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Maiak U klaar voor de mar s 

De eerste inschrijvingsadressen voor 
autokars naar Brussel voor zonöag 
21oktober verschijnen reeds van
daag in ons blad. Wij doen hierbij 
een oproep tot alle afdelingen om 
om ons de adressen te willen be
zorgen. De propaganda voor de 
tweede opmars moet krachtig aan
gepakt worden. Het dubbele aantal 
autokars tegenover vorige keer, 
verzekert reeds bij voorbaat een 
dubbel aantal deelnemers ! 

NU NAAR 

tWt 'UIA. IJ"^," ^ 

DE WERKEL IJK MASSALE IJZERBEDE
VAART STOND D IT JAAR MEER DAN OOIT 
I N HET STRIJDTEKEN. DE INDRUKWEKKEN
DE OPKOMST HEEFT EEN VOORSMAAKJE 
GEGEVEN VAN WAT HET TE BRUSSEL 
OP 21 OKTOBER GAAT Z IJN. DAAROM I S 
HET VAN N U AF AAN DE PLICHT VAN 
IEDERE VLAAMSGEZINDE TE IJVEREN 
VOOR DIE TWEEDE MARS OP BRUSSEL, 
HET MOET EEN OFFENSIEF WORDEN OP 
A L L E FRONTEN. EEN OFFENSIEF VAN 
EEN WERKELIJK VERBETEN STRIJDEND 
V L A A M S LEGER, DE IJZERBEDEVAART 
VAN VERLEDEN ZONDAG, EVENALS DE 
STRIJDVERGADERING TE W A K K E N BETE
KENDEN EEN MOBILISATIEBEVEL. HET 
VUUR MOET IEDERE DAG WEER AANGE
WAKKERD WORDEN, DE STRIJD MOET 
D A G A A N D A G V E R D E R G A A N O P Z O V E 

LE FRONTEN. AAN HET WERK NU VOOR 
DE GROTE OPMARS NAAR BRUSSEL OP 
21 OKTOBER ! 

i i 

SCHAND • m^m 
Een Boerenbondmelkerij wordt ervan beschuldigd melk te 
leveren en melkpoeder te faktureren daar waar de staat 
voor een kilo volle melkpoeder, vervaardigd in de melke-
rijen, een toelage uitbetaald van 16 tot 20 F. Een nieuw 

schandaal B.B. ? Lees hierover op bladzijde 13 onder de 
rubriek « van het Viertandfront ». 

Na de IJzerbedevaart 

Na de jongste IJzerbedevaart kwamen er heel 
wat kommentaren los. Het overzicht van deze 
bijdragen in de pers, vindt men in de persspiegel. 
Verdere beschouwingen o.m. over de toespraak 
van Prof. Geyl en over de bedevaart In het alge
meen worden deze week gebracht door Paul 
Martens (biz 3) en door Wim Jorissen (blz 16). 

De grote repor tage-reeks van onze redak-
over de toes tand bij de boeren gaat verder. 
Deze week brengen wij een volledige ui teen
zet t ing over de varkenskwekers met een 
vraaggesprek dat a fgenomen werd bij een 
van deze mensen . Z i e op bladzijde 8 en 9 

Boerenopstand 

Deze reportagereeks zal week voor week in 
ons blad blijven verschijnen en al de aspek-
ten van de mizerie die bij de boeren heerst 
belichten. Intussen moet ook de akt ie v a n de 
Volksunie er op gericht zijn het vuur van de 
ops tand bij diegenen te onts teken die nog 
langs de kan t s taan . H e t is nu de laats te kans 
yoor de boer. Nu of nooit is het devies I 

VERDER IN DIT NUMMER 

Baldadige politie 

Te Antwerpen is de politie gedurende de protest-

akties tegen de Franstalige sermoenen maar al 

te vaak op een ongelooflijk brutale wijze opge

treden. Deze week publiceren wij ten bewijze 

daarvan op bladzijde 13 enkele foto's die aan 

duidelijkheid niets te wensen overlaten. 

De ene foto toont het neerslagen van onze re« 

dakteur en de andere de « aanpak » van een be

toger door de Antwerpse politie. 
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^OT IN ZUiD-AFRIKA 

iWaarde Redactie, 

Zaterdagavond In de niexiwsbe-
(rlchten van de Wereldzender van 
ide B.R.T. Brussel, hoorde ik dat 
fkigr. Daems met zijn bisschoppe
lijke raad besloten hadden dat er 
tvoortaan in de H. GeestkerK in 
(Antwerpen niet meer zal gepreekt 
•worden in 't Frans. In « de Volks-
«nie » die ik van vrienden uit 
kachelen toegezonden krijg, heb 
Ik verschillende keren gelezen om-
jtient de mcidenten in de H. Geest 
Kerk. Ik wens de Volksunie geluk 
toiet hun voortdurende strijd te
gen de faciliteiten. Volgens de 
m Transvaler » (Z. Afrik. dagblad) 
iran 23 juli, is er op zondag 22 ju
li hevig gevochten geweest in de 
kerk. Met des te meer vreugde 
irernam ik dan langs de Radio dat 
(de Volksunie dan haar ovsrwm-
mng heeft behaald. In de Volks
unie van 9 juni lees ik ook dat de 
Landdag, te Asse 'n waar succes is 
geweest. Het is te hopen dat 
[Vlaanderen nu eendrachtig zai 
worden om zijn belangen te ver
dedigen. De tijd van het roman-
lisme is voorbij Gelukkig is het 
tiu 'n realistische strijd geworden. 
Pok vele gewone mensen stellen 
belang in de Vlaamse problemen. 
lAls ik verleden jaar nog in Vlaan-
öepen was kon ik het bemerken. 
Maar sinds mijn afreis naar Z. 
iftfrlka in november 1961 is er 
reeds zoveel gebeurd. Het is te ho
pen dat « de Neen-Gilsonactie » 'n 
eucces mag worden en dat de 2de 
mars op Brussel nog meer Vlamin
gen zal wakker schudden. Vlaan
deren beleeft 'n harde tijd, maar 
"il schone tijd. Van uit Z. Afrika 
leef ik die strijd mee. Het is te 
hopen dat er 'n splitsing zal ko
men in het ministerie van opvoe
ding. Ja, men moet de handen af
houden van ons Vlaams grondge
bied, dat ons zo dierbaar is. Nu 
meer dan ooit moet er gestreden 
worden om de overwmmng te be
halen. Van uit Z. Afrika blijven 
Brij medevoelen met ons Vlaamse 
rolk. Ik wens dat Vlaanderen niet 
eal wijken voor de problemen en 
dat Vlaanderen een dag zal triom
feren. 

'n Vriend uit Zuid-Afrika. 

ALARM 
Bij onze terugkeer uit de Voer-

fctreek, waar we verscheidene da
gen verlof gingen doorbrengen en 
Blle dorpen en gehuchten bezoch
ten, kregen we kennis van de bij
dragen over dit gebied in « De 
Volksunie ». We kunnen als oog
getuigen bevestigen dat de gege
vens 100 % juist zijn ! En we kun
nen ook verzekeren dat we uit dit 
gewest wel in een zeer speciale 
Btemmmg zijn teruggekeerd... 

