en zoveel bijval kent on
der de Waalse boeren, gaat uit van 
een onlangs gestichte (zogezegde) 
vakbond der landbouwers. Het begon 
toen enkele weken geleden overal 
houten drietanden langs de grachten, 
wegbermen en akkers verschenen, 
terwijl men dezelfde drietanden over
al op de wegen schilderde. 

Deze drietanden, kenteken van de 
protestaktie, werden ook op de trak
toren meegevoerd. Op de meeting die 
volgde op de betoging in Ciney, sprak 
een boerenleider de duizenden aan
wezigen toe. Als bijzonderste eisen die 
naar voren kwamen vermelden we : 
ingrijpende veranderingen, waardoor 
men tot hogere landbouwprijzen 
moet komen en tot sociale en ekono-
mische gelijkstelling met de arbeiders. 

De meest scherp gestelde eis was de 
vraag om een « Boerenstatuut ». Het 
lijkt op het eerste gezicht nogal vaag, 
maar in elk geval heeft het in poli
tieke kringen (ondanks de rustperio
de in het parlement) onrust gewekt. 

In deze aktie ziet men vooral een 
spontane reaktie, omdat de boeren 
niet op gelijke wijze delen in de stij
ging van het welvaartspeil. Naast de 

FNDERTUSSEN lijkt 
het dat deze boerenopstand niet lan
ger beperkt blijft tot het Waalse 
landsgedeelte. Ook in Vlaanderen 
vindt men nu praktisch in iedere 
landbouwgemeente de protesttekens 
op de weg geschilderd. Men ziet on
dermeer de slogan : «Melk 3 F per 
liter, water 6 F ». Maar wat men het 
meeste opmerkt en ons dan ook ze
ker diep treft, is de steeds herhaalde 
en smekende vraag : « Belgische Boe
renbond waar blijft U ? ». 

Deze boerenorganizatie (geleid door 
zoveel om de naastenliefde bekom
merde politiekers(!) die zich slechts 
om de vier jaar om de boer bekom
meren) was tot nog toe voor een 
groot deel der Vlaamse boeren, de 
grote, goed-betrouwbare, hulpverle
nende organizatie, hun redmiddel in 
de nood. 

Het is deze organizatie toch die de 
Vlaamse boertjes goed voorlicht in 
« De Boer » ! Het is deze organizatie 
toch die hen de beste en voordeligste 
voeders verkoopt, de beste verzeke-
ringsvoorwaarden geeft! Het is toch 
ook deze organizatie die voor moder
nisering, aankoop of overname, aan 
zoveel jonge boeren geld verleent! 

Of denkt U misschien, beste boeren, 
dat ze dat slechts doet voor eigen pro
fijt ? 

Of denkt U dat de « Welvaartwin-
kels» (A.C.V. en Boerenbond) ook 
niet voor uw profijt gesticht werden? 

J-IA, de Boerenbond is 
op dit ogenblik bekommerd, nu weet 
hij door de huidige beroering dat de 
Vlaamse boeren grieven hebben. 
Want ik lees hier in het nummer «De 
Boer» van 11 augustus jl. wat volgt : 
« Of de Vlaamse boeren geen grieven 
hebben ? Voorzeker. Wij zijn inder
daad ook niet onwetend o.m. over de 
betoging aan de Maaskant in Lim
burg. Maar laat ons dit tot onze men
sen zeggen : Weet U ook dat deze be
toging werd ingericht in hoofdzaak 
door niet-boeren en weet U ook dat 
deze betoging gesteund werd door een 
bepaalde politieke partij uit de oppo
sitie en door een paar veevoederfabri
kanten. Waarom moeten we voorze
ker niet vertellen ? Boeren laat U 
niet beetnemen. Zij die U een lots-

r>EINZC 

verbetering voorspellen bij middel 
van zulke betogingen, doen aan boe
renbedrog en jagen hun eigen profijt 
na ». Aldus het weekblad «De Boer». 

« Moet er nog zand zijn » zegt men 
in We£<t-Vlaanderen en « Als de vos de 
passie preekt...». 

Beste boeren, lees nog even verder 
«De Boer» van 11 augustus, ge zult 
er nog meer in vinden, men durft 
zelfs te spreken van «verworven za
ken ». Ze willen U dus doen veronder
stellen dat betogen nutteloos is om
dat het U nu allen goed gaat. Vooral 
na de boerenbetoging van 14 novem
ber 1959 werd zoveel verwezenlijkt(!?) 

W 

M lAG ik U hier dan 
even een andere klok laten horen, na
melijk het weekblad van de Koste
lijke arbeidersbeweging «De Volks
macht » dat de Boerenbond in haar 
nummer van 11 Oogst het verwijt 
maakt dat zij (de boerenorganizatie) 
niet heeft willen luisteren naar de 
aanmatigende mening van het A.C.V. 

Ja, we weten natuurlijk reeds lan
ger dan vandaag dat ditzelfde A.C.V. 
geweldig is bekommerd om de boeren, 
hetzelfde geldt trouwens voor alle 
zelfstandigen, maar dan natuurlijk in 
die zin dat het A.C.V. zit te likke
baarden bij het bedenken dat het 
misschien binnenkort weer enkele 
duizende A.C.V.-ers meer zal tellen, 
waaraan er wel iets te verdienen valt. 

Ze kunnen tegen die tijd misschien 
ook zorgen voor nijverheid in Vlaan
deren, of is hun kapitaal volledig in 
het buitenland geïnvesteerd ? 

Wat de B.S.P. betreft, de boeren 
hebben er nooit steun gezocht en dus 
ook niet verkregen. Wat de C.V.P. be
treft, is dit echter helemaal anders. 
Het vertrouwen van de boeren ging 
traditioneel naar deze partij. Nu voe
len deze goede, harde werkers zich 
bedrogen. Daarom komen ze op straat 
en ikzelf als boerenzoon voeg hieraan 
toe : « Proficiat mannen, gij die bui
ten de politiek om uw belangen wil 
verdedigd zien, gij allen zijt afzon
derlijk ten strijde getrokken. We zien 
nu echter reeds met genoegen, dat de 
boerenaktie in Vlaanderen vaste vorm 
krijgt. Wij filiciteren U nogmaals 
maar zeggen U ook : wees op uw hoe
de, een Vlaamse boer heeft niet op 
elk gebied dezelfde belangen alssr de 
Walen, daarom, wees waakzaam dat 
nu weer niet de Waalse teelten be-
voordeligd worden ten nadele van de 
Vlaamse boer, de hoender- of var
kenskweker enz....». 

IJ vragen U Vlaam
se landbouwers, volg deze aktie ea 
steun ze, laat U niet verder met een 
kluitje in het riet sturen, eis de vol
ledige gelijkberechtiging met alle aa-
dere standen der maatschappij, eia 
een menswaardig bestaan voor U, uw 
vrouw en uw kinderen. 

Het is de plicht van onze Vlaams* 
boeren hun plaats te veroveren op de 
Euromarkt. Zij kunnen dit echter nie» 
zolang de landbouwpolitiek in on» 
land in handen blijft van mensen dio" 
slechts de frankskens van de boer 
achten, maar zijn mizeries niet wie
len kennen. 

Daarom, en om vele andere rede» 
nen moet iedere Vlaamse boer net als 
zovelen reeds, in het vervolg zijn 
vertrouwen schenken aan de Volks
unie. De Volksunie voert de strijd 
voor de meest miskenden in ons land, 
de kleine man, de Vlaming. Gij voor
al Vlaamse boeren hoort helaas onder 
die kategorie. 

De boeren zijn een taai en moedig 
volk, zij zien met leedwezen de ver
dere schifting en uitschakeling in 
eigen rangen, maar vandaag zeggea 
ze : « Halt». 

D ' E boeren zijn wafe-
kergeschud, zij willen niet verwijderd 
worden van hun dieren en velden 
waaraan zij zoveel liefde en zorg 
hebben besteed. Zij zullen opstaan 
en realistisch denken. Zij zullen steun 
zoeken en vinden bij de Volksunie. 
De boeren hebben begrepen waarom 
tarwe en bieten worden gesteund, zij 
begrijpen ook de heffing op de voe-
dergranen, zij kennen de lage prijzen 
van varkens en zoveel meer. 

Vlaanderen wordt genegeerd. Daar
om en om zovele andere redenen zul
len salie Vlaamse boeren, zich scharen 
achter de Volksunie en zullen zij ons 
helpen in de schone strijd voor fede
ralisme. 

In een federale staat zal het be
wind in Vlaanderen in Vlaamse han
den zijn, voor het eerst zal het moge
lijk zijn een echte Vlaamse politiek te 
voeren, aangepast aan de Vlaamse 
noden en toestanden. 

Dan alleen zullen de Vlaamse boe
ren de waardering, de verdediging en 
de steun krijgen die hen rechtmatig 
toekomt. 

Beste Vlaamse mensen, bedenk 
even en help ons in onze grote gtrijd. 
Dit vraagt U in geweten een boeren
zoon uit Vlaanderen. 

Vergeel hel niel: | 
VOLKSUNIE - - PROTESTVERGADERING | 

OP ZONDAG, 19 AUGUSTUS E.K. TE 15.30 UUR CNAMIDDAG ^ 

VAN DE IJZERBEDEVAART) IN DE HOVINGEN VAN HET J 

KASTEEL VAN WAKKEN (WVL.)" M 
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LEEUWENVLAG IN NEDERLAND 

Begin dezer maand had te Kerk-
rade in Nederland een Internationale 
muziekwedstrijd plaats waaraan een 

twintigtal groepen deelnamen. On
der deze groepen traden er enkele 
met marsmuziek op waaronder ver
scheidene Nederlandse, enkele Duit
se, een paar uit Luksemburg, een uit 
Ierland en een uit Zwitserland. Twee 
Amerikaanse groepen hielden het 
meer bij de gekende show. Vlaande
ren was goed vertegenwoordigd door 
verenigingen uit Eisden, Leut, Bree 
en Turnhout. Deze laatste groep liet 
de leeuwenvlag wapperen. Wij hopen 
dat in de toekomst alle groepen uit 
Vlaanderen het nationaal simbool 
zullen meedragen. Op deze wijze weet 
m«n dan ook in het Buitenland dat 
wij een eigen vlag hebben. 

KREDrETBANK TE HALLE 

Te Halle werd onlangs een uurre-
geliHgsboekje voor trams, treinen en 
autobussen uitgegeven. In dit boekje 
werd ook publiciteit opgenomen van 
firma's en onder deze adverteerders 
merkten wij de « Vlaamse » Krediet
bank op die een tweetalige adverten
tie had laten inlassen voor haar in
stellingen te Halle, Alsemberg en 
Lot ! Dit viel des te sterker op daar 
talrijke middenstanders uit Halle 
zeSf uitsluitend Nederlandstalige aan
kondigingen hadden laten inlassen. 
Mooi voorbeeld van een bank die 
van de Vlamingen moet leven ! 

SIMULTAAN 

Het bestuur van de V.V.O. heeft in 
een mededeling aan de pers haar be
klag gemaakt over de achteruitstel
ling van de Vlamingen in de admi
nistratie. De minister van Binnen
landse Zaken, aldus de V.V.O., die 
een grote ijver aan de dag legt om 
langs radio en televisie te zeggen dat 
de Vlamingen op het stuk van ta len
kennis en taalgebruik een heel eind 
vooruit zijn op hun Waalse landge
noten, legt niet dezelfde ijver aan de 
dag om tot gezonde toestanden te ko
men in de administratie zelf. 

Einde juni werd er namelijk een 
voorlichtingsvergadering gehouden in 
het raam van de administratieve 
hervorming met betrekking tot ver
schillende voorstellen op dit punt. De 
minister was hierop aanwezig verge
zeld van verschillende hoge ambte
naren. Het woord werd op deze ver
gadering echter uitsluitend in het 
Frans gevoerd en toen Nederlandsta
lige ambtenaren in hun taal vragen 
stelden werden deze beantwoord in 
het Frans. De pas in voege gebrachte 
s multaanvertaling moest dan maar 
dienen om de Vlamingen de ant 
woorden te laten begrijpen en om 
nog eens hun knechtenrol te onder
lijnen. 

UNION MINIERE 

Uit het jaarverslag 1961 van de 
Union Miniere du Haut-Katanga 
blijkt dat het optreden van de UNO-
troepen in september en december jl. 
geen belangrijke terugslag heeft ge
had op de produktie, zoals blijkt uit 
volgende cijfers : 

1961 
Koper 294 000 ton 

=11 

Kobalt ... 
Zmkkon-
centraten. . . 
Kadminum 
Zilver 
Goud 
Kad um ... 

8.300 ton 

183.000 ton 
1904.00 kg 
107.500 kg 

34 kg 
26.9 kg 

1960 
301.000 ton 

8.200 ton 

Open brief 

193.000 ton 
208.900 kg 
123.200 kg 

45 kg 
27.6 kg 

aan dhr P.-II. Spaak 
Minisier van Buitenlandse Zaken 
BRUSSEL 

Mon cher, 

Gij zijl weer dik in hel nieaws, Dik, zoals dat past bij 
uw pozitie en uw formaat. Op de eerste paginas van al onze 
vaderlandse kranten prijkt uw kogelrond gelaat met die 
mengeling van Brusselse bonhommie en Churchilliaanse daad
kracht die gij slechts na jaren van volgehouden inspanning 
hebt weten te modeleren. De titels daarboven en daaronder 
maken het voor iedere goede verslaander duidelijk dat gij • 
voor de zoveelste maal - uw klassieke krachttoer hebt geleverd: . 
gij zijl weer eens een overwinning ter hulp gesneld. 

Men hcejt u, mon cher, vaak vergeleken aan een wind-
haan. Niets is minder juist : wanneer het haantje op de kerk
toren draait, is de verandering van de windrichting reeds een 
voldongen feil. Men heejt ongelijk, u te vergelijken met een 
haan : zelfs de rode haan tan beneden onze taalgrens is U, 
iipische Brusselaar, tenslotte wezensvreemd. Veel vlugger dan 
de windhaan weel gij dal er verandering op til is. Gij kent 
de politieke luchten, de wolken die er zich verzamelen, de 
mistrals mei vasle richting en de veranderlijke buien. De 
windhaan is passief, gij zijl aktief. Gij zijt de Armand Pien 
van de politiek : lang voor de torenhaan naar hel Westen 
draait hebt gij uw paraplu uil de staander genomen. Uw 
succes - want niemand zal utu carrière hel succes ontzeggen • 
is niet dat van een windhaan, hel is dat van een zeer gevoelige 
barometer die het net nog voordien heeft genoteerd. Geeti 
wind - dus, hoogstens een snoeshaan. 

Een gevoelige barometer, mon cher, zijt gij altijd 
geweest. In uw jeugd waart ge net dal tikje radikaler en kort 
daarop net dat tikje vroeger wijs en waardig, dal u gunstig 
onderscheidde van het vulgus plebs rondom u. Gij hebt moeten 
wachten tot 10 mei 19iO om met circa 8.000.000 Belgen te 
zeggen « dat het zo niet meer ging. » In ds jaren daarvoor 
had de gevoelige naald van uw barometer de komende veran
deringen reeds gepeild en - net een tikje voor de anderen -
had gij liet zeil gehesen in de De Mannislische wind van het 
nationale socialisme. Na mei WiO hebt ge - weer een tikje 
voor de anderen - uw angellje in de wateren der Militarver-
waltung gesmeten en toen ge daar bol hebt gevangen waart 
ge nog ruimschoots inlijd om te Londen niet als laatste man 
te arriveren. 

liet gevoelige apparaatje werd door de Blitz te Londen 
niet ontredderd. Naarmate de oorlog voortschreed, begon het 
te reageren op de koude wind die kort na de bevrijding uit 
het Oosten zou opsteken. En voordat de windhxmn definitief 
draaide, wist gij te vertellen qu« vous aviez peur voor de 
Siberische kou. Meteen waren uw De Mannislische uitspattin
gen u door de voltallige Wetstraai vergeven en hondt gij u 
klaarmaken voor een nieuw evenement dat gij had voorzien • 
beter had voorzien zelfs dan uw nochtans niet achterlijke par
tijbroer van Acker : de abdikatie van Leopold, Ie rot fénélon. 
Naar de Nato zijt ge tijdig vertrokken om er de goede jaren 
mee te maken en uw terugkeer naar België - die sommigen 
verbaasde - was niets anders dan het peilen van een goede 
Europese wind die ergens verweg was opgestoken. 

De gunstige Europese wind I Met het halali van de grote 
jager zijt gij spoorslags Europa tegemoet gereden, met als 
IrouWe schildknapen uw beminde Beneluxbroeders en met als 
jachtheer de vrienden die u in de minder konforlabele oor
logsjaren zo gastvrij hadden ontvangen. Uw Europa, dat waar
van Benelux de prefiguratie was, leve de kleine volkeren en 
palati en patati. 

Juist bijtijds I Juist bijtijds, hebt gij de nieuwe veran
dering van wind voorvoeld. Het gevoelige naaldje ergens in 
uw omvangrijke buik voorspelde u een buiige toekomst langs 
het door u gevolgde jachtspoor. Uw meute, de Haagse en 
Luxemburgse honden, raasden al in het reukspoor van het 
gezochte wild. Gij hebt, mon cher, statig het ros gewend, uw 
meute overlatend aan de wanorde van de onvoorziene terug
tocht. 

Morgen zult gij, ojmieuw te jmard, in de indrukwek
kende jachtstoet van Duitse en Franse heren meerijden. Met 
gebiedend gebaar zult gij de Luxemburgse en Haagse honden -
stropers in dit exclusief domein • terug naar huis sturen. 

Europa zus of Europa zo ? N'importe... gij rijdt weer 
vooraan en in uw buik luistert, luistert, luistert het 
apparaatje. 

goede jacht, 
éio Genes. 

[IJl Op de betaaistaat van de m a a t -
^ schappij waren niet minder dan 
= 20.500 werknemers ingeschreven, ter-
^ wijl ongeveer evenveel kinderen de 
= lagere scholen van de Union Miniere 
^ bezochten. De bruto-winst bedroeg 
= 3.314 miljoen frank (tegenover 3.929 
= miljoen het vorig jaar) , waarvan 
^ 70 % (2.096 miljoen) werd afgedra-
= gen aan de plaatselijke overheid, e n 
= 30 % (891 miljoen) ter beschikking 
^ van de aandeelhouders wordt gesteld. 
= Bovenstaande cijfers behoeven geen 
^ kommentaar en tonen zonneklaar 
= aan met welk geld Tsjombé zijn 
= schatkist spijst. 