Van Moelingen tot Teuven, 
ifloorheen de mooie sterk-heuve-
lende streek van boomgaarden en 
daterende beken, heerst niets 
minder dan terreur. Er hangen 
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vlaggen en papierslmgers doch de 
mensen zijn stil en bang, ze dur
ven u niet in hun taal antwoor
den, ze kijken wantrouwig rond 
als een onbekende hen aanspreekt. 
Alle Vlaamse affiohe's zijn door 
Luikse MPW-kommando's afge
rukt, de wegwijzers overpekt, de 
straten bedekt met waalse leuzen 
(waarvan sommige wellicht de su
perioriteit der franse cultuur moe
ten bewijzen : « Merde au Lim-
bourg ! ») en beschilderd met ha
nen (let wel, Eerwaarde Heren en 
Eerwaarde zusters, het zij rode 
hanen). 

Bij het graf van Pastoor Velt-
mans in het liefelijke dorpje St. 
Martens-Voeren hebben we over 
dit alles nagedacht, m deze streek 
die 95 % Vlaams is. Nadat we in 
Moelingen door enkele waalse 
heethoofden bedreigd waren, na
dat in Teuven enkele franskiljons 
ons hadden proberen uit te schel
den; nadat we m 's Graven voeren 
de dappere pionier &nst hadden 
gezien. En de konklusie is dat men 
zich verontwaardigd opricht en de 
vraag stelt : Wat doet Vlaanderen 
nu tegenover de ongehoorde waal
se driestheid, wat doen wij tegen
over het monsterverbond waarin 
kasteelheren en Luikse kommunis-
ten blok vormen, is het in een de-
mokratie mogelijk dat voor de 
5 % aldaar zou gezwicht worden ? 

Over gans Vlaanderen moet 
alarm voor de Vlaamse Voer gaan. 

En ondertussen wordt aan alle 
lauwe Vlamingen een bezoek aan 
de streek van harte aanbevolen. 

SE. - Gent. 

BRUGGE FRANS ? 
Geachte Heren, 

Ik woonde met veel genoegen en 
bewondering voor Mr Vanduyn en 
de organisatoren, een opvoering 
bij van het H. Bloedspel te Brug
ge. Het was effenaf machtig. 

Ik vroeg me echter eerst verbij
sterd en al spoedig woedend af 
wat het te betekenen had, dat de 
programma's ons met het Frans 
als voertaal aangeboden werden. 
Brugge die Scone leeft voor een 
flink deel van toerisme. Het is 
een schande daarom hun eigen 
taal links te laten, uitsluitend om 
de vreemdelingen tegemoet te ko
men. 

Wanneer zal dit veranderen ? 

W.B. Hooglede. 

P.V.V. EN 21 OKTOBER 
Waarde Redaktie, 

De P.V.V. richt dus op 21 okto
ber, toevalhg dag van de mars 
naar Brussel, een kongres in er
gens in het Walenland. 

Toevalhg ook neemt de Heer 
Dhaeseleer uit Aalst er het voor
zitterschap van. Deze zo sociaal-
voelende Heer heeft nochtans 
steeds van het ongeluk van zijn 
kiezers, zijn eigen geluk (zijn 
verkiezmg) weten te maken Maar 
nooit is hij tot de kern van de 
zaak gegaan, dit is de zware nood 
van zijn volk met grondige mid
delen bestrijden. 

Maar ook zijn zo renderend so
ciaal dienstbetoon heeft een felle 
deuk gekregen nu er in het Aal-
sterse een rekordman van het 
dienstbetoon is naar voor getre
den en wel in de persoon van 
Volksunie-Senator Diependaele. 
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En in tegenstelling mee de reeds 
bij haar geboorte ftjrsleten P.V.V. 
is de Volksunjb wel voor een gron
dige hery&rming van de staat, die 
aap ae kleine man een beter be
staan moet bezorgen door van de 
Vlammg een volwaardig Burger te 
maken in een federale staat. 

Nu gans Vlaanderen op 21 ck-
tober te Brussel voor zijn recht 
opkomt, kiest de Heer Dhaeseleer 
zijn partij voor zijn volk. 

Een bewijs dat heel zijn dienst
betoon maar huichelarij is. 

Dat wisten wij reeds lang maar 
nu heeft hij moeten zijn «visoge» 
afwerpen. 

Wij danken hem daarvoor. 
H.B. - Ei-embodegem. 

VLAAMSE BOEREN 
Geachte Heren, 

Zijn de landbouwers in Vlaan
deren geen Vlamingen? 

Vlaanderen eerst I 
Voorwaar een schone leuze als 

ze voortleeft in de gedachte van 
zogenaamd bewuste Vlamingen. 
Eilaas I uit de dagbladen heb ik 
reeds vernom.en dat de boerenactie 
in Wallonië, ik zeg wel in Wallo
nië zijn eerste vruchten afgewor
pen heeft. 

In Vlaanderen staan wij prac-
tisch nog nergens. 

Voor de Vlaamse boer schuilt 
hier een gevaar dat hij achteruit 
zal gesteld worden tegenover de 
Waalse boer. Wat ongeveer hier 
op neerkomt dat de Vlaamse boer 
in de naaste toekomst de slaaf van 
onze unitaire staatsinstelling za.1 
zijn. Dit gevaar inziende, was ik 
de eerste uit onze streek, die het 
initiatief van de Waalse boeren 
overnam door drie tanden op de 
openbare wegen te schilderen en 
rond de openbare gebouwen. Ik 
meende spoedig ijverige medewer
kers te hebben van bewuste Vla
mingen die in de landbouw werk
zaam zijn. Deze heren vanwaar ik 
verwacht had met mij de spreuk 
Vlaanderen eerst te beleven zijn 
een andere mening toegedaan, de 
Boerenbond eerst zeggen ze. 

Nu is het een schoon idealisme 
zich te laten wurgen voor een zaak 
die men rechtvaardig acht. Of de
ze schone deugd in de rangen van 
de Boerenbond te vinden is staat 
niet in de twaalf artikelen van het 
Geloof. Te meer daar dikwijls ge
smokkelde Nederlandse boter in 
de melkerijen van de Boerenbond 
terecht komt om in een nieuw 
pakje gestoken te worden en daar
na uitgevoerd te worden wat 40 F 
aan het landbouwfonds kost per 
kg! 

De verraders zijn onder ons 1 
D C - Stekene. 

VOERSTREEK 
Waarde Redaktie, 

Met belangstelling las ik in « De 
Volksunie » van 4 augustus de ar
tikels gewijd aan de Voerstreek. 

Meestal is er m die artikels 
spraak van « de Voer », in min
dere mate van « de Voerstreek ». 
M1., en het is ook de mening van 

intellektueien uit de Voerstreek, 
moeten we de uitdrukking « de 
Voer », m de betekenis van het 
bedoelde grondgebied, beschouwen 
als fout of als galicisme. Inder
daad, de Voer is een kleine rivier 
die ongeveer van oost naar west 
door de bepaalde streek vloeit. 

Anderzijds gebruiken de frans-
talige bladen steeds de uitdnikking 
« la Voer » als zij het grondgebied 
van de zes gekende dorpen willen 
aanduiden. 

F.T.B. - Beringen. 

Redaktie : Wij wisten natuurlijk 
dat « de Voer » eigenlijk een ri
vier is die door de Voerstreek 
loopt, maar de uitdrukking wordt 
door de bewoners ook gebruikt om 
hun streek aan te duiden. Om alle 
misrerstand te voorkomen zullen 
wij in de toekomst echter bij 
voorkeur « Voerstreek » gebruiken. 