I UNITAIRE ZUINIGHEID 

= Het wordt ieder jaar duidelijker dat 
= de nationale feestdag van 21 juli wei-
^ nig of geen aantrekkingskracht op de 
^ man in de straat uitoefent. 
^ Doch te Brussel achtte men het 
= traditiegetrouw nodig met militair 
^ machtsvertoon uit te pakken. Telken-
= jare verslindt dit paradegedoe t ien-
= tal len miljoenen zonder dat een zin-
= nig mens het nut ervan inziet. Om 
^ een gedachte te geven van de manier 
= waarop met het geld van de belas-
= tingbetaler gesold wordt, kunnen wij 
^ vernielden dat op 21 juli niet minder 
= dan twintig militaire vrachtwagens 
= de verplaatsing van Leuven naar 
^ Brussel hebben moeten maken. . . om 
^ de matrozen die aan het défilé h a d -
^ den deelgenomen van het Just i t ie-
= paleis naar het Klein Kasteeltje over 
= te brengen. Geldverspilling is nu een-
^ maal de sterkste zijde van de mil i tai-
= , re kaste van he t Daillyplein. 

I JUISTE VOORLICHTING 

= Naar goed ingelichte kringen be -
= weren is het Hof niet gewonnen voor 
= de overheveling van de Voer naar 
= Limburg maar zwijgt het over de 
^ overheveling van Moeskroen - Komen 
^= naar Henegouwen. 
= Beide op grond van de wens van de 
^= meerderheid van de bevolking zeker ? 
^ Op het Hof waait de wind altijd 
= uit dezelfde richting. En wel uit h e t 
^Ê zuiden. Klaarblijkelijk omdat daar 
^ he t hoogste tenhonderd koningsge-
= trouwen gevonden wordt. 
= De meerderheid van de Voer wenst 
= bij Limburg te komen. Alleen vergeet 
= m e n de terreur. De grondbezitters 
^ waarvan praktisch alle boeren a f h a n -
= gen zijn franskiljons. De meeste ar-
= beiders moeten in Luik werk zoeken 
^ e n zijn een gewillige prooi voor de 
= Waalse nationalisten. Zij zijn daar 
= M.P.W., al kennen zij geen Frans. 
^ Als m e n wil weten of de Voer Frans 
= is moet men alle Voerbewoners maar 
^ eens op een schoolbank zetten en een 
= eenvoudig F m n s dikteetje opgeven. 
= Daarna dit dikteetje door leraars 
= Frans laten verbeteren. En men zal 
^ bescheid weten. 

• DIPLOMATIE 
= Reeds thans duiken in de Vlaamse 
= pers klachten op in verband met de 
= wet die voorzien zal in de ex tra -aan-
= werving van Vlaamse diplomaten van 
= de derde en vierde kategorie. Deze 
= extra-aanwerving is een strop; dat 
= was trouwens van in den beginne te 
= voorzien. Het bekleden van een on-
^ dergeschikte ambt op een buiten-
= landse post is nu juist niet het soort 
= vooruitzicht dat iemand er toe kan 
^ verleiden, een carrière in eigen land 
~ vaarwel te zeggen. 
^ Men zal dan achteraf wel weer de 
= Vlamingen gebrek aan initiatief en 
= ambitie verwijten. Veel initiatief en 
^ ambitie is er waarlijk niet nodig om 
= ergens onder een franstalig of « over-
— geheveld» ambassadeur vertaler en 
^ adjunkt te gaan spelen. De zoveeste 

jillll]! unitaire fopspeen ! 
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m IME STAD VAN JAN BREYDEL 

Onder de voornaamste vlaamse ste
den is het traditie geworden dat men 
op 11 juli het beste beentje voor zet 
om de ingezetenen iets van de Vlaam
se strijdbaarheid bij te brengen. 

In de stad van de « Brugsche Met
ten » is officieel echter alle strijd
baarheid uit den boze. Daar heeft 
men wel geld om, voor het bezoek 
van het vorstenpaar, nog rap-rap en 
zonder aanbesteding de zotste veran-
deringswerken te laten uitvoeren 
(naast het koninklijk toilet zorgde 
men nu voor een koninklijke deur in 
het stadhuis), doch een energieke 
guldensporen-viering op touw zetten 
lijkt men er niet te kunnen. En dan 
moet men bedenken dat de stad 
Brugge naast een «Komitee voor Ini
tiatief» en een «Kultuurraad», nog 

'ooit een 11-juli-komitee in leven 
hield ! 

De laksheid van de voorgaande ja 
ren werd op 11 juli 1962 in alle op
zichten overtroffen door een bloed-
arme voorstelling van « Tijl Uilen
spiegel» door de groep Bruggen en 
door het optreden van een turnkring! 

Geen wonder dat de Bruggelingen 
de 11 juli-geestdrift in de randge
meenten gingen zoeken. Intussen zien 
wij uit naar de Brugse initiatieven 
voor 11 juli 1963, het jaar voor de 
Gemeente-raadsverkiezingen... 

WESTOUTER LEEFT 

In de kleine gemeente Westouter, 
tussen Kemmelberg en Zwarte Berg 
vlak aan de schreve, bewijzen enkele 
mensen dat zelfs een zeer kleine ge
meenschap met beperkte middelen 
hoogstaand, hooignodig en nuttig 
kultureel werk kan verrichten. Van
uit Westouter vertrekt — wanneer 
wij het goed voor hebben — regel
matig het toneelgezelschap dat in 
Frans-Vlaanderen toneel gaat spelen 
in « f lamand comme on Ie par Ie », 
d.i. in voor Frans-Vlamingen ver
staanbaar West-Vlaams. In Westou
ter kotnt men terecht voor het 
Vlaamse jeugdheem dat in Frans-
Vlaanderen op de Catsberg regelma
tig Vlaamse jeugdgroepen herbergt. 
In Westouter richt men tentoonstel
lingen in die ver boven het lokaal be
lang uitgroeien tot volwaardige na
tionaal-Vlaamse kultuurmanifesta-
ties. 

De Westhoek geeft het voorbeeld ! 

WAALSE MINISTER 

De Waalse minister van Openbare 
Werken dhr Merlot, heeft reeds meer 
dan eens taalincidenten verwekt. On
ze lezers zullen zich nog levendig 
herinneren hoe Merlot enkele maan
den geleden in de Antwerpse polder 
op gejouw en kleikluiten werd ont-
haaj'd. 

Merlot is sindsdien sluwer gewor
den. Hij heeft nu een Vlaamse amb
tenaar bij de hand die ten gerieve 
van de pers de ministeriële woorden 
« simultaan » vertaalt. En Merlot 
zelf spreekt geen redevoeringen meer 
uit, doch beperkt zich tot handje-
drukken en schouderkloppen en en
kele « informele » Franse zinnetjes 
die dan door het eeuwig adjunktje in 
het Nederlands worden vertaald. 

De Vlaamse perslui die uitgenodigd 
worden om de inhuldigingen, eerste 
stenen en geknipte linten van Merlot 
bij te wonen, vinden dat — vooral 

na de vijfde gratische borrel — zo 
charmant dat het protest tegen deze 
subtielere onbeschoftheid van Merlot 
achterwege blijft. 

PVV EN VLAANDEREN 

De heer Vanaudenhove heeft mee
gedeeld dat zijn partij zal kongres-
(seren op 21 oktober a.s., dag van de 
tweede Mars op BrusseL 

Enkele weken terug, tijdens d€ 
strubbelingen in de Brusselse PVV-
federatie, waren er enkele Vlaamse 
liberalen die een grote mond opzet
ten en die op een vergadering van 
het Aktiekomitee heel wat succes 
oogstten met hun verzekering dat er 
liberale mandatarissen aan de Mars 
zouden deelnemen. 

De Vlaamse lauweren verwelken 
wel snel bij de PVV ! En die simpa-
tieke blauw-Vlaamse jongens uit het 
Brusselse worden door hun voorzitter 
en hun partij wel wat fel voor schut 
gezet. 

Wie verwachtte daar nog wat van 
de PVV ? 

REX OF MOSKOU 

Niet aUleen de burgemeester van 
Teuven, de heer De Cecillon, is een 
vooroorlogs vertrouweling van Leon 
Degrelle. Ook de heer Straetmans, 
burgemeester van Remersdaal was 
rexist voor de oorlog. 

Het is deze burgemeester Straet
mans, die de posthume dekoratie van 
zijn zoon, terugzond naar de koning 
als protest omdat de Voer niet bij 
Luik zou blijven. 

Ook hij wenst klaarblijkelijk de 
eeuwenoude Vlaamse Voerstreek te 
verfransen. 

Hij evenals de heer De Cecillon is 
thans de vriend van de M.P.W. waar 

ook de Moskovieten bij aangesloten 
zijn. 

Rex of Moskou ? 

LOVEN BOVEN 

De bisschoppen hebben, in verband 
met de reorganizatie van de Leuven
se universiteit, waarschijnlijk gedacht 
dat langzaamheid past bij grote za
ken. De reorganizatie in ieder geval 
wordt zo langzaam aangepakt dat er 
nauwelijks iets van te merken is. 

Men kan toch niet in ernst beweren 
dat het invoeren van de bij uitstek 
Belgische oplossing, het adjunkten-
stelsel, de Vlamingen zal bevredigen. 
Er is één lichtpunt : de Vlaamse pro

fessoren v<rigen thans de gang van za« 
ken met voorheen ongekende waaki 
zaamheid. 

H. GEESTKERK 

Door de officiële mededeling vau 
Mgr Daem is er een einde gekomen 
aan de Franse preken in de « miljo
nairsmis » van de H. Geestkerk. Da 
kwaal van de Franse preken woekert 
echter elders in Antwerpse parochie
kerken verder. Het is spijtig dat de 
officiële mededeling van het bisdom 
zich beperkte tot die éne mis en dia 
éne kerk. 

Dat de mededeling niet alle dub^ 
belzinnigheid heeft weggenomen, 
heeft men ook in de katholieke pers 
aangevoeld. De « Standaard » gaf aan 
de tekst in een NVDR een subtiele in
terpretatie die weliswaar begon met 
« wij verheugen ons », maar die neer
kwam op een handig geformuleerd 
afstandnemen. 

Het probleem is toch rijp voor eeu 
algehele bevredigende oplossing, me-i 
nen we. 

Een nieuw schooljaar 
Over veertien dagen be

gint een nieuw schooljaar. 
Duizenden ouders in 

Vlaanderen stonden of 
staan weer voor de moei
lijke vraag wat zij zullen 
doen met hun kind dat 
het zesde studiejaar ach
ter de rug heeft. Zullen zij 
het toch maar verder la
ten studeren of zal het 
naar de fabriek gaan, of 
thuis blijven om te helpen 
op de boerderij of in de 
winkel ? 

Voor vele ouders is dit 
een pijnlijke vraag. Zij 
moeten er immers vaak 
een antwoord op geven te
gen hun innigste wensen 
in, noodgedwongen, en ze 
weten het : ook tegen de 
belangen van hun kind. 
Zij zijn er zich van be
wust dat studie en scho-
Ung, nu meer dan ooit, 
een grotere waarborg is 
om te slagen in het leven. 
Hun kind is begaafd en 
toch zullen zij het naar 
de fabriek sturen, onge
schoold, of thuis aan het 
werk zetten. Zij willen 
nochtans dat het zich be
ter door het leven kan 
$laan dan zijzelf, maar 
zij kunnen niet anders 
handelen. 

Alle gegevens van de on
derzoekers wijzen er op 
dat daardoor in Vlaande
ren een reusachtig ver
standelijk kapitaal onont
gonnen blijft in de brede 
lagen van arbeiders, boe
ren en kleine midden
standers. 

Geen mens zal nochtans 
durven beweren dat de be
gaafdheid in deze bevol
kingsgroepen geringer zou 
zijn dan in andere die fi
nancieel sterker staan. En 
wanneer in Vlaanderen 
het % studerenden lager 
ligt dan in Wallonië of de 
buurlanden dan is de oor
zaak hier niet te zoeken in 
een geringere begaafdheid 
maar in de geringere le
vensstandaard van grote 
groepen van de Vlaamse 
bevolking. 

Het onderwijs is welis
waar kosteloos maar de 
ouders weten dat dit 

slechts een zeer gedeelte
lijke financiële hulp is. Zij 
weten dat de boeken en 
het schoolgerief, de bijko
mende onkosten, de reis-
onkosten voor het over en 
weer rijden (het internaat 
is nog duurder) grote bij
komende rekeningen ople
veren. 

En ondertussen verdient 
het kind geen geld. 

Het gezin zou dit noch
tans goed kunnen gebrui-

venspeil in Vlaanderen zou 
ongetwijfeld de beste re
medie zijn, maar hoe is dit 
in enkele jaren afdoende 
te verwezenlijken ! 

Zolang de rem van de 
armoede een rol speelt 
moet de gemeenschap bij
springen. Dat gebeurt 
reeds door de kinderbijsla
gen, de studiebeurzen voor 
begaafden en door het 
verzekeren van de koste-

Wat gebeurt er met hen na de vakantie 

ken, er zijn immers nog 
andere kinderen. 

Het zou desnoods wel 
gaan de oudste te laten 
studeren maar wat dan 
met de broers en zusjes ? 
En hoeveel ouders uit de 
laagste volksklassen zijn 
niet het slachtoffer van 
een sociaal minderwaar
digheidsgevoel : wij zijn 
wij toch maar werkmen-
sen, dat is allemaal niet 
voor ons... 

Het probleem is onge
twijfeld komplex en kan 
niet in een handomdraai 
worden opgelost. Een snel
le verhoging van het le-

loosheid van onderwijs. 
Het is echter nog veel te 
weinig om het beoogde 
doel te bereiken n.1. alle 
begaafde jonge mensen 
toelaten hun talenten te 
ontplooien tot en met de 
universiteit. Dit komt niet 
alleen henzelf maar onze 
ganse gemeenschap ten 
goede. 

Willen wij komen tot 
een versnelde demokrati-
zering van het onderwijs 
— voor het Vlaamse volk 
is dit van levensbelang — 
dan moeten onverwijld 
grotere middelen worden 
aangewend. Het verstan
delijk kapitaal in ons volk 

moede en onwetendheid 
heersen. Daar Vlaanderen 
op dit gebied heel wat in 
te halen heeft moet het 
een van de allerbelang
rijkste opgaven zijn van 
de hedendaagse Vlaamse 
Beweging hiervoor een op
lossing af te dwingen. De 
Vlaamsgezinden moeten 
op dit gebied met konkre-
te, vooruitstrevende voor
stellen voor de dag komen 
en er verbeten voor vech
ten. Zonder uitstel. 

P, Martens. 

aanwezig dient zo volledig 
mogelijk te worden ont
gonnen. Alles wat dit be
lemmert moet uit de weg 
worden geruimd. Geen en
kel financieel offer mag a 
ons daarvoor te groot zijn, " 
Het is een conditio sine ^ 
qua non om in dit lalnd 
tot werkelijke gelijkwaar
digheid tussen de burgers 
te komen. 

Een ware demokratie 
kan niet gedijen waar ar> 
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BOTER OF R A K E T T E 
Enkele dagen nadat wij terugkeerden van een reis achter 
het IJzeren Gordi jn — Tjecho-Slovakije, Polen, Oekra ïne , 
Wi t rus land , Moskou en Leningrad — t rekken in de 
ru imte de Vos tok III en IV het spoor van de voorui tgang, 
van het technisch kunnen , van de Russische voorsprong 
alvast op dit gebied. Men kan zich geen schriller tegen
stelling indenken : de verbazende technische prestat ies 
v a n de Russische ru imtevaar t en onze eigen — weliswaar 
beperkt maar toch over tu igende — waarnemingen m 
twee sattelietlanden en in een goed deel van Europees 
Rus land . 
In een wereld waar de technische s tunt steeds meer het 
bepalend kri ter ium bij het beoordelen van regeringen en 
regimes schijnt te worden , werkt een bezoek — hoe kort 
ook — aan de landen van het rode imper ium verhelde
rend en ontnuchterend . 

Vostok en lekkende kraan 

Reeds Tjecho-Slovakije 
werkt ontnuchterend. De 
vrouwelijke gids die ons het 
oude Praag laat bewonderen, 
is de echtgenote van een in
genieur. Wat zij verdient bij 
de Tsjechse Intoerist, laat het 
gezin 'toe de twee kinderen 
hogere studies te laten vol
gen. Op onze verwonderde 
vraag naar de kosteloosheid 
van universitaire studies an t 
woordt zij dat het allemaal zo 
fantastisch duur is. Fantas
tisch duur : woorden die we 
nog vaker zullen horen. 

De arbeidsuren van de men
sen achter het IJzeren Gor
dijn, de noodzaak om de al
lesoverheersende « norm » en 
het er aan verbonden bazis-
loon te veroveren, s^taan in 't 
teken van «fantastisch duur». 
De schaarse waren — vaak 
van minderwaardige kwaliteit 
zoals de beschimmelde bloem
kool en de opgeschoten sala
de in een Moskous grootwa
renhuis — : fantastisch duur. 

In Praag, aan de rand van 
de binnenstad, vonden we het 
enige Stalinbeeld van gans 
onze reis. Men kan de kolos 
niet laten springen uit vrees 
voor schade in de omgeving. 
Men gaat het nu binnenkort 
met zagen proberen Geen 
Stalin en veel minder kom-
munisme in Polen. Overvolle 
kerken en een scepticisme te
genover het regime dat tot 
uiting komt ook in de ge
sprekken met de Westerse be
zoeker. Daarnaast de traditio
nele afkeer voor de Russen. 

Na Polen de eindeloze reis 
naar de Russische hoofdstad, 
door de onmetelijke ruimte 
die het graf werd van de re
gimenten van Napoleon en 
Hitler. Smolensk, Wjasma : 
namen uit weermachtsberich-
ten. Steden die nog de zwa
re lidtekens van de oorlog 
dragen. Slordige wederop
bouw; in nieuwe woningen 
reeds alle tekenen van ouder-
domsverval : gebarste muren, 
vochtige zolderingen en lek
kende kranen. Ergens in een 
hotel staan we machteloos 
tegenover een warm-water
kraan die zich niet laat slui
ten. Onze aan Westerse hotel-
gebruiken gewende geest staat 
onbegrijpend tegenover het 
« ach, nitsjevo — het geeft 
niets » wanneer we bij de di-
rektie aangifte doen. 

Smolensk : de kerk is open. 
Wordt hier nog eredienst ge
daan ? De sfeer van een mu-
zeum, van het voorbije. Maar 
met Pasen schijnt het hier 
vol te lopen en staan de kerk
gangers tot op de straat . 

De straat : van de Poolse 
grens naar Moskou heeft men 
ons zorgvuldig de stopplaat
sen voorgerekend. Een defekt 
aan de wagen zorgt voor een 
onvoorzien oponthoud in een 
wegrestaurant : ureum- en 
ammoniakgeur van een vlak 
naast de ingang gelegen toi
let mengen zich met de geur 

van goedkope borsjtsj. Nitsje
vo ! Het filmen van een tipi-
sche boerenwoning leidt tot 
een scherp incident; het film
apparaat zal voortaan in de 
wagen blijven. 

Langs de eindeloze weg de 
kolchozevelden en dichter bij 
de kleine huisjes, in schril 
kontrast met de vaak troos
teloze kolchozeakker, de wel-
vérzorgde plekjes « in eigen 
bezit». Op die niet-gekollek-
tivieerde grond wordt het 
beste van de Russische land
bouw voortgebracht. Nergens 
boomgaarden of fruit. 

Moskou : een sfeer van 
troosteloze, alledaagse grauw
heid. Niet bijster vriendelijke 
mensen : onze bril met blin
kende montuur, onze sigaar, 
onze schoenen — alles kapi
talist. Het klassieke bezoek 
aan de landbouwtentoonstel-
ling, aan de metro (men heeft 
er zorgvuldig alle Stalins op 
de schilderijen vervangen 
door groene lovertjes of 
«achtergrond», aan de lelij
ke kermistaart van de univer
siteit die ook reeds de sporen 
van vroege bouwvalligheid 
verraadt. Te Moskou en te 
Leningrad de herademing bij 
de overblijfselen van het ver
leden; het Kremlin, de Ermi
tage, Tsarskoje Selo. 

En op het einde van de reis 
de tocht langs de staatcoiaga-
zijnen op zoek naar een «sou
venir ». Gramofoonplaten en 
boeken — waren op het do-

Rus land besteed een geweldige inspanning aan de ru im-
tevluchten. D e rest moe t er onder leiden. 

mein der propaganda — zijn 
spotgoedkoop. De toeristische 
souvenirs nog wat afschuwe
lijker dan in 't Westen en pe
perduur. Tenslotte vonden we 

twee kristallen glazen, mooie 
exemplaren in een gros van 
minderwaardige kwaliteit. In
voer uit Bohemen wellicht ? 

dr R. Van Leemputten 

FLITSEN - FLITSEN 
• Po len-D.D.R. I 

FLITSEN 
Apar the id 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 

De Poolse regering wenst, 
in het vooruitzicht van het 
afsluiten van een vredes
verdrag met Oost-Duits
land, haar betrekkingen 
met Pankow te verbeteren. 
Een speciale organizatie 
werd bij de KPP opgericht 
om het anti-Duits ressen
timent van de Polen om te 
buigen tot een louter ant i -
Westduits ressentiment, ' t 
Pools leger zal aan de 
Oost-Duitse herfstmanoeu-
vers deelnemen. 

Poolse soldaten in D.D.R. 

In Algerië werd meege
deeld dat vanaf het vol
gend schooljaar Europese 
en Algerijnse kinderen 
niet meer dezelfde scholen 
mogen bezoeken. We zoch
ten in de bladen, die zich 
gespecializeerd hebben in 
het bekampen v. d. Zuid-
Afrikaanse apartheid, ver
geefs naar een protest. 

Tegen-de-blanken-ras-
sisme schijnt niet te be
staan ! 

• De Führe r 

In een ambtelijke mede
deling aan de Duitse am
bassade liet het Iraaks 
ministerie van buitenland
se zaken weten, wat eigen
lijk de juiste aanschrijf t i 
tel is van Abd el-Karim 
el-Kassim : der Führer 
Adb el-Karim el-Kassim, 
Ministerprasident und O-
berbefehlshaber der Ar
mee ». In een r andnota 
zegde het ministerie van 
buitenlandse zaken dat het 
woord Führer in Irak zo 
ongeveer de betekenis 
heeft van « Almachtige ». 
Men zou anders kunnen 
denken dat 

• Gehe im 

De onlangs benoemde 
Amerikaanse ambassadeur 
te Moskou, David Kohier, 
werd in 1952 gestraft met 
dertig dagen schorsing 
zonder wedde en verwijde
ring uit het kader omdat 
hij zonder toelating {gehei

me dokumenten had mee
genomen in zijn wagen, 
deze wagen had laten ge
bruiken door zijn echt
genote die, toen ze dron
ken van een fuifje huis
waarts keerde, de wagen 
mét de dokumenten netjes 
deponeerde tegen een tele-
foonpaal. 

Dat belooft voor de toe
komstige Amerikaanse dis-
kretie in Moskou. 

• T e duur 

Stavros Niarchos, olie
tsaar en grote konkurrent 
van Onassis, verkocht on
langs een splinternieuw 
jacht met turbinemotoren. 
Reden : het verbruik aan 
dieselolie lag te hoog. 

• De vicepresident 

Alain Peyrefitte, letter
kundige en propaganda-
minister van de Gaulle, 
verklaarde op een pers-
konferentie dat Frankrijk 
nog wel even op een vice
president zou moeten 
wachten. Aan joernalisten 
die naar liet waarom vroe
gen, antwoordde hij : « de 
enige vicepresident die de 
GauUe zou kunnen aan
vaarden is momenteel 
.•ionrad Adenauer ». 

• Zoonlief 

John Eisenhower, ma
joor in het Amerikaans 
leger, kreeg een speciaal 
verlof van zes maanden 
om zijn vader behulpzaam 
te zijn b!j het schrijven 
van diens mémoires. 

• De vet te rode 
Australië, dat kommu-

nistisch China nooit offi
cieel heeft erkend, doet 
goede zaken met Mao. De 
Australische graanover
schotten gaan sinds jaar 
en dag naar China en 
worden door Peking be
taald in harde valuta. De 
Chinezen zouden aan deze 
stand van zaken wel wat 
willen wijzigen; ze geven 
er de voorkeur aan dat 
Australië in ruil voor het 
graan Chinese textiel zou 
importeren. Het Austra
lisch parlement houdt 
niet van dergelijke ruil en 
legde een wet ter stem
ming om alle handel tus
sen Rood - China en Aus
tralië onmogelijk te ma-
Ken. De wet werd wegge
stemd door de boerenaf-
gevaardigden nadat een 
hunner had verklaard : 
« een vette rode is voor de 
vrije wereld veel minder 
gevaarlijk dan een hon
gerige ». 
• Kennedy 

Laatste anti - Kennedy-
mop uit Washington :Pre-
zident Kennedy en de re
publikeinse goeverneur 
Rockefeller gaan samen 
wandelen. De prezident, 
die zelden geld bij zich 
heeft, vraagt plots aan 
Rockefeller : « Leen me 
even tien cent. Dat kan ik 
naar een vriend telefone
ren ». Antwoord van Roc
kefeller : « Hier heb je 50 
cent. Zo kan je al je 
vrienden opbellen » 

• U « t » » > a < U I H « l « M I I I I » * l l » l » I H M > « l i 
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DE BISSCHOPPEN EN LEUVEN 
in een officiële verklaring decl-

len de Belgische bisschoppen hun 
Iteslissingen mee inzake de Leu-
rense universiteit. Naast rektor 
nagnificus Van Waeyenberg, leker 
jeen flamingant, komt een nieuwe 
rektor, Mgr Descamps die het da
gelijks beheer van de universiteit 
(n handen krijgt. Verder komen er 
twee pro-rektoren, een Vlaming en 
ên WaaJ. Zij worden elk bijgestaan 

loor een wetenschappelijk raadge-
ver en een vice-rektor. 

De universiteit blijft dus unitair 
•An de top maar de Vlaamse en 
tVaalse afdelingen worden op voet 
ran gelijkheid geplaatst. Of dit 
stelsel voldoening zal geven ? Wait 
and see. Wanneer het «en preliudi-
urn zou zijn om de tweetaligheid te 
tieuven zelif in te voeren aJa 
«tegenprcsta4tie en wijze maatre
gel vanwege de regering» dan zal 
ons verzet totaal zijn en het « Wa
len buiten » te Leuven en in gans 
Vlaanderen sterker dan ooit op
klinken. /Wij blijven er trouwens 
bij dat overplaatsing van de Waal
se afdeling naao- Wallonië de beste 
oplossing is en blijft. 

Standaard 
liuc Delaforterie reageerde als 

Tolgt op de verklaring van de Bel
gische bisschoppen : 

« Een beroep dient te worden 
gedaan op VJamingen zowel als 
Frans'taligen met veel goede wil 
het experiment te helpen slagen. 
Waarborg daartoe zijn zeker de 
vooraanstaande figuren die zopas 
werden benoemd. Mgr. Descamps 
staat bekend voor zijn ruim be
grip ook voor Vlaamse noden. Na
men zoals die van Mgr. De Raoy-
maecker als Vlaamse pro-rektor, 
Prof. De Jonghe als algemeen be
heerder, Z.E.H. Maai'tens als vice-
rektor en Prof. De Somer als we
tenschappelijk advizeur voor het 
Vlaamse gedeelte, schenken het 
vertrouwen dat de ingeslagen weg, 
op een voor de universiteit kon-
struktieve wijze zal leiden naar 
het maximum van wat men op ge
bied van het Vlaams katollek uni
versitair leven, in de huidige for
mule kan verwachten. We stippen 
ook het hoger aandeel aan dat aan 
de leken in het beheer van de 
universiteit wordt toegekend. 

Door de verklaring van de bis
schoppen wordt de eenheid van de 
Alma Mater bevestigd, met de er
kenning van de twee taalgemeen
schappen. De bisschoppen hebben 
zich blijkbaar daartoe willen be
perken en het algemeen vraagstuk 
van het katoliek hoger universi-

GIJ BEZOEKT 
DE BALLEAREN? 
GIJ BEZOEKT 
SOLLER? 

Bezoek dan ook 
de enige Vlaamse Bar 

bij ((Piet de W-Vlaming» 

Volksuniepropagandist 
vanaf het eerste uur 
te Puerto de SoUer 
op 50 meter van 
hotel Mare nostrum, 
Eden en Roma. 

• 
Uitgelezen drank 
• 
Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 

• 
Stemmige 
Vlaamse muziek. 

tair onderwijs in dit land niet 
willen beslechten. Zelfs indien 
Leuven een blijft, kan de vraag 
worden gesteld of onder zijn naam 
het gehele katolieke hoger onder
wijs in alle gewesten van het land 
kan worden gegroepeerd. Maar dat 
is een andere geschiedenis. 

Met dit alles verheugen wij ons 
in de jongste beslissingen en zul
len we het aangevangen experi
ment met belangstelling en aan
dacht blijven volgen. » 

De Gazet van 

Antwerpen 
« Wij hebben destijds de stel-

lingname van het beheer der 
Vlaamse Leergangen, in verband 
met de taalaanglegenheden te 
Leuven waardig en beslist ge
noemd. Hierin werd gezegd dat 
alle vrijheid diende te bestaan om 
tot een regeling te komen betref
fende het taalgebruik aan de uni
versiteit. Deze dient vrij en auto
noom binnen haar eigen muren 
hierover te kunnen beslis.sen. De 
maatregelen van de bisschoppen 
zijn in deze geest de gelukkige 
uitvoering ervan. 

Buiten de universiteitsgebouwen, 
zo ging hun zelfde verklaring ver
der, zijn wij op het domein van 
de wetgever en in de politieke 
arena. Hier stonden wij de eenta
ligheid van het Vlaamse land V(x>r 
en a fortiori dus ook van Leuven. 

In dit verband richten de bis
schoppen een oproep tot de be
voegde instanties om de voorwaar
den te scheppen tot het vcK>rtbe-
staan en de ontplooiing der Alma 
Mater, in haar beide taalstelsels. 
Zij laten het aan de wetgever over 
rechtvaardig en wijs te beslissen.» 

Red. : Als onder die « voorwaar
den » de tweetaligheid te Leuven 
verondersteld wordt dan zal het 
antwoord van Vlaanderen een 
krachtig neen zijn. 

In « De Gazot van Antwerpen » 
lazen wij deze week ook een type
rende beschrijving van de menta-
Uteit van de Brusselaar zoals die 
werd beschreven op het colloquim 
van de « vereniging voor politieke 
en sociale studiën ». 

« De Brusselaar weet dat de 
hoofdstad een trefpunt is en dat 
alles dient gedaan Om dat tot uit. 
ing te laten komen. Hij begrijpt 

BECO 
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 g:ans het l a n d . 
Voor grootafnemers aan 
onze dienststations : spe
ciale voorwaarden. 
Vertegen woordlgers 
en stationsuitbaters 

gevraagd 
voor gans het land 

Direktie : 
B. van iWaldergem 

Steenstratelei 8 
Kortrijk 
Tel. 056/10937. 

echter niet dat men van hem de 
meest uitgebreide tweetaligheid 
zou verlangen wanneer anderzijds 
alles gedaan wordt om twee taai-
homogene blokken in België te 
vormen, wat onvermijdelijk de 
eentaligheid gaat versterken en 
de interne verdeling der hoofd
stad verwekken. 

De Brusselaar verzet zich tegen 
iedere vorm van dwang en voor
namelijk van wettelijke dwang. 
Hij is liberaal gezind, kritikaster, 
ongedisciplineerd en verzet zich 
uit alle macht tegen reglemente
ringen betreffende de taal die hij 
spreekt en waarin hij zijn kinde
ren wil opvoeden. Hij is tegen
stander van ieder extremisme, van 
iedere ideologie die geen rekening 
houdt met de bestaande toestand. 
Zo b.v. de feitelijke verhouding 
tussen de twee talen te Brussel, 
in het land en in de wereld. Voor 
hem gaat de verfransing vooruit 
en verschijnt zij als de kulturele 
en sociale vooruitgang, terwijl het 
Vlaams vereenzelvigd wordt met 
een gewestspraak, anders dan het 
Nederlands. 

Aangaande de Vlaams-Waalse 
verhoudingen is hij zeer onbe
grijpend. Hij begrijpt niet waar
om de Walen klagen daar zij 
steeds bevoordeligd zijn geweest. 
Ten overstaan van de Vlamingen 
meent hij dat taalgelijkheid teo-
retisch aanvaai-dbaar is maar ze 
is onbegrijpelijk wanneer zij ge
paard gaat met uitsluiting van 
het Frans, daar hij zijn keuze op 
deze laatste taal heeft gesteld. In 
de linkse kringen werken boven
dien nog fel na, de aktivistische 
bewegingen van de twee wereld 
oorlogen. 

Voor de Brusselaar zijn dit al
les « valse » problemen. 

Het is niet de schuld van de 
Vlamingen dat de Walen te wei
nig kinderen hebben, dat ze geen 
Vlaams kennen en dat hun mij
nen uitgeput zijn. Het is niet de 
schuld van de Walen dat de Vla
mingen meer werklozen hebben, 
dat wij ons geminorizeerd gevoe
len en dat liet Frans meer aan
trekkingskracht in Vlaanderen 
uitoefent dan het Vlaams in 
Wallonië. 

De nadelen van het centralis
me ? Wel, dat is niet de schuld 
van de Brusselaar, dat is de 
schuld van de nationale openbare 

' machten. 

Hij vindt dan ook dat men ten 
onrechte op hem afgeeft. Hij wan
trouwt de Vlamingen omdat deze 
hem bedreigen in zijn franstalige 
posities en omdat zij de « Belgi-

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuid laan 

211 M.. Lemonn ie r l aan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

• 
VoIledig:e sekretariaat-
kursus 
In twee jaar. 

• 
Steno- en 
daktylografle 
In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 

• 
De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

sche » waarden, waarvan hij de 
voorvechter is, in gevaar bren
gen. Volgens hem moet men eerst 
zien naar alles wat dient samen-
gehouden en daarna naar wat 
kan afgescheiden worden en niet 
omgekeerd. » 

flABEiaLAD 
Oordeelde terecht over de 

P.V.V. : 

« De Vlamingen die mochten 
menen dat er wel muziek zat in 
de « nieuwe politiek », aangekon
digd door Omer Vanaudenhove bij 
de oprichting van de P.V.V., libe
rale partij zaliger, welen nu wel 
dat het alleen maar een lokmid
del tj e is geweest. De P.V.V. was 
en blijft onder de knoet van en
kele franskiljonse leiders en daar
in zal voorlopig wel geen veran
dering komen. Zelfs de leider van 
de P.V.V. buigt zich netjes voor 
hun bevelen. Tijdens een perskon-
ferentie, waarop het aanstaande 
kongres van de P.V.V. aangekon
digd werd door Vanaudenhove, 
merkte een joemalist op dat dit 
kongres samenviel met de tweede 
Vlaamse mars op Brussel, nl. op 
21 oktober e.k. 

De P.V.V.-voorzibter antwoord
de, dat de datum van hun kongres 
reeds was vastgesteld toen die van 
de tweede Mars op Brussel werd 
bekend gemaakt. 

De h. Vanaudenhove sprak te
vens <3e wens uit, dat geen enkel 
parlementslid of mandataris, van 
de P.V.V. aan de Mars op Brussel 
zou deelnemen. 

Indien er nog mensen waren, 
die geloofden dat men voor een of 
andere Vlaamse aktie op de 
P.V.V. kon rekenen, dan zijn zij 
nu ook allicht wat wijzer gewor
den. » 

Volksmacht 
Een redakteur had het deze 

week op bijna mystieke toon over 
de a.s. IJzerbedevaart. 

« Hun lijken liggen als zaden in 
t land... Hun namen? Zouden zo 
velen van die « nieuwe jeugd » 
niet terug die namen moeten le
ren kennen ? Hun « daden » le
ren kennen en leren begrijpen 
wat voor die jongens van de IJzer 
de leus betekende. Alles voor 
Vlaanderen, Vlaanderen voor 
Christu.s. Dat was inderdaad een 
leus een levensideaal ! In de pe
riode van de « slogans » is het 
niet alleen goed, maar nodig dat 
te weten, te begrijpen., na te vol
gen. Het was een levensideaal, 
het moet het levensideaal blijven. 
En waar we bidden voor de ziele
lafenis van de IJzer-Jongens, bid
den we opdat dat levensideaal 
niet verwatere, geen slogan wor

de. Is het daarom dan niet dat 
we nog immer spreken van de 
IJzer-bedevaart? We... « herden
ken » andere gebeurtenissen, ook 
veldslagen. Er komt zelfs hier en 
daar eeti godsdienstige plechtig
heid bij. Maar kent gij een twee
de... bedevaart als die van de 
IJzer ? De doden worden niet ver
geten, hoe zou men hen verge
ten, « zij » schenken ons de oogst, 
waar wij op hopen. Maar met hen 
bidden wij : 't Gebed voor Vlaan
deren. Dat is inderdaad de bede
vaart ! Hoop, vertrouwen en liet* 
de ! Daar past geen wrok noch 
haa t ! » 

Red. : Ware het niet beter dat 
wij hen de oogst zouden schen
ken waarvoor zij — als zaden — 
hun leven gaven ? Die oogst kaa 
alleen zijn : gelijkheid in rechte 
en in feite. 