EGOÏSTISCH 

VLAANDEREN 

Geachte Redaktie, 

Op wat de achtbare en zeer 
verdienstehjke Heer Gouverneur 
onder de titel « Egoïstisch Vlaan
deren ? » in deze rubriek schreef, 
zou ik toch een kleine aamner-
king willen maken 

Gevraagde adressen uit de Voer
streek bekwamen we niet (om de 
eenvoudige reden blijkbaar, zoals 
we nadien vaststelden, dat er daar 
buiten het in aanbouw zijnde Hof 
« De Voer » nog niets is). 

Maar het is op het volgende dat 
ik toch eens wou wijzen. 

We zijn lid van een tiental 
Vlaamse kuituur verenigingen; we 
geven voor Ijzertoren, Prans-
Vlaanderen, Mars op Brussel, ser-
moenen^aktie, enz.; we worden met 
alLerlei steimliisten bedacht; we 
behoren dus tot wat men ae melk
koeien van de Vlaamse Beweging 
zou kunnen noemen; regelmatig 
dragen we bij tot de Vlaamse par
tij (hoe zou het ook anders kun
nen : de V.U. geniet geen vette in
komsten als de klem-partijen); m 
de Voerstreek overhandigden we 
duizend frank' voor de Vlaamse 
werking aldaar 

Dit alles is ons niets te veel, en 
we klagen er ook niet over. Maar 
dan nog over een kam van «Egoïs
tisch Vlaanderen » geschoren te 
worden, gaat toch wel wat ver. 

Overigens « sans rancune » na
tuurlijk; zodra de Voer gered is, 
springen we onze vrienden van 
Oost-Belgie ook bij. 

SE. - Gent. 

OPNIEUW 

STAATSTUSSENKOMST 
In antwoord op de brief van 

HVM-Antwerpen nog enkele be
denkingen over nationaUsatie. 
HV.M. weidt uit over het spoor 
doch dat is een slecht voorbeeld. 

ïthloss 
Waihenheim 

Jehl 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
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FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, t4X 
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Immers de verliezen van de 
N.MB.S. worden vooral veroor
zaakt door de massa-redukties aan 
grote gezinnen, militairen, en 
noem maar op, alsook door de 
goedkope tarieven. Stel je voor, 
HVM, dat het spoor gedenationaai-
zeerd wordt : dadelijk verdubbe
ling der tarieven, afschaffen der 
redukties. En dan ? En wanneer 
HVM schrijft dat nationaliseren 
betekent : onbekwamen aan de 
leiding met vette salarissen en be-
heerraden vol met politlekers zeg 
ik hem nog dit : de kiezerg krij
gen elke 4 jaar gelegenheid tegen 
misbrmken op te treden. Thans 
echter is er privé-uitbuiting van 
kolen, gas en elektriciteit, en dat 
betekent : aan de leiding « bekwa
men » (om hun zakken te vullen), 
met salarissen die men zelfs niet 
kent en de benoemingen alleen on
der kontrole van enkele schatrijke 
beheerders. Laat HVM bv. eens 
bedenken \ra.t er met de miljoe
nenwinst van de Ebes gebeurt? 

WD. - G«nt. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

Een 
mooi 
meisje 

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

Voor inlichtingen : 

V IKIIS G 
Antwerpsebaan 232 
ANTWERPEN 
(5de Dist.) 
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WXSUNIE 
BLAD V A N PE V I A A M S NATIONALE PARTIJ 

GEYL HEEFT GELIJK 
M> _ . J E N kan naar Diks-

muide gaan en dan vooral oog heb
ben voor de randverschijnselen van 
deze jaarlijkse massabijeenkomst, 
zoals höÊ snotneuzengedoe van de 
zaterdagavond, de kalkesbattemen-
ten van vijandige groepen, de strooi
biljetten allerhande ofwel met 
krampachtige belangstelling uitzien 
naar incidentjes zoals de franstalige 
p^rs. 

Men kan er gaan uit louter tradt-
Me maar men kan er ook zijn om de 
polsslag te voelen van een belangrijk 
deel van het strijdende Vlaanderen 
en te zien In hoever de verschillende 
sprekers weten onder woorden te 
brengen wat leeft in de massa op de 
welde voor hen. 

sprak over de extreme « Diets of 
niets » strekking in de jaren dertig 
die een effektieve krachtenbundeling 
rond het federalisme onmogelijk 
maakte. Zij trekken daaruit natuur
lijk onmiddellijk de konklusie dat 
prof. Geyl het extremisme — in hun 
ogen is dat elke vorm van radikale 
Vlaamsgezindheid en daarbij denken 
zij in de eerste plaats aan de Volks
unie — veroordeelde zonder meer. Zij 
gaan met een zedige stilzwijgendheid 
heen over het feit dat Geyl « met 
onbeschrijflijke opluchting » en met 
krachtig herleefde verwachting > de 
Vlaamse beweging in de laatste paar 
jaar het politieke terrein weer heeft 
zien binnenstormen en zelfs beheer
sen en zich zeer duidelijk uitsprak 
voor federalisme. 

Dl FIT jaar was er mer
kelijk meer volk dan vorig jaar en 
overwegend jonge mensen. De aan
kondiging dat de grote Vlamingen
vriend prof. Geyl zou spreken heeft 
daar zeker toe bijgedragen, evenals 
de naam van de andere sprekers. 

Met een opvallende aandacht wer
den ze beluisterd, maar vooral dan 
prof. Geyl wiens toespraak indruk 
maakte door haar openhartigheid en 
positieve toon. 

Het is trouwens de pers niet ont
gaan dat zijn toespraak om haar in
houd de gebeurtenis was van de 35ste 
IJzerbedevaart. De kommentaren van 
dinsdag hadden vrijwel uitsluitend 
betrekking op wat de eminente Ne
derlandse historicus zegde. Dat de 
franstalige pers, zoals in het geval 
van Dr. Paardekooper, eens te meer 
de toon aanslaat van « waar moeit 
die vreemdeling zich mee » is niet 
verwonderlijk. 

Dat de socialistische Volksgazet, 
waarvan de h. Jos Van Eynde de 
hoofdredakteur is, niet te spreken 
zou zijn over de scherpe blaam die 
Geyl richtte tot de officiële socialis
ten in Vlaanderen, kon men verwach
ten. Dat de toon van hun reaktie zo 
brutaal was zal zelfs kenners van het 
Volksgazetproza enigszins verbaasd 
hebben. Van Eynde en es, moeten wel 
erg op hun teen getrapt zijn. 
De kranten van C.V.P.-strekking 

wierpen zich met kennelijk welbeha
gen op de passus uit de rede van 
Geyl waarin hij strenge woorden 

D> ' E rede van prof. 
Geyl is echter te belangrijk dan dat 
wij er alleen zouden van onthouden 
wat zoetwaterflaminganten of anti
flaminganten er graag of minder 
graag in hoorden. 

Zijn oordeel over een bepaald « hol 
extremisme » uit de dertiger jaren 
was niet mals maar wordt, zoals 
Scrutator het in « De Standaard » 
schreef, ongetwijfeld onderschreven 
door de overgrote meerderheid der 
Vlamingen, niet in het minst door de 
huidige generatie strijdende Vlamin
gen. Na de Bormsverkiezing kreeg 
het federalisme een prachtkans, als 
het door de krachten van het Bel
gisch unitarisme verijdeld kon wor
den, was dat vooral omdat onder ei
gen Vlaams - nationalistische mede
standers een hol extremisme c^kwam 
dat ze ondermijnde. « België kapot » 
dat was de leus die ertegen werd 
aangeheven; wie van federalisme 
sprak wilde België redden, zo heette 
het, was een halve broeder, een neo-
Belgicist, een verrader. Die wilde ver
dachtmakingen verlamden alle op
treden van de Vlaams - nationalis
tische voormannen >. Verderop zeg
de hij « Ik heb een gevoel alsof ik 
mij terugvind in die bewogen jaren. 
Maar de hemel zij dank, er is een 
verschil : die onrealistische politiek 
van « België kapot », van « politiek 
Groot-Nederland •», die mij toender-
tijd zo ongeduldig maakte — en als ik 
zeg : « ongeduldig », gebruik ik een 
zwak woord — blijft nu achterwege. 