En daar staan wij nog ver of. 
Heel ver ! 

De Linie 
Uit weekblad wijdde deze weefc 

een korte bespreking aan het boek 
(( Het federalisme in Vlaanderen», 
uitgegeven door de groep van 
« Het Pennoen » en waarvoor on
ze volksvertegenwoordiger Mr. Da
niel Deconinck een ïeer waarde
volle bijdrage leverde. Het boek 
zou in het bezit moeten zijn van 
elk militant Vlaams federalist. 

« Het werk begint met twee ar
tikelen van Emiei Van Cauwe-
laert en Staf Verrept, waarin op 
de actualiteit van het federalis
me wordt gewezen. E. Van Cauwe-
laert houdt voor, dat de Belgisch© 
staat nog slechts theoretisch uni
tair is, daar geen enkele beslissing 
kan worden genomen tegen de 
wil van de meerderheid der Vla
mingen of Walen in. 

P. Beeckman, volksvertegen
woordiger, Daniel Deconinck en 
A. Vanvoorde hangen een beeld 
op van het nieuwe federale Bel
gië. Mter Deconinck heeft in dit 
werk waarschijnlijk de meest In
teressante Juridische en politiek-
filosofische studie over het Belgi
sche federalisme gepubliceerd, 
die reeds het Ucht zag, terwijl de 
sociaal-economische bedenkingen 
Van A. Vanvoorde, ook afgezien 
van hun pro-federale conclusie, de 
moeite waard zijn. Het wordt tijd 
dat de Vlaamse Beweging meer ge
zien wordt in het raam van de 
sociaal-economische noden welke 
schr. zeer kundig ontleedt. 

Het verzamelwerk bes.uit m«t 
een historisch overzicht van de fe
deralistische gedachte in Belgiö, 
en een aantal belangrijke docu
menten, w.o. kanttekeningen van 
Lod. Dosfel en het wetsontwerp 
van wijlen Herman Vos » 

Red. : Het boek (273 blz.) is ver
krijgbaar bij Van Calsk, Dorps
plein, Schepdaal (Brabant) tegen 
de prijs van 125 F. 

P.M. 
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a 
DE VOLKSUNIE 

De Saeger 
in hel gedrang 

Wij hebben deze tijd van 't jaar geen moment te ver
liezen, zeker niet met de politiek » zei me een tuinbouwer 
van Katelijne Waver die druk bezig was in zijn serren, 
maar dan toch bereid bleek een praatje te slaan over de 
« regering zonder meerderheid » die zopas door Minister 
van Binnenlandse zaken Gilson, over deze grote gemeente 
bij Mechelen was samengesteld. Inderdaad, toen we ver
nomen hadden dat tegen alle demokratische gewoonten in, 
een burgemeester uit de minderheid was aangesteld door 
de minister, rook onze neus politieke lont en zijn we er 
even op uit getrokken om het fijne van de zaak te verne
men, ter plaatse en in hogere politieke kringeri. Wat we 
aanvankelijk gedacht hadden als wat nieuws uit de kom
kommerstreek in de journalistieke komkommertijd bleek 
van bredere draagwijdte toen van verschillende kanten als 
een medespeler in deze zaak dhr. D E S A E G E R werd 
vermeld, en een belangrijk medespeler, langs de druk op 
zijn politieke vriend Gilson. 

Uil de velschillende gesprekken 
die we hadden te Katelijne kon
den we na enig nadenken volgen
de «^laalkaait van het politieke 
Jevcn te Kalelijne samenstellen. 

De details wegknippend hielden 
we volgend beeld over Twee kato-
lioke groepen de ene van zes de 
andere van vijf zetels vormen sa
men met twee socialisten de ver-

burgemeester, overleed, beleefde 
Katelijne Waver zijn « k o n i n g s 
kwestie ». De officiële CVP met zes 
raadsleden stolde een kandidaat in 
de persoon van dhr . Vermeulen 
gepensioneerd stadsingenieur van 
Mechelen, de andere katolicke 
groep, waartoe de drie schepenen 
behoren, kreeg de zeven overblij
vende handtekeningen u i t de raad 

tclijne een van de grootste ge
meenten van he t ar rondissement 
Mechelen, en m e t de bijna 12 000 
inwoners komt he t wat bcvol-
kin,gsaantal betreft juist achter 
Mechelen, Lier, Willebroek, Hei^l 
o /d Berg en Duffel. 

Een flink geboorteoverschot en 
ook wat meer in- dan ui twi jking 
bezorgden de gemeente een bevol-
kingsaangroei die een dubbel rit
m e had van die in het rijk. Rond 
1900 bedroeg de bevolking hier 
slechts een 4.000 inwoners . Maar 
ook de klassieke driehoeksverhou
d ing in de gemeente verklaart he t 
feit dat we de « 12.000 » niet on
middellijk konden thuis b rengen . 
Gelegen aan de Noord-Oost hoek 
van de stad Mechelen heeft Kate
lijne twee belangrijke wijken Pas-
b r u g en Elzestraat die practisch 
saamgegroeid zijn met de Mechelse 
agglomeratie en voor een deel als 
woonwijk dienen voor Mechelaars 
die de rand van de stad opzoeken. 
De nieuwe burgemeester die de 
Elzestraat bewoont beweerde dat 
d i t wel eens problemen schept : 
« Ik ben hier in he t Cent rum fei
telijk niet bekend, maar dat zal 
wel beteren » zei hi j . .laren gelo
den was er zelfs een afscheidings
beweging van de wijk Elzestraat. 
(! Een soort Katanga-Leo^ioldstad 
konflikt in de b u u r t van Mechelen, 
dat n u echter werd opgelost zou 
men k u n n e n neggen door Katanga 
aan het bewind te brengen in Leo» 

Dat het probleem er echter niet 
helemaal mee opgelost is bleek In dit gemeentehuis zetelt een minderheidsregering 

KATELIJNE WAVER : 
BURGEMEESTER 
IN MINDERHEID 

sommigen; burgemeeslerskwesUe. 
was de heer Vermeulen van me
n ing dat de zaak zdlflilg had aa'ri-
gesleept omda t l inkse invloeden 
in de provincie zich tegen zijn 
kandida t i iur hadden verzet. 

<( MET AKKOORD » 

Zegde ons de heer Van Roy ; de 
andere kandidaat voor het burge
meesterschap die de meerderheid 
\ 8 n de raadsleden aohter zich had . 

Als men in de provincie de zaak 
zolang had tegengehouden was 
het vermoedelijk eerder ontiwille 
van het ongewone feit da t de kan
didaat die door bui tengemeente-
hjkc politieke krachten gesteund 
weid ui t de minderheid van de 
raad kwam. Ondanks de bewering 
van Minister Gilson dat hij het bij 
he t domocratiscTi beginsel houd t 
« slbchts burgemeesters te benoe
m e n ui t de meeidorheid B,.,vyjren 
in het geval Katelijne de krachten 
die di t beginsel a a a h u n zolen 
lapten, uiteindelijk de sterkste 
wat zeker niet van aard is om op 
andere terreinen voel waarde te 
hechten aan plechtig geformuleer
de wooiden van die kan t . 
(vervolg zie hiernaast bovenaan) 

legenwoordiging der Waverse, of 
moet men zeggen Kalelijnse bur
gers. Toen enkele tijd geleden 
Victor Van den Eynde, sinds jaren 

CVP B E L O F T E N 

Een vrouwelijk ge
meenteraadslid pleegde 
vooreerst ook opstand 
tegen de cvp tucht. Toen 
echter in de kommissie 
van openbare onderstand 
een sekretaris moest be
noemd worden (45.000 
frank jaarlijks voor enke
le uren werk per week) 
stelde haar zoon zich 
kandidaat. Met moeder
lijke bezorgdheid keerde 
zij weer naar de officiële 
CVP schaapstal. 

Helaas is daar ook, zo
als men weet, ondank's 
werelds loon. 

Een ander persoon 
werd aangesteld. 

De bevolking zal klaar 
zien. 

De V O L K S U N I E zal 
haar immers steeds op de 
hoogte houden op welke 
wijze sommige verkoze-
nen 's lands belangen 
dienen. 

onder de kand ida tuur van d r h 
De Roy, ondervoorzitter van de 
Mechelse Tuinbouwveil ing. 

Een maandenlang touwtiekken 
begon met het uiteindelijk onver
wachte resultaat - of t ip i ieh bel-
gisch resultaat - dat de minder
heid het haalde op de meeiderheid. 
In een afzondei lijke bijdrage ont
hu l t oiwe Mechelse medewei ker 
wie er acht«r de schermen mee 
aan het CVP touw trok. 

Wie van uit de r icht ing Eier 
7Jch naar het dorpscent rum van 
Katelijne Waver begeeft, vraagt 
zich -al. bij het zien van deze niet 
?o grote dorpskern waar men de 
bijna 12 000 inwoners die hij in 
het Staatsblad vermeld vindt wol 
kan verstopt hebben. 

Een antwoord op deze vraag zou 
de heer Vérrtieulen, dé nieuwe 
burgemeester ons geven op hot 
gemeentehuis , dat me t zijn in-
diukwekkende afmetingen en op
gevat in 'n soort kruisingsstijl van 
gotiek en Alcazar bouwstijl oorder 
op een Spaans marktplein zou 
thuishoren. 

Aan de hand van de doipskaai t 
door de burgemeester welwillend 
te vooi schijn gehaald word de 
s t rük tuu r van de gemeente me 
sjxwjdig duidelijk Enkele straten 
leunen aan bij hel dorpsplein waar 
middenin de massale keik- s la i t 
neergeploft en dan beginnen do 
velden en de talloze landwegen 
waar de honderden zwarte blok
jes op de kaart de hoeven aandui
den waar de mcor dan 1.000 kin
derlijke landbouwgezinnen voor 
een groot deel mijn probleem van 
de 12.000 verstopte Katelijnenaars 
oplosten. Met zijn 2.435 ha iŝ  Ka.. 

uil een gesprek me t de in het ge
meentehuis aanwezige burgers die 
vanuit de afgelegen wijken vijf en 
meer kilometer soms moeten af
leggen naar het cen t rum der ge
meente. « Nu gaat het nog maar 
in de winter moet ik soms tot aan 
mijn nek door ' t slijk baggeren » 
g i inn ik te een joviale slcmpclaar. 

De verbindingswegen tussen de 
wijken en de dorpskern verbeteren 
bleek we! de grote bekommernis 
van de heer Vermeulen in ons ge
sprek die op dat vlak met grote 
plannen rondloopt. « Niemand is 
zo oud, of hij hoopt er nog wel 
een jaartje te k u n n e n bijdoen », 
replikeerde een politiek tegenstan
der op wat hij « plannen » 
noemde. 

Wij vermelden reeds het feit dat 
Katelijne Waver hoofdzakelijk zijn 
bewoners doet leven van land- en 
tu inbouw. Indust r ie is er weinig 
ot niet, wel vinden een aantal 
loontrekkcndcn Ier plaatse werk 
vooral in de hout- en bouwnijver
heid in het kader vooral dan van 
de tuinbouwvei l ing De meeste 
loontrekkeiiden vinden echter 
work in het Mechelse, hoewel ver
schillende honderden ai bolders 
ook verder van hu i s moeten werk 
zoeken vooral dan in de Brusselse 
.agglomeratie. Onze grinnikkonde 
werkloze hierboven vermeld, be-
lioort lot een groep werklozen in 
de gemoente, die gelukkig de 5 % 
van het aantal weiklieden en be
dienden in het dorp ter beschik
king niet ver overtreft. 

Toen we bij het einde van ons 
viaaggespick de netelige kwestie 
aanraaklcn van de eindelijk dan 
toch opgeloile (vooilopig zeggen 

^iiiiiiiiiniiiiiiMitiiiiiiMiiitiiiiiiiiiiiiimitimiiiiiiiiimmtiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiimiiii iiiiiiiiiiiimiitiiiiiimiitiii| 

I volksvertegenwoordiger D E S A E G E R . i 

I vleugeladjudant van S P I N O Y . | 

I knieval voor G I L S O N | 

I Een steekproef van de openbare opinie te § 
I Mechelen toont gemakkelijk aan dat de w.n. bur- | 
I gemeester-volksvertegenwoordiger-kumulard De i 
1 Saeger, die zich zelf tot leider van de vlaamse | 
I beweging heeft uitgeroepen, om zijn dubbelzinnige | 
I houding in het parlement aan krediet verliest bij i 
i de openbare opinie. f 
1 In eigen partij kringen verfoeien de cvp-kader- | 
i leden zijn gekonkel met de socialisten te Mechelen. | 
I Om zich hiertegen sterk te stellen voert hij | 
1 nu een heftige vriendjesbenoemingspolitiek. i 
i De benoeming van een minderheidsburge- i 
1 meester is een tipische zet. Hij verzamelde al de | 
i CV P-volksvertegenwoordigers en senatoren van 1 
I het arrondissement Mechelen. Zij ondertekenden | 
I samen een smeekschrift om in elk geval, om pres- i 
1 tigeredenen een burgemeester te benoemen met 1 
1 een partijlidkaart. 1 
I De minister van binnenlandse zaken G I L S O N | 
I heeft zich eerst tegen deze ondemokratische proce- | 
i dure verzet, wel wetende dat een sterke diktatuur- 1 
i geur in de lucht hing. i 
1 Politiek is echter geven en nemen. De volgen- § 
1 de stemmingen in de Kamer over de door de 1 
1 Vlamingen vervloekte wetsontwerpen Gilson zul- i 
1 len aantonen welke prijs de groep de Saeger betaalt E 
i voor het burgemeesterschap .van St. Katelijne i 
I Waver. i 

I ARM V L A A N D E R E N . | 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiniiiiiiiitiiiiiiiiimimiifmiiiniiintiiiintiiiiniMiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiinim 



UE VOLKSUNIE-

KENNISMAKING MET 
TUINBOUWBEDRIJF 

We schreven hoger dat Kalclijne 
practisoh g«en nijverheid heeft. ' 
AVe meenden, echter een ogcnhlik 
toen we de hoge rokende schoor
steen en de lange reeks aaneen
sluitende serren van het bedrijf 
van Louis Van Roy zagen oprijzen 
dat we ons enkele kilometers ver
gist haddon en hogerop in de 
provincie Antwerpen in het Rupel-
se steonbakkerijgebied waren te
recht gekomen. .Sinds de oorlog is ^ 
inderdaad het uit/icht . van de 
tuinbouw hier moer en meer gaan 
veranderen. Er groeit hier ook een 
glazen dorp dat stilaan Hoeikart 
begint te benaderen. 

Als leek in de zaak komt men 
spoedig onder de indruk van zulke 
moderne tuinbouwuilbating. Hoe
wel de gronden van dit Mochelsc 
zandleemlandsohap een hoge land-
bouwwaarde vorlcgcnwoordigen, 

moet men deze mensen bezig ge
zien hebben om de waarde te be
seffen van de uitspi'aak van een 
onzer landbouwingenieurs die te
rugkeerde uit de vruchtbare Nijl-
streck « Ven'ang die Egyptenaren 
door Vlaamse boeren en op twee 
jaar tijd halen zij het driedubbele 
uit die grond. » 

Ieder stukje aarde brengt hier 
op. Met de modernste metoden 
wordt deze grond vruchtbaar ge
houden. Het stomen van de grond 
om de bakterien te doden vindt 
steeds meer uitbreiding. Door de 
opengewoelde grond wordt een 
buizenstel zeer langzaam voortge
trokken. Door gaatjes in die bui
zen wordt dan stocrfn in de grond 
gejaagd. Het resultaat is er dan 
ook naar, onze hoftomaatjes zijn 
maar beschaamde bleekwangige 
juffertjes naast die meterhoge rij-
enaancensluitende serremastodon

ten. Tvi'ee maal per jaar heffen /.ij LING ». De heer Van Roy is de 
hun trotse kop aan de staken. 
« Tot ver over de grenzen worden 
deze voortbrengselen van de Me-
chelsc tuinbouw geëerd en ge-

ondervoorzitler van deze veiling 
die op enkele jaren lijd is uitge
groeid tot de grootste van West-
Europa. 

IEDER STUKJE GROND 

BRENGT HIER OP 
geerd » zei ons de joviale tuin
bouwer met rechtmatige stielfier-
heid. 

STAD IN DE STAD 
Zo belandden we dan op het 

onderwerp « DE TUINBOUWVEI-

Volk uit de 
Pallieterstreek 

, Ons laatste bezoek was misschien wel het meest 
tipische als kennismaking met het. tuinbouwbedrijf. Inte-

' genstelling met het geindustrialiseerd tuinbouwbedrijf bij 
Louis De Roy is het bedrijf van Juul Wildiers een voor
beeld yan het kleinere, zeer intens uitgebate tuinbouwon-
derneming. Bekend propagandist van het Boerenfront dat 
in deze, door de Boerenbond ontploffing van de jaren dertig 
zwaar geteisterde streek vele aanhangers heeft, is Juul 
Wildiers in onze partij geen onbekende. 

Waar de VU dank zij 

de hoeren sterk staat 

Zelf medespeler in "do proble
men van de kleinere boer en, tuin
der in ons land was hij l)ereid de 
Volksunielijst in het arr. Mechelen 
mede te \crsterken bij de parle
mentsverkiezingen van 61. Dit ar
rondissement is mede dank zij de 
boerenstemmen een der sterkste 
Volksuniestreken. 

Ingewijden zeggen dal Kate-
Jijne met ten VU % dat de 20 % 
benaderde mee verantwoorelijk is 
voor de sterke uitslag in het kan
ton Duffel. 

De statistieken over de arbeids
prestaties op het bedrijf worden 
hier levend. In de periode april tot 
septoml>er presteert eeu manne
lijke arljeidskracht gemiddeld 13,5 
uren per dag. Terwijl op de hoog
tepunten van het jaar (de uit-
plantingswerkzaamheden en de 
oogst van de eerste buitcnproduk-
ten) werkdagen van 15 uur geen 
zeldzaamheid zijn. 

En toch zijn deze mensen vol 
liefde voor hun werk. « Ik zou 
niet willen ruilen » zei Juul Wil-

jĵ LĈ t oift hem te v«ïkwikken, le-
venfel«stig en bekwaam te maken. 