Inderdaad, maar niet helemaal. Wie 
vandaag dag in dag uit in de Vlaam
se strijd staat ergert zich bv. aan 
fossiele slogans als «Belgikske Nikse» 
die men hier en daar nog eens hoort. 
Niet omdat unitair België de flami-
gant van 1962 nauw aan het hart 
zou liggen — verre van daar — maar 
wel omdat hij beseft dat dergelijke 
woordkrachtpatserij, dergelijk woord-
radikalisme geen nut heeft. Hij weet 
dat de grote massa van het Vlaamse 
volk — dat hij voor de Vlaamse be
weging moet trachten te interesseren 
— nu eenmaal vertrouwd is met het 
zgn. Belgische feit en op zijn minst 
wantrouwig staat tegenover « Bel
gië kapot •» - leuzen. Het is immers 
pas wanneer ons volk in brede lagen 
de essentie van de Vlaamse strijd zal 
vatten en ermee sympathiseren dat 
het dergelijke uitingen van kwaad 
Flamingantenhumeur zal kunnen be
grijpen. Bovendien : het is niet door 
leuzengeschreeuw dat nien een te
genstander klein krijgt maar wel 
door systematisch, met koele berede
nering, zijn positie te ondermijnen 
en te verzwakken. De aangewezen 
weg is het federalisme : het ont
kracht de unitaristen en geeft ons 
de mogelijkheid zelf ons verder lot 
te bepalen. En dat zal zeker zijn in 
de zin van steeds nauwere banden 
met Nederland. De Europese eenma
king zal hier trouwens een stimulans 
voor zijn. Een overtuigd federalist is 
een veel realistischer groot-Neder
lander dan een ongeduldige « Neder
land één »-man die het pleit gewon
nen acht en kinderlijk gelukkig is 
wanneer hij ergens het oranje-blan-
j e-bleu ziet en Dietse leuzen kan 
kalken of skanderen. De Belgische 
unitaristen beseffen dit maar al te 
wel en het is een der redenen van 
hun verbeten verzet tegen het fede
ralisme 

i'% ADAT professor 
Geyl op zo'n duidelijke maar tevens 
genuanceerde wijze gewaarschuwd 
had tegen overdrijvingen die in het 
verleden onze volkse zaak meer 
kwaad dan goed deden, richtte hij 
een duidelijke oproep tot de Vlamin
gen in de partijen om het « Vlaan
deren eerst » wat meer indachtig te 
zijn. Vooral zijn nauw verholen op
roep tot de Vlaamse socialisten om 

een meer positieve houding aan té 
nemen in de Vlaamse strijd en ziel» 
meer bereid te tonen tot samenwer-» 
king in die zin met Vlamingen van 
andere politieke of filozofische over-» 
tuiging werd opgemerkt. Voor dd 
Vlaamsgözinde socialisten van da| 
groep « Links » is de oproep van Geyl 
een niet te onderschatten morela 
steun. Voor de officiële socialisten ü 
la Van Eynde een scherpe blaam 
want Geyl zou zelfs « nog wel een 
paar stappen verder gegaan öjn « 
dan de ondertekenaars van het So^ 
cialistisch Vlaams manifest, die zil 
zo verketterd hebben. 

Professor Geyl legde hier de vi»" 
ger op de Vlaamse wonde. In onz« 
partij alleszins en bij heel wa | 
C.V.P.-flaminganten is er bereidheid 
genoeg om met de Vlaamse socialis
ten tot een konkreet Vlaams gesprek 
te komen. Dit werd door het officieM 
socialisme steeds stug en onder al
lerlei « voorwendsels afgewezen > zl| 
leggen hiervoor niet de geringst» 
goede wil aan de dag. De kleine groep 
intellektuelen en militanten die <H1 
wel doen worden door de eigen pa»-
tijleiding juist daarom gewantrouwd 
en voortdurend gekleineerd. 

Lr E generaties « UnlB» 
sen » en « rechtsen » van voor en tij
dens de oorlog blijken in Vlaanderen 
zozeer vastgeroest in wederzijds wan» 
trouwen en vijandschap dat men bij
na zou gaan geloven dat een open 
gesprek onder her niet meer moge» 
lijk is. Wanneer de VlaamsgezindI 
naoorlogse generaties er zouden iS 
slagen deze vorm van verzuiling tl 
doorbreken en elkaar weer te vulden 
In een open en tolerante geest om 
samen te strijden voor wat gans on« 
volk ten goede komt, dan zullen sfl 
een onschatbare bijdrage gelever4 
hebben in de Vlaamse ontvoogding» 
strijd. Wij zijn bereid alles daarvooi 
te doen. 

Wij hopen tevens dat er een vo*» 
doende aantal marxisten en kristwi* 
demokraten zijn in Vlaanderen ca 
deze gedachte niet a priori te vetw 
werpen. Waarom niet eens samen aao 
een ronde tafel gaan zitten en dan 
liever nog vandaag dan morgen. 

Paul Martena 

WILDE VERDACHTMAKING 

(21 augustus 11.) heeft De Standaard het eens 
te meer over politici met « wilde verdachtma
kingen ». Dezelfde tekst heeft dezelfde krant 
gebruikt toen wij Verroken op de korrel namen. 

Wij zullen die « wilde verdachtmakingen » 
eens te meer konkretiseren. Onze lezers moeten 
nu maar eens goed opletten of De Standaard on
ze argumenten weerlegt dan wel of ze zelf met 
« holle frazen » uitpakt om de feiten te omzei
len. 

Heeft Verroken of eender welke Vlaamse 
kleurpolitieker ten tijde van de kommissie 
Harmei de Voerstreek bij Limburg opgeëist, 
daar waar ze het vpUedig gebied Komen-Moes-
kroen aan Henegouwen afstonden ? 

Heeft Verroken of eender welke Vlaamse 
kleurpolitieker de verfransing aangeklaagd van 
de Platdietse streek, waar thans nog 90 % van 
de bevolking haar Limburgs dialekt spreekt ? 

Ja of neen Standaard ? 
Heeft Verroken ja dan neen Edingen prijsge

geven ? 
Ja of neen Standaard ? 
Heeft Verroken ja dan neen volledig Vlaamse 

gehuchten in de streek van Komen - Moeskroen 
prijsgegeven ? 

Ja of neen Standaard ? 
Heeft Verroken ja of neen Mark, Kokiane en 

D'Hoppe prijsgegeven. 
Ja of neen Standaard ? 
Heeft Verroken ja of neen op het C.V.P.-kon-

gres te Oostende de « faciliteiten » in de rand
gemeenten goedgekeurd ? 

Ja of neen Standaard ? 
We begrijpen goed dat De Standaard de éen 

of andere gedweeë kleurpolitieker tot Vlaamse 

held moet opblazen om toch iets tegen de Volks
unie te stellen, maar eerlijkheid blijft eerlijk
heid. 