'"W<f'̂ f)lopgen" van 'her »m ieder 
handvol aarde haar bekomste ie 
geven. Tussen door, want van nu 
af heben wij geen zittend gat 
meer, spitten wij den hot om, leg
gen beddekens, panden en perce
len. » en zelfs als hij rust en zon
dags op zijn bugel speelt denkt 
die jonge sterke boer bij Timmer
mans « God, laat er in Uwen He
mel ook een goed stuk veld zijn, 
want waar ga ik anders met mijn 
handen blijven. » 

Als hobby speelde Boer VS'̂ orlel 
op zijn bugel. De hobby van onze 
vriend Wildiers was de gemeen
tepolitieke perikelen ; we hebben 
echt genoten van zijn sappig ver
haal over de Waverse gebeurtenis
sen. En toen wij die avond van 
uit de hoeven van de Muilshock 
in de richting van de grote baan 
reden « al hotsend en botsend » 
over de binnenweg begrepen we 
dat de boeren uit deze hoek wel 
wat binnenpret hadden toen even 
nadat Wildiers namens 28 gezins
hoofden een brief aan het gemêeur 
tebestuur hadden gezonden in 
verband met die voorhistorische 
binnenwegen, een CVP-sohepon 
in diezelfde straat vaslreed met 
zijn wagen. 

ir Al wie armen heeft moet helpen 

ik Werkdagen van meer dan 15 uren 

^ Boerenpsalm wordt levend 

Hel schemerde al toen we bij 
ons bezoek aan de hoeve, Juul 
Wildiers nog aantroffen tussen de 
scrreplanten niet bun zorgen zon
der einde. 

In dit drukke hoogseizoen moet 
al wat armen cu benen heeft hel
pen. 

diers Indeidaad de stielliefdc van 
de landsman is iets apart. We 
moesten hier denken aan de hym
ne aan het boercnIe\en die Felix 
Timermans in de mond van Boer 
Wortel legt in zijn meesterwerk 
Boerenpsalm. « Ge riekt de grond 
die openrolt.We projjpen hem tol 

« Ze hadden verdorie gelijk dat 
ze hem lieten zitten » zou Pallieter 
gezegd hebben. 

Monkelend hebben wc die avond 
afscheid genomen van Sinle Kate-
lijne, dat haar kerk zo lastig in 
het midden van 't dorp kan 
houden. 

In 1950 ontstond deze veiling 
als reactie op de onvoldoende ver
handelingsvormen. Tot dan werd 
de verkoop van de luinbouvvpro-
dukten meestal gedaan langs tus
senpersonen die wpiklen op com
missieloon ofwel door ophalers aan 
huis. Door het opkomen van dp 
veilingscoöperatie hebben deze 
vormen veel van hun belang ver
loren. 

De opkomst van de veiling was 
inderdaad fantastisch te noemen. 
Enkele cijfers : Begonnen met 220 
leden werd dit eerste jaar een om
zetcijfer bereikt van 42 miljoen 
frank. Op een goede tien jaar tijd 
liep dit op in 19G1 tot meer dan 
2.000 leden en een. handelscijter 
dat vorig jaar de 444 miljoen bo-
leikte cijfer dat dit jaar nog aan
merkelijk zal overtroffen worden. 

De M.T.V. heeft zich op deze 
enkele jaren omzeggens het mono
polie verzekerd van vroege bloem
kool, sfeekiila, kropsla en buiten-
tomalen. 

Dooh haar grote kracht berust 
«T ook in dat alle producten van 
de tuinbouw goed vertegenwoor

digd zijn zodat de handel zich 
hier steeds alzijdig kan bevoor
raden. 

Het is werkelijk een indrukwek
kend schouwspel op de marktda
gen van heinde en verre de uit-
puilend-volgeladen vrachtwagens 
en paardcnge&pannen over de 
smalle macadambaan die Meohelen 
met Katelijne Centrum verbindt 
lo zien komen aanrollen en de 
grote parkeerterreinen van de 
M.T.V. te zien volstromen met die 
groen ten weelde. 

Immers van, over de Schelde tot 
diep in Brabant komen de produ
centen hun waren te koop bieden 
op de M.T.V. Voor wie het nooit 
zag is zulke verkoop een buitenge
woon interessant gebeuren. In een 
lange zaal staan vier reusachtige 
mstallaties opgesteld in de vorm 
van een klok, de liefhebbers zit
ten in een soort aula er voor, klaar 
voor do aanval. Een grote wijzer 
zakt langs afdalende prijzen om
laag, wie de partij groenten of 
fruit voor de klok tentoongesteld 
wil kopen moet op het strategisch 
ogenblik dat de wijzer een prijs 
naar zijn believen bereikt afdruk
ken en op de klok flitst een ntlm-
mer aan overeenstemmend ifiet 
zijn ingenomen plaats op de ban-
l>on. 

Dit eleklribch vogelpikspel van 
« niet te rap en toch bijtijds » is 
voor . de kijker werkelijk opwin
dend. 

Niet te verwonderen dal deze 
veiling is uitgegroeid tot een echte 
stad in de stad en het kernpunt 
is.geworden van de gemeente. 

''%M^ 

\ Het is lastig de kerk in \ 
\ het midden van het \ 
m • 
• • 

j dorp te houden \ 
\ te Katelijne-Waver \ 
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ANTWERPEN 
Op zondag 2 september heeft in 

ée hovingen van he t lokaal «Tljl» 
•en zeer groot tuinfeest plaats, in-
esnch t door de «Vriendenkring 
*an het Verbond van Blauwvoet-
jendels». 

3 r zal daar van alles te zien 
tijn Het wordt een echt evene
ment, een ware kermis met 
ki-aampjes, ballonwedstrijden, 
«ïlksspelen, dansen en zo meer. 
Hoogtepunt van de namiddag 
*ord t het optreden van Willem De 
Meyer, onze populaire propagan
dist van het Vlaamse lied. 

Het lokaal «Tijl» is gelegen op 
4e linkeroever, op de Halewijn-
b a n . Men zit er gezellig in de ho
vingen en een gï'ote zaal biedt er 
eveneens plaats als de zon even 
«loest verdwijnen. 

EI- zal dus veel leute zijn. zowel 
?oor ouderen als voor jongeren. 
Voor de kinderen wordt er ge-
aorgd, zelfs met speciale filmver
toningen. En de ouderen kunnen 
hun kracht beproeven in de kans-
«pelen. En voor de teen-agers is er 
de volksdansen en nadien ook wel 
eens een ander dansje. 

En bij dat alles steunt ge de 
Jeugdbeweging, die het wel zeer 
dringend nodig heeft. Aanleiding 
te meer om dus op post te zijn. 

V.M.O. ANIJWEBPEN 
Propaganda optochten 

Zaterdag 1 september optocht 
doorheen de 9de wijk. Vertrek 15 
uur, Waarlooshofstraat Kiel - Ant
werpen. 

Zaterdag 8 september optocht 
doorheen de 1ste wijk. Vertrek 15 
üw OD de Groenplaats 

BKLSSEL 
W-irftocht met verkoop v. h. blad. 

Op zaterdag 18 augustus komen 
de deelnemers aan deze werftoch-
ten samen achter de KVS te 14 
uur of te 14 uur 30 op het kruis
punt van de Haachtsesteenweg en 
de landbouwst raa t (Heimet • 
Schaarbeek). 
Proefnummerwerkirg: - Groot-
Brussel, 

Een eerste reeks van 1400 proef
nummers werd verzonden naa r 

Haren. Neder-over-Heembeek, Et
terbeek, Eisene, Watermaal-Bos
voorde en Schaarbeek. Wie tot 
deze werking wil bijdragen uoor 
schrijfwerken (opzoeken en over
schrijven van adre.ssen uit de kie
zerslijsten) wende zich tot het ar
rondissementeel sekretariaat van 
Volksunie Brussel, M. Lemonnier-
laan 82 Brussel of door financiële 
steun storte mild op Prk 40.84.97 
van Torfs J.E. - Brussel 3, Van nu 
tot aan de volgende verkiezingen 
moet de stroom van proefnummers 
aanhouden dank zij dis onontbeer
lijke financiële en adm-nistratieve 
hulp 

EBEMBODEGEM . CENTRUM 
Op zaterdag 11 dezer werd het 

huwelijk ingezegend van juffrouw 
Carla D'Hondt, dochter van onze 
onvermoeibare propagandaleider 
voor het an-ond, Aalst, met mijn
heer Maurits Steenhout, plaatse
lijk vertegenwoordiger van V.T.B./ 
V.A.B. 

De V.U. Erembodegem samen 
met de vrienden en sympathtisani-
en van de achtbare Families 
D'Hondt en Steenhout, wensen 
aan de jongehuwden alle geluk en 
voorspoed toe, Vlaanderen ten bate. 

1 GENT 1 
Volksunie weerbaarheidsbal 

6 oktober 1962 
Vlaams huis Roeland 

Orkest « Novelty » 
leiding : Arseen Sabo 

GENT V.M O. 
Kolportages. 
Zolang we zonder wagen blijven, 

moeten we onze werking noodge
dwongen op Gent en omgeving be
perken. Zo deden we op zaterdag 
11 Oogst ons best in het centrum 
van de stad en verkochten in an
derhalf uur 76 nummers 

Op zondag 12 Oogst stonden we 
paraa t te Ledeberg. Spijts de daar 
aan gang zijnde kermis, verkoch
ten we nog 122 nummers, zodat we 
bedenken mogen da t kermisviren-

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 het scbuinstellen 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. 
Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pastel
tinten. U koopt rechtstreeks in de fabriek. 

A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg - Zonhoven - Tel. : ( 0 1 1 ) 1 3 2 . 3 1 

de mensen, evengoed politieke in-
tresse aan de dag leggen. 

Zaterdag kolportage in Gent 
stad, verzamelen om 15 uur aan 
het Vlaams huis. Einde der kolpor
tage te 17 uur. 

Zondag 19 augustus, deelname 
IJzerbedevaart. Vertrek van de 
autocar aan café Rubenshof om 
7 uur 30 stipt. 

Zaterdag 25 augustus, kolporta
ge Gent, 15 uur. 

Zondag 26 augustus, St Amands-
berg, verzamelen om 9 uur 15 aan 
de Roeland. 

Mutualiteit Plandria. 
Wat hebben we te bieden : 

Minimale bijdragen. Maximale 
voordelen. Uitstekende dienst. 

Verplicht verzekerden : 20 fr per 
maand. 

Vrij verzekerden : 25 fr per 
maand. 

Voor meer inlichtingen wendt U 
tot de leden van de V.M.O. 

ARRONDISSEMENT 
lEPER 

De uitbouw van de basis-organi
satie van het arondissement wordt 
stelselmatig voorgezet : elke week 
worden nieuwe afdelingen gesticht. 

Wie lid wil worden van de part i j , 
kan zich wenden tot de arrondis
sementsvoorzitter dr. Herman Le 
Compte, Kerkepanneweg, 3, Sint 
Idesbald. Telefoons : 058/22458 en 
22468, of tot de sekretaris : Roger 
Van Den bilcke, Doornstraat, 65, 
Poperinge. 

HARINGE : op zaterdag 18-8-62 
heeft op he t Kerkplein (of bij 
slecht weer in een zaal) een op
voering plaats van « De vluchte
ling » door het toneel van Herman 
Bruggen. Voor de opvoering : toe
spraak door pater Brauns, s j . 

KONTICH 
Aandacht. . . Aandacht . . . 

Grote kantonale propaganda-dag 
te Kontich 

Donderdag 20 september 1962 te 
20 uur. 

— Grote fakkel optocht. 
— Protest meetmg. 

Voorzitter : Dr Goemans. 
Sprekers : Volksvertegenwoordiger 

Reimond Mattheyssens 
Volksunievoorzitter Mr. F rans Van 

der Eist. 
Allen daarheen ! ! ! Verdere richt
lijnen tijdens de komende weken. 

; Koop niet veel, • 
• maar koop goed. : 

! Koop een biljet v . d . : 
• 12de tranche 1962 \ 
i van de : 

j AFRIKAANSE j 
i LOTERIJ 

• I 
: Met een beetje geluk • 
: wordt U mi l jona i r ! : 

I • : 
ï trekking op 2 sept. te : 
• Comblain-la-Tour : 

• 
• Per biljet 100 F \ 
• Per tiendebiljet 11 F : 

KUMTICH 
Onze werftocht in deze gemeente 

kende een groot succes. Wellicht is 
dat vooral te danken aan de popu
lariteit van onze vriend Vander-
plas, maar ook de ijver van onze 
propagandisten droeg er toe bi3. 
Voor volgende verkiezmgen is de 
uitslag hier verzekerd. 

» 
KORTRIJK 

Foto en Smalfilmhroep Kultura. 
Ten behoeve van de steeds tal

rijker wordende belangstellenden, 
laat het bestuur van Kul tura vol
gende inlichtingen, nopens haa r 
doel en werking voor U verschij
nen, dit uitsluitend in de Volks-
uniepers. 

Het hoofdkenmerk van Kul tura 
is : Dat bij iedere eventueele ge
stichte groep de naam Kul tu ia 
ais officieel wordt erkend. 

Kul tura heeft tot doel : Bij ie
dere Vlaamse manifestatie, van 
welke aard ook, foto's en films op 
te nemen, voor individueel gebruik, 
voor de Vlaams pers (oa . Volks
unie) onderlinge uitwisseling van 
foto's en films onder de aangeslo
ten leden, de kulturele foto en 
film, ;n, en over Vlaanderen te be
vorderen, op vi'aag van de aange
slotenen foto's en films te draaien, 
voor elkaar of onder elkaar, ztcli 
die films en materieel zelf aan t e 
schaffen en te betalen. 

Kul tura vraagt geen bijdrage, al
leen een echt en hechte broederlij
ke samenwerking op afstand, of 
bij mekaar in afspraak ondereen, 
bij gelegenheid van Vlaamse tees
ten of bij uitstap op ontdekking in 
Vlaanderen, en al wat ons land 
aan kuituur kan bieden foto's en 
films te maken. 

Moesten wij erin slagen van wer
kelijk een grote groep te worden, 
zouden wij uitzien om onze groep 
hetzij plaatselijk, gewestelijk of 
provinciaal te stichten, maa r daar
om hebben wij hulp nodig, schrijf 
ons uw mening en reik ons uw 
hand. 

Kultura, PUiep vd. Elzaslaan 35 
Kortrijk. Tel. 25772 (056). 

MOLENBEEK 
Opgelet : Op 29 september : 

Groot bal, in de zalen «Chevalier 
Mar in» gemeenteplein. Molenbeek. 
Orkest «Pe te r Phil ips» 

Allen daarheen. 

SCHAARBEEK-EVERE 
Op 11 augustus werd het bestuur 

van deze afdeling verkozen. Een 
eerste bestuursvergadering is voor
zien voor 22 augustus en zal vooral 
tot doel hebben het werk in deze 
afdeling per wijk te verdelen en 
de komende winterwerking te be
perken. Een volksvergadering in 
Evere en een ontspanningsavond 
in Schaarbeek s taan reeds vast 
voor dit jaar . 

ST AGATHA RODE 
Zoals de werftocht van verleden 

zondag hier verlopen is, had nie
mand, zelts de grootste optimist, 
niet verwacht. Het werd een ver
bluffend resultaat. Pi-aktisoh huis 
aan huis werd een nummer ver
kocht, tenzij bij de fransspreken-
den natuurlijk. Zo deze laatsten er 
ooit zouden aan denken hier he t 
spelletje van «De Voer» te spelen, 
zullen ze van een kale reis thuis
komen. Onze Vlaamse mensen zijn 
hier klaar om de strijd voor he t 
behoud van hun bodem uit te 
vechten. Proficiat voor onze propa^ 
gandisten en hartelijk proficiat 
voor de Vlaamse bevolking van St 
Agatha-Rode. 

GEBOORTEN 
Bij de fam. D'Haese te Brugge : 

een zoontje Geert. 
Bij de fam. Van I n te Brugge : 

een zoontje & i k . 
Te Deume werd in he t gezin 

Geuskens-Van Loey een zoontje 
geboren dat Erik werd genaamd. 
Oprechte gelukwensen. 

In he t gezin 3os Veestraeteik< 
Bonhomme te Bree begroeten Mar 
r ina en Rudi de blijde geboorte 
van hun zusje Linda. 
HUWELIJK 

Te Hoboken t raden op 14 augus
tus onze vrienden Alfons CSrick en 
Mej. Josée de Greef hl he t hvme-
lijk. 

Onze harteli jkste gelukwensen. 

E N G E L S LEREN UW TOEKOMST [ 
VOOR 7 5 0 F I 

Mooi geïllustreerd Boekdeel 272 blz. stevige band met stof- : 
wikkel. 12 High Fidelity microplaten in sierlijke verpakking : 
Dus 24 zijden bespeelbaar (geen «Plastic»). ledere zijde is • 
een les. Deze cursus is «volledig». De Dialogen zijn van t'svee ; 
engelse toneelspelers Mr. en Mrs. J. Whale wat zeker een • 
garantie is voor de uitspraak terwijl de auteur van dit werk • 
de specialist John U. Sidgwick is van de M.A. University of : 
Cambridge. Bestel nog heden bij Emiel Jonckx te Nijver- { 
doncklaan 49 Edegem door storting op postrek. 421924 of : 
door schrijven aan bovenstaand adres. Indien de cursus : 
niet voldoet, geld terug. : 

ZOEKERTJ 
Winning met of zonder 7 Ha 

land en weide, dienstig VOOT aile 
groothandel. Te bezichtigen vol
gens afspraak. Ook 's sondags. 

Juul Be.5semans, Metsteren, St. 
Truiden. 

GEVRAAGD 
Fi rma in voedingswaren, wenst 

aan te wei^ven vooi- Oost en West-
Vlaanderen, Twee vertegenwoordi
gers, prospekteurs. Goeie verdien
ste (wedde - commissie - bediende 
kont rakt ) . Voorkeur word gegeven 
aan bewoners der Gentse agglome
ratie. Schrijven bureel blad, let ters 
R.J.N. 

Vlaams en kristelijk gezin i a 
tJkkel zoekt juffrouw of dame, die 
de moeder wil bi jstaan bij he t 
huishoudelijk werk en de zorg 
voor de kinderen. Het zwaar OQ-
derhoudwerk en de was zijn niet 
inbegrepen. Tel. (02)34.44.55. 

Heer 43 ]. Brab. Export import-
handel in Brussel verl. kennism. 
voor huw. met juffer 35 j . 

Schrijven bur. blad 135. 

Heer 43 jaar, werkman, wenst 
in betrekking te komen voor hu
welijk met Vlaamsvoelend meisje 
of eventueel wed. met kind. 

Schrijven bureel blad V.A. 

Buiten-meisje + 15 jaar , ge
vraagd voor hulp m Vlaams gezin. 
Schrijven naar : 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, win
kel juf f., assistente bij geneesheer, 
,iefst Limbuig of omgeving. 

Schrijven n r 134 bureel blad. 

Aalst en omgeving ; herhalings-
leasen, voorbereiding examen, enz. 
door ervaren leerkracht. Lager- en 
lager midd. onderwijs. Schrijven 
« De Volksimie » onder n r 727. 

Cïediplomeerde sierkunsten (spe
cialiteit binnenhuisarchitektuur) 
hoger Ins t i tuut St. Lukas Brussel 
3 zoekt passende betrekking. 

Schrijven : Wim Jorissen, Beet-
hovenstr. 16, Brussel 7. 

Regentes kan aan leerlingen 
van het lager middelbaar onder
wijs bijlessen geven In wiskunde 
en natuurkunde om deze voor te 
bereiden op volgend schooljaar of 
op herkansingsexamen. Telefoon 
33 13.30. 

«Verkoopkantoor - Panro-Benz» 
(benzine, mazout, enz.) verlangt 
in kontakt te komen met flinke 
medewerkers in gans het Vlaamse 
landsgedeelte voor de verkoop 
van brandstoffen. 

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

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

Schrijven bureel blad n r 131. 

Vlaams nationalist vader van 6 
kinderen zoekt plaats als chauf
feur of magazljnler liefst omge
ving Gent . Kortrijk oï Brugge. 
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ALLEN NAAR DE IJZER 
ANTWERPEN 
IJzerbedevaart . 

Inschrijvingen lokaal Salvator, 
Oude Koornmarkt 66. 

Pi-ijs + 100 F naar gelang aan
ta l inschrijvingen 

Thuiskomsi- 11 uur 30. 

DRINGENDE OPROEP ! ! ! 
V.M.O. Muziekkapel Antwerpen. 
V.M.O. Vaandeldragers. 

Zondag 19 augustus algemene 
verzameling om 6 uur 30 aan het 
Vlaams Huis «Pe te r Benoi t» 
Frankrijklei 8 Antwerpen. 

Vertrek te 7 uur per autokar 
n a a r Diksmuide. 

Bijeenkomst te Diksmuide : 
9 uur 30 op de Grote Markt. 

Vertrek naar Wakken : 14 uur 
eveneens op de Grote Markt. 

Allen stipt op post 
V.M O. Antwerpen 

BRUGGE 

Naar Diksmuide en Wakken : 

Op zondag 19 aug. organiseert 
V.U.-Brugge een autokaravaan 
naa r de IJzerbedevaart. Vertrek te 
9 uur 30 op « ' t Zand» , richting 
station. Dienstwillige automobilis
ten en medereizigers melden zich 
aan bij : G. Van In, Minderbroe
derss t raat 24, Brugge. Tel. ST.'i 99. 

jWaarheen na de IJzerbedevaart en 
n a de volksvergadering ? 

Ongetwijfeld zullen veel bede
vaarders he t op prijs stellen om te 
Brugge op de avond van 19 aug. 
de laatste voorstelling van het H. 
Bloedspel bij te wonen (aanvang: 
21 uur 3-) Wie Brugge bezoekt zal 
overigens gastvrij worden onthaald 
in volgende lokalen: «Vlissinghe», 
Blekerstr. • 2, en «'t Bourgoensche 
Cruyce», Wollenstraat 41. 

DIKSMUIDE 
IJzerbedevaart 1962. 

Zoals voorgaande jaren wordt op 
de vooravond van de IJzerbede
vaart m het Vlaams Huis, IJzer-
laan 83, Diksmuide een verbroe
deringsavond ingericht. 

Goed Vlaams orkest, samen
zang, declamatie. 

Korte toespraken door Adv. Gul-
do Van In . Karel Dillen. Dr Her
m a n Le Compte. 

AUe Volksunie-mannen worden 
in de Volksunie-tent verwacht. 

DWORP 
Deelname IJzerbedevaart op 19 

oogst 62 
Vertrek van de bus voor dhr Pi'. 

Seylders. Na Diksmuide ui ts tap 
naa r de kust. Onkosten 125 F . 

Inschrijvingen : L P . Deweyer -
J.B. Onnoekx - F. Dwyck - P. De-
hoUogne. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

Het plaatselijk IJzerbedevaart-
komitelt r icht op 19 oogst e.k. de 
jaarlijkse reis in per autobus naar 
Diksmuide. 

Pn j s : 100 F (plaatsen beperkt), 
vertrek te 7 uur 30 op Dorpsplein. 

Inschrijvingen voor 17 oogst bij 
De Dier J a n Vrijheldstraal 

Remy Plet Meerlaanstraat U . 
De Scheppers Gustaaf A. Van 

de Maelestraat. 
D'Hondt Luc Ninovesteenweg 

145. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 

De V.U. afdeling richt een auto
bus in naa r Diksmuide. Pn j s 100 
F. Vertrek te 8 uur aan Vlaams 
Huis « De Blauwvoet » (inschrij
vingen a ldaar) . 

GENT 
Naar Diksmuide. 

De autobus vertrekkende aan 
café Rubenshof naa r de IJzerbede
vaart , gaat niet zoals eerst voor
zien naar Soetenaale, maar wel 
naa r Wakken, voor het bijwonen 
van onze strijdvergaderlng. In
schrijven kan men in voornoemd 
lokaal, bij de Vlaamse vrienden 
kring p.c. 2615.11 of bij de mlli . 
tan ten . Het vertrekuur is op 7 uur 
30 gesteld. 

HAMME 
IJzerbedevaart. 

Het IJzerbedevaartkonütee In 
samenwerking met de kultuurver-
enigingen n c h t een Dunnekara
vaan in naar de IJzerbedevaart. 
Prijs van de autobus 100 F. In
schrijven bij de plaatselijke afde
lingen of Rmgstraat 29. Hamme 

INGELMUNSTER 
De « Vlaamse Vriendenkring 

Mandel » nodigt al zijn leden uit 
op zijn Private Vlaamse Dans
avond, zondag 19 oogst (na de 
IJzerbedevaart en de meeting te 
Wakken) om 20 uur « Oud Ge
meentehuis » Ingelmunster. 

Paul Rutger (N.I.R) met Ham
mond-orgel, zijn ritmisch danfge-
zelschap met echo-stereo geluids
weergave brengen ons de echte 
Vlaamse afeev en in marsstemming 
voor 21 oktober 

Ijzerbedevaarders stappen aS 
in het Vlaams Huis, Dorp 65 

Woesten 

K O R T R I J K 
Het arr . bestuur doet een oproep 

om in massa ddel te nemen 
a a n de IJzerbedevaart en 
vraagt dringend aan ieder de pro
test-vergadering te Wakken, in de 
namiddag van de IJzerbedevaart, 
bij te wonen. Heel belangrijk ! 

MOLENBEEK 
IJzerbedevaart : een autocar 

wordt mgelegd door het kanton 
Molenbeek; prijs '120 P 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 - Koekelberg; en 
tel. 25 50.94 voor Molenbeek. 

De autocar naar Diksmuide ver
trekt te 7 u. 30 op het Simonis-
plein, Koekelberg. 

MERKSEM 
Onze leden en vrienden kunnen 

alle dagen inschrijven voor de reis 
met autobus naar de Bedevaart 
aan den IJzer te Diksmuide. 

WELLE 

De V.U. afdeling richt een au
tobus in naar Diksmuide Prijs 
100 F. Vertrek te 8 uur op Do?rps-
pleln. Inschrijven bij Prans Bos-
selo Kortestraat 66. 

WETTEREN 

IJzerbedevaart. 

De Vlaamse Kslng richt op zon
dag 19 augustus een autobus m 
naar de IJzerbedevaart. Vertrek 
aan het Vlaams Huis te 8 uur. 
Prijs : 80 P. Inschrijvingen t 
Vlaams Huls. 

Na de IJzerbedevaart 
I„ de hovtagen van het f j A A R W A K K E N 
kasteel : Grote protest-
vergadering van de V*U* Ie 15 uur 30 

in= 

Wat gebeurt hier ? 

De 17e-eeuwse vlieg 
op de w a n g is weer mode . 
Wie m e t zi jn t i jd m e e g a a t , 
d r i n k t ech te r h e t bier 
v a n de brouwer i j LOOTENS 
t e Koeke la re 
gebrouwd n a a r a loude 
Vlaamse m o d e : 
zuiver hop en mou t . 

Zetelfabriek 

Boterberg 

lEDEZIJDE • LEDE 

Alle»nvardalai 

Engei & e 

Eigen produktU 
Uitgebreid gamma 

Aan huls geleverd 
Prospektut 

op verzoek 

TEL (053) 225.60 

De Stichting Lodewijk de Raet organizeert van 25 tot 29 sep
tember 1962 
t e ANTWERPEN, jeugdherberg OP-SINJOORKE, Erik Sasse-
laan, 
een belangrijke studieweek voor jongeren (minimum 18 jaar) 
over de Vlaamse Beweging nu. 

De stichting richt deze studieweek in voor de jongeren die 
bereid zijn zich samen te bezinnen op de voornaamste aktue-
le aspekten van de Vlaamse Beweging op demografisch, kul-
tureel, ekonomisch, sociaal en politiek gebied. 

Wij roepen vooral de jongere kaderleden van de Volksunie 
op om in de mate van het mogelijke deel te nomen aan deze 
buitengewoon interessante studieweek. 

Inschrijving : geschiedt door storting van 130 F voorschot 
op de P.C.R. 833.14 van de Stichting, Koudenberg 72, Brussel I. 

De v<*ledige bijdrage vo<w onderdak en voeding is 500 F maar 
wie deze som een volledig «f gedeeltelijk beletsel vindt kan om 
reduktie of zelfs vrijsteHlng veraoekwi. 

Voor alle inlichtingen : Koudenberg 72, Bniseel 1. 

Alle kenners en fijnproeverj van dults bier, 
liefhebbers van « stlmmungsorkesten » 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder THIER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 
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WAKKEN SPRINGPLANK : 
VOOR TWEEDE MARS OP 

NAAR WAKKEN 
ZONDAG : IJZERBEDEVAART. T IENDUIZENDEN VLAMINGEN 
ZULLEN ZOALS IEDER JAAR NAAR WEST-VLAANDEREN KO
MEN. NAAR DIKSMUIDE OM A A N DE IJZER DE VLAAMSE GE
VALLENEN TE HERDENKEN EN TE LUISTEREN NAAR DE SPRE
KERS. T IENDUIZENDEN ZULLEN DOOR NAAR DE IJZERVLAKTE 
TE GAAN. GETUIGENIS W I L L E N GEVEN VAN HUN VLAMING 
ZIJN. HET WORDT TELKENS WEER 'N HOOGDAG. 'N VLAAMSE 
DAG. EN IN DAT KADER HOUDT DE VOLKSUNIE 'S NAMIDDAGS 
TE 3 UUR 30 EEN GROOTSE PROTESTMEETING. EEN MASSA
VERGADERING TE W A K K E N W A A R UITING ZAL GEGEVEN 
WORDEN AAN DE W I L NIET MEER TE LATEN SOLLEN MET DE 
VLAAMSE RECHTEN. W A K K E N MOET DIE DAG D A V E R E N ' 
WEST-VLAANDEREN MOET DAAR DE BELEVENIS KRIJGEN VAN 
EEN GROTE VLAAMS-NATIONALE STRUDVERGADERING ALS 
ETAPPE NAAR DE TWEEDE OPMARS NAAR BRUSSEL. WAK
KEN MOET DE SPRINGPLANK Z I J N VOOR DEZE TWEEDE MARS 
DIE MACHTIGER EN INDRUKWEKKENDER MOET ZIJN DAN DE 
EERSTE. WAKKEN MOET DE VOORSMAAK GEVEN VAN W A T ER 
OP 21 OKTOBER TE BRUSSEL Z A L PLAATSVINDEN IN HON
DERDVOUDIGE DIMENSIES UITGEDRUKT. DAAROM MAAKT IE
DERE WELBEWUSTE VLAMING VAN 19 AUGUSTUS, DAG VAN 
DE IJZERBEDEVAART. VAN DIE DAG EEN VOLLEDIGE VLAAMS-
NATIONALE GEBEURTENIS. A L L E N NAAR W A K K E N . 

Karel Dillen : gevreesd redenaar, be-
bekend om zijn scherpe opmerkin
gen aan het adres van de tegen
standers van Vlaanderen. Samen 
met Wim Jorissen spreekt hij nu 
zondag te 15 uur 30. 

HOE BEREIKT MEN WAKKEN ? 

Op bladzijde drie van dit nummer 
•vinden onze lezers een kaartje waar

op de voornaamste wegen naar Wak
ken worden aangeduid. 

Vanuit Diksmuide rijdt men dus 
best in de richting Roeselare om van-
daaruit over Ingelmunster en door
heen de Vlasstreek Wakken te be
reiken. 

Wakken ligt ongeveer op de baan 
Kortrijk-Deinze. Het kasteel zelf is 
gemakkelijk te bereiken en er zullen 
trouwens voldoende aanduidingen ge
geven worden. 

BRUSSEL 

1'^ 

Wim Jorissen op het ogenblik dat hij de massa toesprak 
op de jongste landdag van de Volksunie. Volgende zondag 
zal onze algemene sekretaris het (daverende) woord voeren 
te Wakken. 

Grote 
VoorlichtingS' 
vergadering 
te Diksmuide 

Wij her inneren er nogmaa l s aan dat op 
de vooravond van de IJzerbedevaart , 
dus za terdag te 20 uu r in het V l a a m s 
Huis , I jzer laan 83 te Diksmuide , een 
g r o t e voorl icht ingsvergadering zal 
p laa tshebben. Hier spreken advokaa t 
Guido van In en Dr H e r m a n Lecompte . 
Iedereen die reeds 's zaterdags te Diks
muide aanwezig is word t op deze ver
gader ing verw^acht. -

Dr Herman Le Compte die samen met Advokaat 
Guido van In zal spreken op de grote voorlich
tingsvergadering welke plaats heeft op de voor
avond van de IJzerbedevaart te 20 uur in het 

Vlaams Huis te Diksmuide. 

ALLEN NAAR 

WEST-VLAANDEREN Dr de Voldere, provinciaal voorzitter van de Volks
unie in West-Vlaanderen, die de grote meeting zal 

voorzitten. 



•••••••i •i 

DE VOLKSUNIE 

MEDEDELING 

V r i e n d e l i j k v e r z o e k a a n 
d e h e r e n v o o r z i t t e r s , s e k r e -
i a r i s s e n , p e n n i n g m e e s t e r s 
of p l a a t s e l i j k e k o r r e s p o n -
d e n t e n b r i e v e n b e s t e m d 
v o o r h e t H o o f d s e k r e t a r i a a t 
a l s v o l g t t e a d r e s s e r e n : 

V O L K S U N I E 

M . L e m o n n i e r l a a n 82 
B r u s s e l 1 

S c h r i j f n i e t a a n p e r s o 
n e n , d a t s c h e p t v e r w a r r i n g 
... e n v e r t r a g i n g . 

D e n k e r a a n s t e e d s d e a f 
z e n d e r t e v e r m e l d e n . 

W e e s k o r t , m a a r d u i d e 
l i j k . 

H e t H o o f d s e k r e t a r i a a t 
s t a a t t e r u w e r b e s c h i k k i n g 
d a g e l i j k s v a n 9 t o t 12 e n 
v a n 13 t o t 22 u u r , ' s z a t e r 
d a g s v a n 9 t o t 12. T e l e f o o n 
02 /11 .82 .16 , v o o r d r i n g e n d e 
g e v a l l e n e n b u i t e n b o v e n 
s t a a n d e u r e n k a n m e n d e 
v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t 
h o o f d s e k r e t a r i a a t b e r e i k e n 
o p n u m m e r 02 /51 .34 .56 . F r . 
V a n d e n h o u t e / V i l v o o r d e . 

F r . V. 

ANTWERPEN 

V.M.O. Steunbussen. 

Lokaal « Judas » 300 P. Adriaan 
Brouwerstraat 27 Antwerpen. 

Lokaal « Oude Leren Emmer » 
600 F. Blauw Moezelstraat 9 Ant
werpen. 

Namens de V.M.O.-leiding onze 
hartelijkste dank ! 

ASSEBBOEK 

Te Assebroek kwam he t afde
lingsbestuur kwasi voltallig samen 
op 2 aug. U.; bijzondere punten 
van de agenda waren : de kern-
vergadering te Sijsele, de reorga
nisatie van het sekretariaat de 
hernieuwde inspanningen voor 
abonnementen- en ledenwerving. 
Spontane toetredmgen kunnen zo
als steeds gericht naar de voor
zitter van de afdeling, p / a : Tuin-
s t raa t 6, Assebroek (tel. 354.04). 

22 september ? Mechelen ? 

BRUGGE 

Vrijwillige belasting : 
Vanaf september a.s. zullen al

le getrouwen uit het arr. Brugge 
worden aangezocht om periodiek 
een penning af te dragen. In de 
schoot van het dagelijks bestuur 
werd het geldelijk beheer toever
trouwd aan de hh. Leroy, VanJe-
moortel. Van In, Van Tulden en 
Van Rijssel. 

Ledenwerving : 

Tijdens de voorbije dagen is de 
ledenwerving m het arr. Brugge 

ongewild op de achtergrond ge
raakt . Alleen de afd. Blankenberge 
maakte uitzondering en wist op 
e'gen houtje meer dan 100 leden 
in te schrijven. Op de bestuurs-
ve rgaderng van 2 aug 11., waar 10 
afdelingen en 5 kernen vertegen
woordigd waren, werd eenparig be
slist om de ledenwerving per afde
ling of per kern flink aan te pak
ken Spontane toetredingen '-cnn-
nen steeds gebeuren door storting 
van 50 F op postrekening nr 
4414.47 tnv J a n van Tulden te 
Brugge 

Senatoren in de knel : 

De twee rechtstreeks gekozen 
brugse CVP-senatoren weten niet 
hoe gedraaid om de wraakroepen-
de stemmmgen in de «hoge verga
dering ». waaraan zij zich minstens 
onrechtstreeks medeplichtig maak
ten, u"t het geheugen vai; hun kie
zers te krijgen. Wij veronderstellen 
da t het parlementair verlot van de 
h h Bogaert en Simoens grondig 
wordt veigald als ze er aan den
ken dat hun kiezers h"n eerlang 
do afrekening zullen aanbieden . 
Vooral met de miseries van dhr 
Simoens, die de kronieken van de 
plaatselijke pers nog misbruiken 
kan om zijn slecht humeur af te 
reageren en om voze kommenta-
ren op de senaatsbeshssingen te 
schrijven, leven wij hartsgrondig 
mee ! 