Dat De Standaard dan ook de stellingen van 
Verroken verdedigt. Maar dat doet ze niet. Het 
is altijd dezelfde dubbelzinnigheid bij die heren. 

Waar is de tijd dat De Standaard ons andere 
Vlaamse helden wilde doen verheerlijken? 

Delwaide, Custers, Leemans, Craeybeckx.., 
De Standaard mag van ons weten dat zelfs 

het taaie flamingantenras dat nog Van Cauwe-
laert of Huysmans als Vlaamse helden aanziet, 
verdwenen is. 

En bij de realistische jeugd pakt dat gelul en 
die flamingantische romantiek niet meer. 

Pie kijkt naar de feiten. 
En de feiten zijn niet alleen eerbiedwaardiger 

dan een lord-mayor maar ook dan Verroken en 
De Standaard. 

Xot de volgende « wilde verdachtmakingen » ! 



DE VOLKSUNW 

Demografie I 

Hoe verontrustend de demog:rafi-
sche toestand van België is, blijkt 
duidelijk uit de cijfers die we vonden 
in het « Verslag over de ontwikkeling 
van de sociale toestand in de Ge
meenschap in 1960 », uitgegeven door 
de E.E.G. 

België heeft voor de periode 1955-
1960, op Luxemburg na, het ongun
stigste geboortecijfer van de ganse 
Gemeenschap. De volgorde ziet er uit 
als volgt (in per duizend) : Neder
land 20,8 — Frankrijk 18,0 — Italië 
17,9 — Duitsland 17,7 — België 16,9 
— Luxemburg 16,8. 

Demografie II 

Dit ongunstig Belgisch geboorte
cijfer is een eerste aanduiding voor 
de snelle veroudering van de Belgi
sche bevolking. Deze veroudering 
blijkt overduidelijk uit de sterftecij
fers voor de periode 1955-1960 (in 
per duizend) : België 12,3 — Luxem
burg 12,1 — Frankrijk 11,4 — Duits
land 11,3 — Italië 9,6 — Nederland 
7,6. 

België heeft dus binnen de Ge
meenschap het absolute doodkisten-
rekord. 

Demografie III 

Het gevolg van deze extreme Bel
gische geboorte- en sterftecijfers is 
een inkrimping van de aktieve bevol
king. Dit verschijnsel doet zich bin
nen de Gemeenschap slechts in Bel
gië voor. In de periode 1959-1960 
evolueerde de beroepsbevolking als 
volgt : België min 0,1 % — Frank
rijk plus 0,1 % — Duitsland plus 
0,5 % Italië plus 0,6 % Luxemburg 
pius 0,7 % — Nederland plus 1,0 %. 

Demografie IV 

Bij deze cijfers passen enkele be
merkingen. De slechte demografische 
toestand is wel een der Belgische ba-
zisproblemen. Nog steeds echter acht 
de Belgische regering de oprichting 
van een « Ministerie van het Gezin » 
totaal overbodig. 

Voor de demografische noodtoe
stand van het land zijn Wallonië en 
Brussel in de eerste plaats verant
woordelijk. De inkrimping van de 
Belgische beroepsbevolking is niets 
anders dan een inkrimping van de 
Waalse beroepsbevafking. 

Verre van behoefte te hebben aan 
ekonomische expansie, zijn de Walen 
niet eens in staat het aantal werk-
gelegenheden in Wallonië te bezet
ten; invoer van Vlaamse en vreemde 
arbeidskrachten moet de Waalse be
roepsbevolking min of meer op peil 
ho de> . 

Meteen wordt duidelijk dat verde
re industrializering van Vlaanderen 
nadelig is voor de Waalse ekonomie. 
Daarom het Waals verzet tegen het 
vestigen van nieuwe bedrijven in 
Vlaanderen. De stroom van Vlaamse 
arbeidskracht moet in steeds toene
mende mate gevoerd worden naar de 
leeirkomet!''» v^aais» arbeidsplaat-
se-' 

Vlaanderen heeft de keuze. Ofwel 
laat het zich te eeuwigen dage ge
bruiken als mensenrezervoir voor het 
Waalse knekelhuis. Ofwel streeft het 
naar een gunstiger pozitie in Europa 
door zich los te maken van het Waal
se lijk. 

De huidige regering — net als alle 
vorige trouwens — heeft de eerste 
(^lossing gekozen. 

epeRNOTCN 
'M Onderwijs te Eisene 

Open brief *5^-> ^ 

aan dhr Hubert Lampo 

journalist 

p/tt DE VOLKSGAZET 

Waarde Itonfrater, 

Gij zijl een man van veelzijdige literaire aktiviteiten en 
onder de Vlaamse auteurs zijl gij zeker niet de geringste. Gij 
zijt een links auteur - in Vlaanderen zijn er nu eenmaal geen 
auteurs zonder meer. Men schrijft links of men schrijft rechts 
en dat heeft niets ie zien met het gebrui% van één der beide 
handen. Men kan echter bezwaarlijk van u beweren dat gij 
het literaire wierookvat alleen gebruikt om het stuk te slaan 
op linkse neuzen. Gij zijt een breeddenkend man en dat is 
onlangs nog gebleken in het essay dat gij gewijd hebt aan het 
werk van Timmermans 

Dat bleek trouwens enkele dagen geleden nog, toen gij 
in de Volksgazet een in memoriam hebt gepleegd voor Filip 
de Pillecijn. Maar daarmee zijn we beland bij een ander akti-
viteit van u ; de literaire kritiek. Wie • zoals ik - beroepshalve 
iedere dag de Volksgazet moet doorworstelen, is telkens weet 
blij wanneer hij even kan op adem komen in de oase van UM> 
kronieken. Af en toe beleeft men er zelfs een onverwacht 
avontuurtje, zoals enkele jaren geleden toen gij zo scherpzin
nig hebt betoogd dat achter het pseudoniem Jean' du Pare 
niemand anders dan een dame kon schuilgaan. Gij zijt niet 
alleen steeds een voortreffelijk kenner geweest van de.vrouwe-
lijke lingerie zoals zeer tot uw ongenoegen onlangs het 
Pallieterke heeft beweerd, maar ook van de psyche van West-
vlaamse vrouwelijke auteurt 

De ambtsbroeder li]ke aanschrijftiiel die ik gebruik, 
waarde konfrater, heeft betrekking noch op uw zuiver-lite-
raire noch op uu) literair-kritische .werkzaamheden. Hij richt 
zich uitsluitend tot de man die af en toe - kleine Spielerei 
wellicht ? - een « humoristisch » kursiefje pleegt in de 
Volksgazet. Onlangs hebt gij u in een dergelijk stukje gewend 
tot professor Geyl; gij hebt de eminente Noordnederlandse 
geschiedkundige er voor gewaarschuwd dat hij op de IJzer
bedevaart terecht zou komen in een gemengd bataljon van 
N.S.K.K.-ers en Weerwolven en gij hebt de Geyl'se aanwezig
heid te Diksmuide een betreurenswaardige vergissing genoemd. 

Gij riept, waarde konfrater, te dier gelegenheid mosselen 
voor het schip aan de kaai lag Ik ga niet trachten hier te 
weerleggen dat te Diksmuide sleehls gelaarsde en geridder-
kruiste obersturmführers in de wei staan - het zou waarschijn
lijk toch maar boter aan de galg zijn. Maar wellicht had gij 
er goed aan gedaan, even te wachten tot Geyl gesproken had. 
Misschien ware het verstandiger geweest, even te luisteren 
naar wat de Nederlandse K.Z.-man Ixier kwam vertellen en 
even te kijken, hoe zijn publiek daarop zou reageren. 

Gi] zoudt aan, waarde konfrater, de gelegenheid gehad 
hebben om vast te stellen dat professor Geyl over de kollabo-
ratie enkele zeer harde dingen heeft gezegd. Gij had kunnen 
vaststellen dat het auditorium vaü oberstuimführers en 
N.S.K.K.-ers verrassend - voor u althans verrassend - nuchter 
daarop reageerde ; hel applaus voor de eminente spreker kan 
lastig doorgaan voor een legenmanifestatie. En daarenboven, 
waarde konfrater, had gij kunnen vernemen dat een onver
dacht anti-nationaalsocialisl, een oudgevangene van de Grüne 
Polizei voor de kollaboratie in Vlaanderen voldoende begrip • 
alleen maar begrip, niets meer maar zeker niets minder -
kon opbrengen om amnestie een vanzelfsprekende eis te vin
den. Begrip dal men in de Volksgazet - ondanks uw breed-
denkende aanwezigheid - noq lang niel zal opbrengen. 

Gij had tenslotte kunnen vernemen, waarde konfrater, 
dat professor Geyl hel socialistisch licht niet onder de koren
maat heeft gezet. Hij hield er aan, nadrukkelijk te verklaren 
dat hij lid is van de Nederlandse P.V.d.A^ Wat nog niet wil 
zeggen dat hij hel ook maar é^n dag zou volhouden in de 
verslikkende atmosfeer van de B.S.P. Zo meent althans^ 

ute dio Gene*4 

Het is opvallend, hoe weinig rekla-
me gemaakt wordt voor het Vlaams-
talig vrij onderwijs te Eisene. In de
ze periode van het jaar is het gebrui
kelijk dat de scholen met affiches en 
strooibriefjes leerlingen trachten aan 
te trekken. Het Vlaamstalig vrij o n 
derwijs te Eisene blijft daarbij ern
stig in gebreke, met als waarschijn
lijk gevolg dat s lechts de St. Aleidis-
school, met haar ongunstige ligging, 
nog over voldoende leerlingen zal be
schikken. Voor hoelang ? 

Er bestaat aanleiding om te ver
onderstellen dat een vroeger pastoor 
van Eisene - St. Kruis, thans be
noemd aan he t bisdom, daarin de 
hand zou hebben. Vroeger heet te h e t 
« liever turks dan paaps ». Is he t nu 
« liever turks dan Vlaams » gewor
den ? 

= Deurwaarders 

Door Waalse en Brusselse deur
waarders worden dokumenten over
gemaakt aan hun Vlaamse kollega's, 
natuurlijk in he t Frans. Met als ge
volg dat de Vlaamse deurwaarders 
het vertaalwerk voor de Walen en 
Brusselaars mogen doen a rato van 
50 F, daar waar een beëdigd vertaler 
zeker 300 F zou vragen. 

Hoelang nog knechtje spelen ? 

g De Volksmacht 
= De Volksmacht, weekblad van de 
^ Christelijke Arbeidersbeweging, 
^ bracht onder de titel « 't Zij een 
^ vruchtbare dag ! » verleden zaterdag 
= een Ijzerbedevaartartikel. Het stuk 
^ mocht dan al zeer vroom zijn, 
^ minimalist ischer en makker kon he t 
= niet. Na gezegd te hebben dat he t 
^ gros van de Vlaamse weermacht ge -
= leverd wordt door h e t A.C.W., doet 
^ steller een oproep tot «alle» Vlamin-
= gen. Men moet dat « alle » met een 
^ korreltje zout nemen want even daar-
^ voor wordt beweerd dat aan de 
= Frontpartij , het V.N.V. en « hun uit-
= lopers » (dat zal de Volksunie wel 
= zijn) een anti -demokratisch reukje 
= vasthangt. Geen « vrome gebedsdag » 
^ dus voor de V.U.-fascisten ! 
= Het nummer dat we lazen, bevatte 
^ drie volle bladzijden bewegings-
^ nieuws uit het arrondissement Aalst. 
^ We stelden vast dat politieke manda-
= tarissen op dag en uur van de IJzer-
^ bedevaart doodgewoon hun zitdag 
= hielden. 
M De K.W.B. of de K.A.V. huldigde op 
= 19 augustus vlaggen in, speelde voet-
= bal en wat dies meer. In die drie 
= bladzijden werd geen enkele autobus 
= namens geen enkele kristelijke so-
= ciale vereniging met bestemming 
^ Diksmuide aangekondigd. 
^ Het « gros van de Weermacht » zal 
^ dus wel thuis gebleven zijn. Alhoe-
^ wel we persoonlijk talrijke overtuigd 
^ Vlaamsgezinde A.C.W.-ers en K.W.B.-
^ ers kennen, die naar Diksmuide g in-
= gen. Zonder hun officieren ! 

= Wat te Leuven 

Het is te betwijfelen of de aange
kondigde hervormingen aan de Leu
vense universiteit de Vlaamse open
bare mening lange tijd zullen bevre
digen. 

De dag na het aankondigen van 
de hervormingen waren de fransta-
lige en nederlandstalige katholieke 
bladen unaniem in hun geestdrift. 
De dag nadien echter begon het 
« hineininterpretieren ». 



OE VOLKSUNIE s 
Voor wie de verhoudingen kent is 

het duidelijk dat de verdubbeling: der 
fnnktes weinig pozitiefs zal opleve
ren. Het valt te vrezen dat de be
voegdheden van de Vlaamse rector 
magnificus, Mgr Van Waeyenbergh, 
steeds meer zullen toevallen aan de 
zoveel jongere Waalse rector, Mgr. 
Descamps. 

Door het oprichten van twee uni
versitaire parochies, een nederlands-
talige en een franstalige, voelen 
thans reeds de voorstanders van « fa
ciliteiten » te Leuven zich gesterkt. 
De bisschoppen hebben de kwestie 
der faciliteiten uitdrukkelijk voorbe
houden aan de wetgever. We zijn be
nieuwd, welke koalitie in het parle
ment deze faciliteiten eventueel zal 
verdedigen. 

Beschamend 

Elseviers Weekblad brengt deze 
week een kort artikel waarin de fi-
nantiële toestand van de K.L.M. met 
die van de Sabena vergeleken wordt. 

We citeren letterlijk uit het Neder
landse blad : « Uit het weinig over
zichtelijke en soms in een erbarme
lijke « taa l» geschreven verslag der 
Sabena valt op te maken dat... ». 

Zo staan wij, Vlamingen, in Neder
land nog eens voor schut als analfa
beten. 

Omwille van een klassieke « Belgi
sche > tekst : een stuk dat oorspron
kelijk in het Frans werd gesteld en 
dat men vlug heeft doen vertalen 
door de eerste de beste ondergeschik
te. 

Hoe lang blijven we nog de klowns 
van Europa 7 

P.W. Segers 

De grote r Vlaamse voonxian » 
P.W. Segers zet op Landsverdediging 

.r< rustig zijn .anti-Vlaam£« politiek 
• Toort. Hij schijnt gezworen te heb-
. J>en, alle speciale legereenheden die 
4j&ku>gKin Vlaanderen gevestigd zijn, 

imar Wallonië over te hevelen. En
kele maanden geleden kloegen we de 
overheveling aan van de Antwerpse 
hoofdapotheek, van de vliegbazis van 
Wevelgem en het lepers depot. 