KNOKKE HEIST -

WESTKAPELLE 

In afwachting dat voor de ge
meenten Heist en Westkapelle af
zonderlijke kernen worden opge

richt, blijft de abonnenten- en le
denwerving in de afd. Knokke ge
centraliseerd. Onmiddellijk na het 
kustseizoen zal in de gemeenten 
van deze afdeling de ledenwerving 
kordaat worden aangepakt. Spon
tane toetredingen kunnen gericht 
naar de voorzitter van de afdeling: 
dhr Raf Declercq, Lippenslaan 159, 
Knokke (tel. 626.77). 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

KORTRIJK 

Werf tochten 

Hervatten der werftochten op 
26-8-61 te Bissegem; verzamelen 
aan de kerk om 8 uur 45 zeer stipt. 
Om 10 uur 30 i nde zaal Leopold, 
Stationstraat . Bissegem, stichtings
vergadering van de afdeling Blsse-
gem-Gullegem der V.U., onder 
voorzitterschap van de arr voor
zitter B Van Maldergem. Iedereen 
op post. 

Vrij te houden datum : zaterdag 
6-10-62, ons tweede Volksuniebal! 
Nadere inlichtingen volgen. 

MECHELEN 

De Vlaamse klub Mechelen richt 
op zaterdag 22 september om 20 
uur 30 te Mechelen een grandioos 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
Vlaamse achteruitstelling bij het leger. 

Onze volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens stelde vol
gende parlementaire vraag aan de heer Segers, minister 
van Landsverdediging : 
Hieronder gelieve U een tabel te vinden betreffende het 
aanvullend burgerlijk personeel. 

Aantal leden van 't Aantal te begeven 
aanvullend person, betrekkingen voor 

Functie 
Vlamingen Walen Vlamingen Walen 

Dactylo 442 241 251 218 
Klasseerder 186 54 92 72 
Klerk 699 364 257 205 

Totalen 1327 659 600 495 
Ik verzoek U mij hieromtrent te willen mede delen : 
1) de legerdiensten waar dit personeel tot op heden werk

zaam is 
2) de verklaring voor de vaststelling dat de kansen op re-

gularisatie voor de Vlamingen beduidend lager liggen 
dan voor de Walen 

3) de maatregelen welke U voornemens bent te nemen om 
deze wanverhouding recht te trekken ? 

Pensioen der oud-

strijders. 

Volksvertegenwoordiger 
M a t t h e y s s e n s s te lde op 
8 aug. volgende p a r l e m e n 
t a i r e v r a a g a a n de heer 
Segers, Minis ter van 
Landsverded ig ing : 

I n h e t Kwar t i e r P r i n s 
Albert leveren bepaa lde 
d i ens t en o.a. de m e c a l n o -
graf ische d iens t een ta l ig 
F r a n s e d o c u m e n t e n af a a n 
Vlaamse personeels leden. 
De t o e g a n g s k a a r t e n voor 
de club P r ins Boude wijn 

zijn eveneens een ta l ig 
F r a n s . 

Mag ik v a n de hee r Mi
n is te r v e r n e m e n we 'ke 
m a a t r e g e l e n hi j zal tref
fen om deze we t sove r t r e 
d ingen te be teuge len en in 
de toekomst ui t te s c h a 
kelen. 

Frans bij het leger. 

Volksver tegenwoordiger 
M a t t h e y s s e n s s te lde vol
gende p a r l e m e n t a i r e v raag 
a a n de hee r Segers, m i n i s 
te r van Landsverded ig ing : 

Bij de benoemingen v a n 
26 j u n i 1962 werden 35 
Waalse officieren bevor
de rd t egen 8 Vlaamse. 

H e t is de min i s t e r o n g e 
twijfeld bekend d a t op d e 
ze m a n i e r , de wet van 30 
ju l i 1938 onmogel i jk k a n 
worden toegepas t a a n g e 
zien de nede r l ands t a l ige 
officieren onvoldoend ver 
tegenwoordigd zi jn a a n de 
top . 

N a a r h e t mi j voorkomt 
b iedt de wet van 1 m a a r t 
1958 be t re f fende h e t s t a 
t u u t van de be roep - en 
reserveoff ir ieren de moge 
l i jkheid to t h e t bere iken 
v a n no rma le , evenredige 
t a a ive rhoud ingen . 

Mag ik van de hee r m i 
nis te r v e r n e m e n welke 
m a a t r e g e l e n hi j zal tref
fen om to t deze n o r m a l e 
t o e s t a n d e n te komen . 

B e v o r d e r i n g e n van 

officieren. 

P a r l e m e n t a i r e v raag a a n 
de heer Dequae, 
Min is te r van F inanc iën . 

O n d e r s t a a n d e v r aag werd 
a a n de heer Minis ter van 
Landsverded ig ing gesteld : 

Aan t a l van ouds t r i jders 
werd h e t inva l id i t e i t spen
sioen o n t n o m e n wegens 
incivisme. 

Het wil mij voorkomen 
d a t een inva l id i te i t spen
sioen, w a a r v a n h ier sp rake , 
n ie t s a n d e r s k a n zijn dan 

een vergoeding voor de be 
s tend ige s chade opgelopen 
in d iens t van de g e m e e n 
s c h a p . 

Het r e c h t op he r s t e l l i jkt 
mi j de rha lve onbe twis t 
baar , he t is h e t r e c h t op 
res t i tu t ie . W a n n e e r he r s t e l 
n i e t k a n gebeuren , is h e t 
r ech t op schadelooss te l l ing 
a fort iori onbe twis tbaa r . 

De g e m e e n s c h a p m o e t ' t 
zich to t een e rep l ich t r e 
kenen , voor de schade loos
s te l l ing op t e komen zolang 
er s chade is. En die h o u d t 
n a t u u r l i j k n ie t op bij i n 
civisme. 

De a a n s p r a a k op inva l i 
d i te i t is een r e c h t en geen 
verzoek om een guns t . 

De hee r Minis te r gelieve 
mi j m e d e te delen welke 
m a a t r e g e l e n h i j zal nemen , 
om a a n deze o n r e c h t v a a r 
digheid een e inde te m a 
ken of ze te hers te l len . 

Hierop a n t w o o r d d e de 
heer Minis ter : 

Alle a a n v r a g e n tot inva
l id i te i t spensioen van oud
s t r i jders moe ten r e c h t 
s t reeks ingediend worden 
bij de Diens ten van he t 
Minis ter ie van F inanc iën , 
Bes tuur der Pens ioenen , 
K o n i n g s t r a a t 136 te Brus 
sel al leenl i jk bevoegd in 
deze zaak. 

Het d e p a r t e m e n t van 
Landsverdedig ing k a n nie t 
tussenkomen. 

G r a a g ve rnam ik, l angs 
deze weg, ' t an twoord van 
de heer Minis ter van Fi 
nanc i ën in deze a a n g e l e 
genheid . 

R. Ma t theys sens 
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eerste Breugeliaans Volksfeest In. 
Deze nooit geziene Dans en Smul-
partij zult u kunnen beleven in de 
stedelijke f ees i^a l in de Merode-
straat . 

De avond staat OOK m net teken 
van de Vlaamse stiijd in de Voer-
streek. Verschillende plaatselijke 
Vlaamse voerleiders zullen als ere
gasten aanwezig z'jn 

Voor stemming en dans zorgt de 
internationale bekende blaaskapel 
van J. Van Beek, met show, zang 
en humor. Deze 15 man sterke for
matie verzekert iedereen een brui
send entoeslasme.Als speciale af>-
traktie hebben ze de zangeres Iilly 
Merril aangekondigd. 

Tientallen dienders zuüen aan 
de rijk gevulde tafelen koude kip, 
koude .schotels, warme worstjes, 
pensen en rijstpap aans'.euren. 

De steunkaarten die toegang 
verlenen kunnen best tijdig be
steld worden in de boekhandel Lee
mans, Guldenstraat 19 Mechelen 
(tel 015/15297) Prijs 40 frank • 
steunkaart voerstreek. 

Ook te bestellen bij ae voorzit
ter van de Vlaamse klub, Kons 
Van de Werf, Capuisteenstraat 138 
Mechelen (tel. 015/11471). 

Grat is plaatsbesprekmg 
Op aanvraag per gewone Brief

kaart aan voorgaand adres wordt 
u ook de rijkelijk geïllustreerde 
folder graag toegezonden 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 
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SIJSELE - OEDELEN 

Voor de kern'eden van de ge-
meenten Sijsele en Oedelen vond 
een eerste samenkomst plaats. Mr 
Van In gaf er een uiteenzettmg 
over wezen en werking van de 
Volksunie. Ook in deze hoek van 
het brugse arr. zal het ledenaan
tal worden opgevoerd. Voor in
lichtingen en toetredingen wende 
men zich bij dhr Vanden Bossche, 
Kruisstraat 26, Sijsele. 

22 september ? Mechelen ? 

SINT-PIETERS-LEEÜW 

Wie aan onze eerste tocht met 
onze eigen bestelwagen wil deel
nemen, geheve op zondag 26 augus
tus te 8 uur 45 aanwezig te zijn 
achter de KVS (.Lakenstraat Brus
sel) of te 9 uur 30 aan de hoofd
kerk (Rink) van St Pieters-Leeuw. 

TORHOUT - AARTRIJKE 

Getrouw aan de door de a T . 
raad gegeven richtlijnen heeft ook 
de afd Torhout de inspianningen 
voor de ledenwerving opgevoerd. 
Het ligt ook m de bedoeling eer
lang V U - z t d a g e n te Torhout •» 
te richten Voor inlichtingen en 
toetredingen : Jef Duflcu. Hoge 
s traat 79. Torhout (tel 221 96). 

22 septembe"- ? Mecheien ? 

ZEDELGEM • VELDEGEM 

RUDDERVOORDE. 

Bij beslissing van het dagedijks 
bestuur werden de gemeenten Ze-
delgem Veldegem en Ruddervoor-
de tot één afdeling versmolten. I a 
de loop van september zal een aJt» 
delingsvergadering worden geho»-
den. Intu 'sen wordt ook daar de 
ledenwerving aangepakt. Voor *U« 
inlichtingen wende men zich to t 
de sekrtaris van de afdeling : dh r 
Enk Van Maele, Hage Vautesraa* 

28, Zedelsem. 
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üe L'akanlie heejt uoor Uw die

naar wel iets langer geduurd dan 
tigenlijk voorzien was, zodat we 
pas vandaag terug aan de slcg 
gaan. We hopen dat iedereen van 
zijn vrije tijd heeft genoten en ge
noeg krachten heeft opgedaan om 
het de elf volgende maanden vol Ie 
houden. 

AL TE BONT 
Onze BRT - waar de vahantie-

stemming nog een heel iijdje voort
duurt • nam vorige week donder, 
dag en ^TS-blijspel over, geschre
ven door Peter Coke en vertaald 
door A. J. van Oosteren. Over bei
der prestaties kon men tevreden 
zijn. Het stuk zat goed in elkaar, 
bevatte alle elementen van een 
thriller en voldeed ook aan alle 
eisen van een goed blijspel. Ieder
een kon zich dus voldaan achten. 

Ook de akteurs voldeden aan de 
gestelde eisen. Misschien kan men 
van mening zijn dat er hier en 
daar wel wat overdreven werd, 
dai men de lachwekkende karak
tertrekken van de personnages 
wel tuat overdreven dik in de verf 
had gezet. liet stuk was echter op 
de eerste plaats als blijspel ge
dacht, en naar onze bescheiden 
mening waren die overdrijvingen 
hier wel op hun plaats, ook al 
namen sommige personen en si
tuaties karikaturale vormen aan. 

Hel is moeilijk te zeggen wie 
van de akteurs deze keer met de 
bloemen gaat lopen : Eric van 
Ingen, die als voortreffelijk-spe-
lend oud-kolonel de bont op era ties 
leidde, of Georgette Ilagedoorn, 
die als Beatrice Applby een beetje 
orde hield in de snaterende beti
de ? Misschien vindt de lezer dal 
iemand anders het nog beter deed. 
Wijzelf durven het niet aan een 
uitspraak te doen : waar op zall; 
niveau gespeeld wordt vinden we 
het eigenlijk niet erg nodig ie 
gaan ziften. 

We hebben het reeds gezegd, 
het stuk voldeed als blijspel én 
als thriller. Van het eerste zijn 
we zeker : er waren genoeg ko
mische situaties er er waren vol
doende geestigheden in de dia
loog om te kunnen spreken van 

Luce Klein voor de T.V. 

een geslaagd blijspel. Of we met 
evenveel zekerheid kunnen spre
ken van een goede, zij het dan 
ook soms karikaturale thriller, 
we veronderstellen het. Want 
sinds lluib Dejonghe in de uStan-
daard» met de onhebbelijkheid 
rondloopt aan zijn lezers reeds 
vooraf mede te delen hoe het hele 
thriller-geval gaat eindigen, is alle 
eigenlijke spanning onmogelijk 
geworden. Zou die man dan wer
kelijk onbeleerbaar zijn ? 

RELIGIEUS 
PROGRAMMA 

We hebben vorige week zater
dag nog eens naar het « Religieus 
programma » van pater Joos ge
keken. We doen dat doorgaans 
zeer weinig. We vinden dal de 
wereld reeds meer dan voldoende 
gelegenheid geeft om zich te erge
ren, zodat we er de uitzending 
van Jan Joos niet moeien bijne-
nten. Maar ondanks alles hebben 
we het er vorige week nog maar 
eens op gewaagd. 

Ze hadden hel in bedoelde uit
zending over goede en slechte fil
men. Men trachtte de kijker diets 
ie maken wal hij moest denken 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 
• ZONDAG 

11.00 tot 1140 t Uitzending van de 
H Mis — 14 30 : Panorama — 15 00 
tot 18 00 ; Eurovisie : Reportage 
•van het Internationaal Ruitersfes-
tival te Kopenhagen — 19 00 : Ad
miraal Byrd (5e aflevering in een 
reeks TV-biografieen) — 19 30 : 
Romantisch Duitsland (reportage) 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Hotel Victoria 
(variétéprogramma met Vico Torri-
ani) — 21 30 : Sportweekend — 
21 55 : Tussen licht en schaduw : 
€ De vier gezichten » — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
16 00 tot 18 00 : Intervisie : Repor
tage van de Europese zwemkampl-
oenschappen te Leipzig — 19 30 : 
Ridder Lancelot (6e afl ) — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Zoeklicht ; op de cultu
rele actualiteit — 20 45 : Speelfilm: 
Mariaune mijner dromen (Poëtische 
film van Julien Duvivier) — 22 30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

20 00 • TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Reportage (over
name van de RTB) — 21 20 : NTS : 
Zangrecital door Marie Cécile Moer
dijk — 21 35 : Het verhaal van de 
dierentuin (Eenakter door Edward 
Albee) — 22.25 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
16 00 tot 18 00 : Intervisie : Repor
tage van de Europese zwemkampi-
oenschappen te Leipzig — 19 30 : 
TV-Rally — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : Een reis naar Ecuador (3e 
deel van een reportage door Udo 
Langhoff) — 21 00 : Toulouse Lau-
trec (bijdrage van de Franse tele
visie) — 21 15 : Inleiding tot.. . — 
21.25 : Eurovisie : Ehsir d'Amore, 
opera van G. Donizetti opgevoerd 
m het kader van het Festival van 
Glyndebourne — 23 15 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
16 00 tot 18 00 : Intervisie ; Repor
tage van de Europese zwemkampi-
oensr happen te Leipzig — 19 30 : 
Mel-o-Toons tekenfilm — 19 40 : 
Wetenschappelijke horizonten : 
Neutronen en de kern van de zaak 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Speelfilm • « Ik zal je wreken mijn 
zoon» (Rebel m town) (Western) 
— 21 50 • Kui'^tmagazine — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
16 00 tot 18 00 : Intervisie : Repor
tage van de Europese zwemkampl-
oenschappen te Leipzig — 19 30 : 
Mijn vnen Plicka (19e afl. > — 

16 00 tot 18 00 • Intervisie : Repor
tage van de Europese zwemkamp;-
oenschappen te Leipzig — 19 30 • 
In de virtuoosklasse van Pablo Ca
sals (suite nr 1 m G van J S Bach) 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Speelfilm : 
«Klik, klak, m de bak » (klucht 
van Raoul André) — 22 00 -.Pre
mière (fümnieuws en nieuwe films) 
— 22 45 ; Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
15 00 tot 18 00 ; Intervisie • Repor
tage van de Europese zwemkampi-
oenschappen te Leipzig — 19 00 : 
R«ligieus programma — 19 30 : Echo 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 30 : De 
Gene Kelly show (variétéprogram
ma) — 21.20 : Eurovisie : Repor
tage van de wereldkampioenschap
pen wielrennen te Milaan — 22.00 : 
Hongkong (polltlefeuiUeton) — 
22 50 : Tweede nieuwsuitzending. 

over filmen, die door de Kalolieke 
Filmleiding met « Af ie raden » 
of « Te mijden » luorden bedacht. 
Over dit en andere zaken uit de 
filmwereld gaan we niet rede
twisten. Iedereen pleegt in dit op
zicht zowat het zijne te denken, 
zodat hel niet zelden gebeurt dat 
een en dezelfde film drie ver
schillende kwotalies krijgt : de 
Kontrolekommissie van de Staat 
acht de film dan geschikt voor 
iedereen die maar kijken wil, de 
Katolieke Filmleiding denkt dat 
m,en de prent toch maar beL'r 
voorbehoudt voor volwassenen, en 
de « Standaard » breidt het toe te 
laten publiek nog al eens uit lot 
de aankomende jeugd. Enfin,^ zegt 
de Gaulle... 

Waarover we vandaag luel dege
lijk een woordje wilden zeggen, 
het is niet de eerste maal, is de 
ergernisgevende manier waarop 
de katolieken hun zaken aan de 
man plegen te brengen. De reli-
gieuse uitzending van vorige za
terdag was hiervan terug eens een 
« schitterend n voorbeeld. We heb
ben er helemaal niets tegen dal 
de tekst van het voor de kamera's 
ie houden gesprek reeds vooraf op 
papier staat. ledere kijker weet 
dat voldoende, en niemand ergert 
zich daar aan. Maar waaraan iede
re normale kijker zich doodergert 
is de niet te verwoorden slunte-

\ Elektriciteitswerken : • 
• nieuwbouw en alle andere • 
! Koelinstallatie : i 
: koelkasten alle doeleinden E 
j Verkoop - herstelling • 
: onderhoud ' 
• • 

• Kontant - Krediet : 
[ « LADELCO )) [ 
• Smetsstraat, 1, Deurne/Z ! 
• Tel : 03/301417 : 

iigc manier waarop iedereen dan 
zijn ieksl « opzegt». Wanneer 
het er vijf vingers dik opligi dat 
men zifH tekst netjes van buiten 
heeft geleerd, dan wordt de hete 
uitzending volkomen ongeniet
baar. Vooral omdat zulks dan ge
beurt op een manier, die zelfs aan 
een schooljongen niet Ie vergeven 

Zelfkritiek is een schone deugd. 
Ze staat spijtig genoeg niet als 
dusdanig in de kalechismus ! 