De lijst gaat verder : binnenkort 
verhuist het Opleidingscentrum van 
de Gezondheidsdienst naar Basto-
gne. Dit centrum is sinds 15 jaar ge
vestigd in de Leopoldskazerne te 
Gent. Talrijke Vlaamse beroepsmili
tairen van de lagere graden die er 
werken, hebben zich in de loop der 
jaren te Gent gevestigd. 

Ze zullen de verbanning naar het 
verloren gat Bastogne zeker op prijs 
stellen. 

De senatoriale burgemeester vloel> 
de over van dankbaarheid tegenover 
het Parlement en de regering die 
thans krachtig aansturen op spoedige 
verwezenlijking van het projekt. 

Dat klinkt fraai, maar aan het ein
de van zijn intervieuw wist de heer 
Claeys toch te zeggen dat de eerste 
zes jaar nog geen enkele wagen over 
een nieuwe E-3 van Gent naar 'Ant
werpen zal hoeven te rijden. 

Wij voorspellen dat het nog langer 
zal duren. Met de verbinding tussen 
de beide Schelde oevers te Antwerpen 
is men nog nergens. De onteigenin
gen langs de tracé moeten nog begin
nen; zelfs met de nieuwe reglemente
ring zullen daar wel een paar jaar 
mee gepaard gaan. 

Niet voor de jaren 60, die E-3 ! 

Konsekwent 

De « Standaard » heeft al een paar 
keer gewag gemaakt van vlagge-in-
cidenten in Wallonië. Vlaamse jeugd
groepen die in Wallonië kampeerden 
kregen last omdat zij in hun kamp 
de Vlaamse leeuw hadden gehesen. 

Verdienstelijke verontwaardiging 
van de « Standaard ». Maar nauwe
lijks enkele weken geleden zette het 
blad zijn beste beentje voor om de 
Vlaams-Waalse kinderuitwisseling te 
doen slagen. Uitwisseling die, tussen 
haakjes gezegd, een dikke mislukking 
werd. En die moest dienen om, in de
ze benarde tijden, de unitaire banden 
steviger aan te halen. 

E-drie 

De Gentse burgemeester, senator 
Claeys, heeft in een intervieuw het 
probleem van de E-3 wat nader be-
Ucht. 

Onenigheid 

In « De Standaard » van 14 dezer 
verscheen een stukje « Dienstbetoon 
in Overmaas », een reaktie van « Het 
Langohr - Veltmans komitee », waar
in erop gewezen werd dat er een on
juistheid zou geslopen zijn in ons 
artikel « Vergrootglas op de Voer-
streek ». Het dienstbetoon voor de 
oorlog werd ingericht door de gewest
bond Overmaas. Katolieken en 
Vlaams-nationalisten zetelden er. 

We aanvaarden dit graag. Doch het 
raakt de grond van de zaak niet. 
Waarom zijn er geen Vlaamse C.V.P. 
zitdagen meer geweest de laatste ja
ren ? Dat is de vraag die dient be
antwoord. 

Verder wordt de Volksunie beschul
digd de politiek in de Voerstreek te 
willen binnen brengen. 

Hoe argeloos of hoe geslepen. 
Wat wordt er anders gedaan in 

Overmaas dan politiek ! 
De Waalse C.V.P., de M.P.W. om 

van andere partijen of politieke groe
pen niet te spreken. 

Wij vragen toch juist da t de 
Vlaamse C.VJP., de Vlaamse libera
len en de Vlaamse socialisten' zich 
aktiever met Overmaas zouden be
moeien. 

Dat vragen trouwens aOe aktleve 
Vlaamsgezinden in Overmaas. 

Zij zijn bereid de hulp van alle Vla-
niingen te aanvaarden. 

Er zijn echter mensen die klaar
blijkelijk liever de Voerstreek verlo
ren zien dan de Volksunie te weten 
helpen. 

De Volksunie heeft geen lijsten in 
Overmaas en kan er dus geen stem
men halen. 

Toch he'.pen wij. Omdat gans 
Vlaanderen Overmaas geholpen wil 
zien. 

Niet met uitstervende folklore. 
Maar met aktie. Dat de anderen 
naast ons vechten. 

Ook de kleurpolitiekers. 
Zij zijn welkom. En van harte. 
Vlaamse onenigheid is schadelijk. 

Vlaamse passiviteit is schadelijker. 
Een soort eenheid is onmisbaar. 

De eenheid in de aktie. 
Daarom beginnen wij de aktie. 
Laat de anderen een zijn in die ak

tie. 

Nog een argument 

De Standaard - Het Nieuwsblad 
vindt het een kolossaal argument 
voor minister Gilson dat en de MPW 
en de Volksunie Gilson aanvallen. 

De MPW omdat ze de Voer bij Luik 
wil. 

De Volksunie omdat ze de Voer bij 
Limburg wil. 

De Volksunie omdat ze Edingen en 
zovele andere Vlaamse gemeenten en 
gehuchten niet prijsgeven wil. 

De Standaard wil Edingen en al die 
gemeenten en gehuchten wel prijs
geven. Zoals ze desnoods ook vrede 
zal nemen met de verfransing van de 
acht Brusselse randgemeenten. 

Omdat dit het C.V.P. program is. 
Nochtans in een vlaag van reto-, 

riek schreef de Standaard enkele we
ken terug dat ze 't Vlaamse volk ver
kozen boven de C.V.P. 

Thans kiezen ze zelfs Gilson bo
ven het Vlaamse volk. 

Ze zijn altijd zo geweest. 
En zullen wel altijd zo blijven. 

Middelmatig en 

onopvallend 

Welke Vlaming vindt genade in d « 
ogen van La libre Belgique ? Alleen d ^ 
afvalligen. 

Zeker niet de Brugse volksvertegen-» 
woordiger Van Damme, een van d» 
weinige C.V.P.-parlementairen, die d« 
moed heeft van een eigen Vlaams» 
overtuiging. 

Volgens de reaktionaire Brussels» 
krant valt volksvertegenwoordige» 
Van Damme alleen maar op door zijn 
gestalte. Wat volgens ons toch nog al-« 
tijd beter is dan alleen maar op t a 
vallen door zijn beestigheden zoals da 
Libre, die gelukkig in Vlaanderen doo4 
de jonge intellektuelen niet meer ge»* 
lezen wordt, zodat hun geest zuive» 
blijft. De Volksunieparlementairen 
brengen het er trouwens niet beter af* 

Het is een « sextuor de médiocres * 
— een zestal middelmatigen. De Libre 
doet er éne bij onze vijf. Erg vriende-i 
lijk. Zij zijn echter niet zo groot als 
de C.V.P.-er Van Damme, want dia 
steekt ten minste boven de maat uit l 

Eisen vervuld 

Bij herhaling heeft « De Boer m^ 
orgaan van de Belgische Boerenbond 
geprobeerd uit te leggen waarom zij 
niet meedoen aan de mistevredett-^ 
heidsbetogingen van de boeren. 

Het klinkt bitter weinig overtuf-« 
gend. 

Volgens de Boerenbond zijn al da 
eisen van de boeren vervuld ! 

Klaarblijkelijk denkt de Boeren-4 
bond dat de duizenden boeren, dia 
jaarlijks hun bedrijf stopzetten, dit 
alleen doen na gemaakt fortuin ! 