SPIEGEL-
GEVECHT 
OM W O O R D E N 

Of dit i\TS-kabaret,op Ieksl van 
Jan Moraal en rond de figuur van 
Tom van Duinhoven, de kijker na 
afloop van het programma met 
een voldane glimlach naar bed 
heeft gestuurd, we hebben er geen 
flauw vermoeden van. We prono-
slikeren zo dat de ene helft geeu
wend naar de « Revue des revues » 
van Rijsel heeft overgeschakeld, 
terwijl het heel goed mogelijk is 
dat de andere helft telegrams mi't 
gelukwensen naar onze noorder
buren heeft gestuurd. 

Alles hangt af, menen ive, van 
het standpunt waarop men zich 
stelt. Verwacht men van een ka-
baret-programma een half uurtje 
sprankelende geestigheden op de 
kap van alles, iedereen en nog 
wat, dan moet men maandag
avond wel ontgoocheld naar bed 
zijn gegaan. De vonken sprongen 
er niet af, de vondsten luaren noch 
schitterend, noch spektakulair, en 
erg veel vaart zat er in het hele 
geval niet. 

Ilel geheel ivas veeleer een dro
merige greep ironische gfapfes 
over het leven op en de dingen 
van deze wereld, mijmeringen en 
gedachtenassociaties zonder veel 
zin, maar ook zonder veel onzin. 
Wie eens een avond slil toou zijn 
en luistere}! naar wat er zo al in 
het hoofd van Jan Mx>raal aan 
levensfilosofietjes ronddwaalt, heeft 
onbetwistbaar een goede avond ge
had. Een beetje meditatie, soms 
nogal scherp-analiserend, soms 
wat overdreven, maar boeveel ? 
(Waarom kijk je altijd naar ande
re vrouwen ?), een beetje echte 
meditatie dus is ook wel eens ge
nietbaar. 

Een en ander in hei programma 
is echter mislukt. Bovenaan de 
zwarte lijst plaatsen wij de chore
ografie van Robert Kaessen. We 
vonden het gespring in kwestie 
niet altijd zeer passend bij de 
teksten van hel programma. Komt 
eveneens op onze zwarte lijst : de 
voorstelling van de lange gang. 
Aanvankelijk met een goede beeld-
komposite vertrokken, ging hel 
effekl zeer snel verloren toen de 
man-inde-gang verder de zgn. 
« gang » in ging. Men had de 
man beter laten staan ivaar hii 
aanvankelijk stond, zodat de ilhi-
zie gebleven was. 

Meer fouten gaan we niet op
sommen, omdat we niet de in
druk willen wekken dat we dit 
kabaret-programma niet goed 
zouden gevonden hebben. We 
willen echter waarschuwen voor 
overdrijving : mijmeren moet ie
der ten slotte voor zichzelf kun
nen doen. De TV moet die rol 
niet overnemen. 

Jvb. 

LEUVEN : BIERFEESTEN 
L e u v e n K e r m i s 

i n h e t D O R T M U N D E R T H I E R - B R A U H O F 
T e r v u u r s e v e s t 60 L e u v e n ( r i n g n. B r u s s e l ) 

GROTE NEGENDAAGSE 
BAYERSE BIERFEESTEN 
Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september. 

Telkens vanaf 19 uur. 
De origineel Duitse Blaskapelle -
Dionys Klein - In Tiroler klederdracht. 
Oberbayernkapel - R. Carlier (13 personen) 

Jodel en zang : Romania Ichau, Franky Woods. 

Niemand bezoekt voortaan Antwerpen zonder een • 
bezoek te hebben gebracht aan het Vlaams Huis ! • 

• 
• 

Vlaams Huis Peter Benoit \ 
m 

Dir. B. Stappaerts. S 
• 

Antwerpen, Frankrijklei 8, Tel. : 32.05.28 • 
Tegenover de Vlaamse Opera. • 
Het trefpunt van alle Vlamingen. : 

^ . 

^ 
É ^ ^ ^ 

, ^ ^ f e 

( 

"•sfïfi 
WMS! 

h^v flji */) L A 

k a ï i ^ 

^ r 
^ZELB^ 

1 INDIEN U GEEN VERKOPER IN UV 
1 EN WE ZENDEN U HET ADRES 

Schuimrubbermatrassan 

mal 
G«br«v«t««rcl« badakkIntUgan 
(Bravat i( 52976S) 

Ressorfmatrassen 
mat Gabravataarda karkatian 
(Bravat i( S1S767) 

Gewatfeerde bedspreian 

WoMen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

V 0^4TREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
VAN DE DICHTST BUGH.EG»4 VERKOPER. 
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BOERENOPSTAND 

V E R L E D E N week s tond er een onopval lend berichtje in 
de k ran ten j « L a n d b o u w e r s v r o u w verongelukt ». 

£ e n j onge V l a a m s e boer , wiens v r o u w in haar zevende 
Ewangerschapsmaand w a s k w a m onder de t rak tor van 
Kaar m a n terecht en bezweek onder diens ogen. He t tra
gisch ongeval gebeurde toen beiden me t de t raktor naar 
het veld reden om te gaan hooien . Deze jonge V laamse 
boer was verplicht zijn zwangere v r o u w mee naar het 
veld te n e m e n , w a n t bij de boer moet t egenwoordig ieder
een in de bres om een aalmoesloon te k u n n e n verdienen. 
Dit voorbeeld ïs een van de tragische aspekten v a n wa t 
er t egenwoord ig omgaa t bij de t ienduizenden V laamse 
boeren die op het p u n t s taan h u n bedrijven te moe
ten opgeven . 

w|«*»a > • • • • • • * • • • • • » » • • * » • • • • • • • • • • • * • • • > « • • 

WAAROM ? 
W A A R O M zijn er sinds 1950 niet minder dan 

50 .000 boerenbedri jven opgedoekt ? W a a r o m 
verdienen de boeren een koelieloon van amper 
15 F per uu r al werken zij 3 0 0 0 uren en meer per 
jaar . W a a r o m is de prijs van de melk goedkoper 
dan spui twater ? W a a r o m k o m e n de Waalse boe
ren in ops tand en zwijgt de Vlaamse boer, al 
heeft hij het nog veel slechter dan zijn Waalse 
kollega ? Da t zijn de vragen die onze redakteur 
gesteld heeft aan landbouwers in alle delen van 
Vlaanderen . He t an twoord wordt gegeven in een 
reeks van bijdragen en vraaggesprekken die vanaf 
deze week in ons blad zullen verschijnen onder 
de a lgemene titel : ( ( B o e r e n o p s t a n d » . Wi j 
hopen hiermee niet alleen een juiste voorlichting 
te k u n n e n brengen maar eveneens de openbare 
m e n i n g wakker te schudden en in de eerste plaats 
vele v a n de be t rokkenen zelf die onwe tend en 
braaf gehouden door h u n grote organisatie niet 
voor h u n rechten durven strijden. H e t is maa r 
wannee r ook de boer op de s t raat zal du rven ko 
m e n dat m e n v a n regeringszijde rekening me t 
hem zal houden . Da t helpen bewerkstel l igen is 
mede de plicht v a n de Volksunie . 

drijven gaan. De Vlaamse 
boer betaalt dus langs een 
omweggetje de Waalse. 

Gewoonlijk met een jaar 
vertraging vvordt aan de 
Vlaamse boer een premie 
uitbetaald van 250 F per vee-
eenheid, na aftrok van de op 
zijn bedrijf voortgebrachte 
granen die meestal voor ei
gen gebruik, dus voor zijn 
dieren gebruikt worden. 
Neemt men een bedrijf dat 
zeer uitgebreid uitgebaat 
wordt met zestig stuks vee, 
twintig varkens en 500 leg
hennen. Uit het landbouw

fonds heeft men een terug
gave van 15 OOG F. Na aftrok 
van de premie moet op de 
ingekochte voeders een ver
gunningsrecht betaald wor
den per mestvarken van 500 
F en per leghen van 30 F of 
bijeen 25 000 F. Al bij al 
steekt deze Vlaamse boer er 
dan nog 10.000 F bij in. 

En dan is hier nog geen 
rekening gehouden met de 
bijkomende kosten voor wie 
varkens of pluimvee houdt. 
Bij een volgende bijdrage 
zullen WIJ hierover verdere 
uiteenzettingen brengen. 

In ieder geval is hier reeds 
duidelijk aangetoond waar 
het verschil ligt tussen de 
Vlaamse en de Waalse boer. 
Verre van ons deze twee te
gen mekaar op te zetten. 
Maar een kind kan zien dat 
beider belangen verschillend 

zijn en dat die twee niet sa* 
men kunnen beheerd worden 
zoals dit thans gebeurt in de 
eenheidsstaat. 

Meer dan wie heeft de boer 
in België het federalisme no
dig omdat dan zal gekomen 
worden tot een landbouwpo
litiek die eigen zal zijn voor 
ieder landsgedeelte afzon
derlijk. Met een landbouw
politiek uitgekiend door een 
Waalse unitaire minister is 
Vlaanderen niet gebaat. 
Evenmin als het gebaat was 
met de nooit vervulde belof
te van de C.V.P. die een mil
jard beloofde indien ze de 
volstrekte meerderheid 
kreeg. De gewillige Vlaamse 
boer heeft die toen mede 
helpen verwezenlijken maar 
hij werd in het gezicht uit
gelachen. Aan hem thans te 
laten zien dat hij niet met 
zich Iaat blijven lachen. 

SO.OOO Boeren bedreigd 
En intussen steken in Wal

lonië op alle erven, aan alle 
schuren, op alle prikkeldraad
afsluitingen van de weiden, 
de witte drie tanden ten teken 
van protest tegen de land
bouwpolitiek van de regering. 
Nochtans heeft die Waalse 
boer het nog veel minder 
slecht dan de Vlaamse want 
wat is het verschil ? 

De verhouding van het 
aantal Waalse boeren be
draagt drie tegen een. De 
Waalse boeren beschikken 
over het algemeen over grote 
bedrijven waar zeer opbou
wend kan gewerkt worden, 
waar de grond vruchtbaar is 
en de huurprijzen laag. In 
Wallonië vindt men de grote 
tarwe en rundveebedrijven 
evenals het merendeel van 
de suikerbietteelt waarvoor 
men van staatswege een 
rechtstreekse steun ten be
drage van ongeveer 10.000 F 
per ha ontvangt. De meeste 
bedrijven hebben ongeveer 50 
ha en ontvangen op deze wij
ze per jaar een toelage van 
een half miljoen. Wij hebben 
vroeger in dit blad reeds aan
getoond op welke wijze de 

Waalse bietenteelt bevoor
deeld wordt tegenover de 
Vlaamse. Van het suikerkon-
tingent dat m België voor 
binnenlands gebruik toege
wezen wordt gaat het meren
deel naar Wallonië, alhoewel 
Vlaanderen naar verhouding 
veel meer suiker verbruikt 
dan Wallonië. Jaarlijks wordt 
Vlaanderen hier voor een half 
miljard bestolen 

De Vlaamse boer is over 
het algemeen aangewezen op 
melkvoortbrengst, pluimvee
teelt of varkenskweek. Hij 
wordt verplicht aanzienlijke 
hoeveelheden veevoeders m 
te kopen, juist die veevoeders 
die grotendeels vervaardigd 
worden uit de graanvoort-
brengst der Waalse bedrij
ven. Van het ogenblik dus 
dat de pnjs der voeder gra
nen stijgt, wordt de Waalse 
boer bevoordeeld en de 
Vlaamse benadeeld. 

De Vlaamse boer is de gro
te spijzer van de landbouw
fonds, juist door zijn aan
koop van veevoeders waar
van de toelagen zoals hoger 
gezegd naar de Waalse be-

Een beeld dat men tegen woordig niet veel meer ziet. Inderdaad de uoer mocf 
zich aanpassen, meer dan wie ook. En als hij niet mee kan dan is hij tot onder
gang gedoemd. De mechanisering kost echter « stukken van mensen ». 
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NAAR 
DE 

IJZER 
D' )E kentering ten goede die een 

paar jaar geleden te Diksmuide inzette, houdt 
aan. Rik Borginon en wijlen Mon Van Dieren in 
de vorige jaren, verleden jaar dan Juliaan Plat-
teau : het onvervalste, ondubbelzinnige Vlaams 
woord dat men sinds de Tweede wereldoorlog te 
Diksmuide slechts sporadisch kon beluisteren, is 
weer jaar aan jaar vaste regel geworden. 

D IT jaar is de keuze van de 
sprekers wel zeer gelukkig. Namens de oudstrij-
ders van de beide wereldoorlogen zal het woord 
gevoerd worden door mannen, wier ganse radi-
kaal-nationalistisch verleden borg staat 
voor hun boodschap van morgen. De 
boodschap uit het Noorden wordt gebracht door 
een man die de Vlaamse beweging onschatbare 
diensten heeft bewezen, wiens wetenschappelij
ke faam eerbied en erkenning ook in andere dan 
traditioneel-Vlaamsgezinde kringen heeft afge
dwongen, wiens philosofische achtergrond op 'n 
gelukkige wijze de Diksmuidse horizon verruimt. 
Het gezag van professor Geyl staat er borg voor, 
dat men ook in het Noorden naar zijn boodschap 
zal luisteren; ze zal stuwend werken op de her
nieuwde Noord-Nederlandse belangstelling voor 
de Vlaamse beweging. In de IJzervlakte zal men 
eerbiedig en aandachtig luisteren naar wat deze 
eminente geleerde en grote vriend van ons volk 
aan de Vlamingen van 1962 heeft te zeggen. De
ze eerbied en deze aandacht zullen een strie
mende afstraffing zijn voor de literaire mede
werker van de Volksgazet die het betreurde dat 
professor Geyl aanwezig zou zijn op een plech
tigheid die vooral Heil-Hitler-roepers en vrien-
den-van-Himmler verenigt ! 

Dr jur. Rob Lettens, die namens de jeugd het 
woord zal voeren, s taat voor een zware opdracht. 
In de voorbije jaren was het steeds zo dat de 
spreekbeurt namens de jongeren stukken kon-
formistischer, makker en « waardiger » was dan 
wat de overige sprekers zegden. Het tegenover
gestelde — een hard, radikaal, kompromisloos 
woord namens de jonge generatie — zou nor
maal geweest zijn; de oudemannen-mentaliteit 
van de meerderheid der «jeugdige » sprekers — 
vaak vertegenwoordigers van grote jeugdorgani-
zaties — scheen een zware hipoteek te worden 
op de toekomst van de IJzerbedevaart. Dit jaar 
kan met die slechte na-oorlogse traditie worden 
gebroken en zal hopelijk eindelijk het bewijs 
worden geleverd dat dinamisme, radikalisme én 
nuchtere zakelijkheid voor de jonge generatie 
vanzelfsprekend bij mekaar horen. 

K naar prof. Fransen zal 
zeer aandachtig~^\rorden geluisterd. De professor 
weet dat allen, die begaan zijn met het lot der 
IJzerbedevaarten, hem dankbaar zijn voor de 
wijze waarop hij in de hopeloze jaren na de oor
log de verantwoordelijkheid van het voorzitter
schap op zich nam. Hij dient ook te weten dat de 
verheven schoonmenselijke geest van zijn toe
spraken de vaagheid ervan nooit volledig heeft 
kunnen goedmaken. Van hem verwacht men dit 
jaar de onverbloemde scherpe aanklacht — aan
klacht die man en paard noemt — tegen het 
schaamteloos verraad van de Vlaamse volksver
tegenwoordiging. In de voorbije maanden zijn 
wij allen de vaak verbijsterde getuigen geweest 
van een laksheid een schaamteloosheid en een 
lafheid zonder voorgaande : onder het mom van 
een definitieve regeling der Waals-Vlaamse ver
houdingen wordt, met de schuldige medeplich
tigheid van eerloze Vlaamse kleurpoltiekers, een 
nieuwe aanval op ons erfgebied en op Onze 
volkskracht uitgevoerd. In dit jaar 1962 kan 
minder dan ooit een vage beginselverklaring en 
een niet-bindende oproep tot eenheid volstaan. 
Er dient duidelijk gezegd te worden waar aan de 
Vlaamse eenheid afbreuk wordt gedaan en door 
wie. Er dient duidelijk gezegd te worden waar 
Vlaams grondgebied wordt verkwanseld en door 
wie. Er dient duidelijk gezegd te worden waar 
het eenheidsfront der 100.000 deelnemers aan de 
Mars op Brussel werd afgebrokkeld en door wie 
— door wie van de heren op de trappen der 
Beurs. Er dient duidelijk gezegd te worden waar 
en door wie een bevredigende afbakening van de 
taalgrens onmogelijk wordt gemaakt. Te Diks
muide zal men professor Fransen beluisteren om 
namen te horen ! 

» IJzerbedevaarten staan bui
ten en boven de partijpolitiek — niet buiten en 
boven de politiek. Wanneer de politiek en de po-
litiekers zich inlaten met Vlaanderen — en dat 

doet de kleurpolitiek op de meeste nefaste wijze 
— dan dient een Vlaams gewetensonderzoek zich 
bezig te houden met de politiek en de politiekers. 
Op de IJzerbedevaart dient het net van leugen 
en bedrog verscheurd te worden, moet aan de 
Vlamingen gezegd worden, wat en wie zij op de 
weg vinden naar het einddoel der Vlaamse 
Beweging. 

O VER dit einddoel bestaat te 
Diksmuide geen twijfel meer : zelfbestuur door 
federalisme. De eenheid in de doelstelling dient 
thans uitgebreid te worden tot de eenheid in de 
middelen. Klaar en duidelijk moet afgelijnd 
worden, wat de Bedevaarders van de politieke 
vertegenwoordiging mogen en moeten verlangen. 
De politiekers die daaraan niet beantwoorden — 
in de Volksunie of daarbuiten — mogen niet 
schuil gaan in de anonieme — en dus ondoel
treffende — aanklacht. 

Y LAANDEREN eerst, inder
daad ! Allen die bereid zijn, zonder enige biper-
king daarnaar te streven, horen thuis op de 
IJzervlakte, zonder onderscheid van groep of 
kleur. Wij van de Volksunie zullen er zijn. Niet 
als betweterige ijveraars voor een alléén-zalig
makende weg. Maar in de rustige overtuiging dat 
het Vlaams-nationalisme de jaarlijkse konfron-
tatie met de Grote Doden niet hoeft te vrezen. 
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