We kunnen alleen maar hopen dal 
de jonge boeren thans eindelijk zul
len inzien dat de Boerenbond hea 
maar een uitweg biedt : vergaan, 

HM*m 

\ KLEINE KRANT • KLEINE KRANT • KLEINE KRANT "KLEINE 
E • Zelfbestuur 
• 

• voor Schot land 
m ' ' • 

: In Schotland is men be-
ï gonnen met een zeer ori-
• ginele aktie voor zelf be-
• stuur. Men wil er name-
• lijk honderdduizend pond 
• bijeenbrengen voor het in-
• eensteken van een volks-
• raadpleging over dit zelf-
: bestuur. Kantoren worden 
: over gans het land geo-
E pend om inzamelaars aan 
E te trekken. 

ling op aUerlei gebied. Er 
worden titels uit kranten 
aangehaald o.m. de vol
gende : « Voor Allen — 
Aan onze Vlaamse arbei
ders in Wallonië : verblijf 
niet langer in vuile barak
ken — voor klachten 
wendt U tot het A.B.V.V.» 
— « Het Nieuwsblad » — 
Autobus met meisjes-ar
beidsters verongelukt 's 
morgens te 5 uur 30 op 20 
km van huis. Balans 42 
gekwetsten. 

Libre over de nood aan 
mijnwerkers en de inwij
king van 5.000 Spaanse 
mijnwerkers bewijst dat 
er geen nieuwe fabrieken 
nodig zijn om afgedankte 
mijnwerkers in Wallonië 
werk te verschaffen. Er 
wordt verder gewezen op 
het overbrengen van Aleu-
rop van Tessenderlo naar 
Wallonië evenals van het 
automontagebedrijf dat 
zich te Temse wilde ves
tigen. 

• Nederlands 

tig verfranst. Zo gebeurt 
het ook te Kraainem waar 
de pastoor Franstalige 
kaste-missen opdraagt en 
waar het zo ver gekomen 
is dat enkel nog de vroeg-
missen in het Nederlands 
worden gecelebreerd. 

Zelfbestuur-slogans in Schotland 

Pamfle t I • Pamfle t II 

Zeventien miljoen men
sen spreken Nederlands. 
Het Nederlands wordt aan 
43 buitenlandse universi
teiten onderwezen. Na En
gels en Duits is onze moe
dertaal de grootste in de 
rij der Germaanse talen. 
Groter dan de vier Skan-
dinavische talen samen. 
Geen minderwaardig-
heidskompleks dus ! 

• Kraa inem 

De Volksunie - afdeling 
te St. Gillis - Dendermon-
de heeft een prijzenwaar-
dig initiatief genomen dat 
navolging verdient. Zij 
heeft namelijk een realis
tisch pamflet uitgegeven 
waarin wordt gewezen op 
de Vlaamse achteruitstel-

Er wordt vervolgens in 
bedoeld pamflet aange-

Enkele weken geleden 
hebben wij een bijdrage 

haald dat de eerste gebracht over St. Pieters-
Vlaamse generaal werd 
benoemd en dat de stand 
bij de hogere officieren 
thans is : 8 Nederlandsta-

Leeuw waar onze Lieve 
Heer ieder jaar twee keer 
sterft : eenmaal in het 
Frans en eenmaal in het 

ligen tegenover 35 Frans- Nederlands. Het parochie-
taligen. Een titel uit de leven wordt er stelsebna-

Te Kraain 'em begint de ver
fransing in de kerk. 



M VOlKiUNII 

Het schandaal Nieuw-Guinea 
Zelden is in de aan ploert igheden toch niet zo a rme ge
schiedenis van de diplomatie op misselijker wijze een 
verdrag gesloten dan verleden vsreek, toen in het kantoor 
van UNO-sekretar is O e T h a n t te New-York de Neder
landse en Indonezische handtekeningen gezet werden 
onder het akkoord betreffende de machtsoverdracht in 
Nieuw-Guinea . 
O p 31 december wordt de Nederlandse vlag in Nieuw-
Guinea gestreken. Meteen zal ook het laatste s tuk van de 
voormalige Oost zich bevinden onder het gezag van de 
Repoeblik Indonesia. He t laatste blad van Max Havelaar 
is voorgoed omgedraaid. Maar de pen van Multatuli zou 
wel eens te bot kunnen bHjken voor het vervolg der ge
schiedenis. 

Litanie van het verraad 

ning is daarbij een gedroom
de bliksemafleider. Sinds ja
ren eiste hij — steeds met 
meer nadruk — West-Irian op 
en stelde hij een militaire in-
vazie in het vooruitzicht. Dat 
was louter bluf; tot een der
gelijke invazie is het nooit ge
komen en de infiltraties van 
valschermspringers zouden 
door de Nederlanders — in-

onder druk om Nieuw-Guinea 
zo rap mogelijk te ruimen. 

De V.S. waren eens te meer 
bezweken voor grove Indo
nezische chantage : als gij 
ons niet steunt, vallen we de 
Russen in de armen. Enkele 
maanden geleden bleek dui
delijk dat de V.S. Nederland 
iedere militaire hulp ontzeg
den, terwijl de Amerikaanse 

Het minste wat men kan 
zeggen van de Indonezische 
aanspraken op « West-Irian » 
is, dat ze zeer aanvechtbaar 
zijn. De Nieuw-Guinese Pa
poeabevolking heeft niets ge
meen met de gemengde be
volkingen op de Indonezische 
hoofdeilanden. De geschied
kundige banden beperken 
zich tot de invallen der hong-
gi, Maleise plunderaars die 
zich op Nieuw-Guinea kwa
men bevoorraden in slaven. 
Blijft alleen het feit dat 
Westelijk Nieuw-Guinea, net 
als Indonezië, tot de Neder
landse Oost heeft behoort. 

De Indonezische aanspra
ken zijn daarenboven een 
itoppunt van schijnheiligheid 
Nieuw-Cuinea behoort tot 't 
machtsgebied van twee ver
schillende staten. W e s t -
Nieuw-Guinea is Nederlands, 
Oost-Nieuw-Guinea Austra
lisch gebied. In beide gebie
den woont één en dezelfde 
Papoeabevolking. De Indone
zische prezident Soekarno be
weert dat het hem te doen is 
om de bevrijding van de Pa-
poeas. Om die uit O o s t -
Nieuw-Guinea bekommert hij 
zich echter niet. Men komt 
sterk in de verleiding te den
ken dat hij het zwakke Ne
derland aandurft, maar dat 
' t Indonezisch recht ophoudt 
recht te zijn t.o.v. de sterke
re Australiërs. 

Het is daarenboven uiterst 
twijfelachtig of de Papoeas 
met een Indonezische «bevrij
ding» gediend zijn. Nederland 
heeft zich de laatste jaren 
geweldig ingespannen om de
ze zeer achterlijke bevolking 
rijp te maken voor zelfbe
stuur. Het paar duizend ont
wikkelde Papoeas beseft vol
komen dat een onafhankelijk 
Nieuw-Guinea een groter 
kans op vooruitgang zou ma
ken dan een Nieuw-Guinea 
dat een rand-eiland is van 't 
slecht bestuurde, korrupte In
donezië. De achterlijke Pa
poeas in het oerwoud zijn 
sinds de invallen der honggi 
nooit erg Maleis-gezind ge
weest; bij de infiltraties van 
Indonezische valschermsprin
gers gedurende de laatste we
ken hebben zij meestal spon
taan het Nederlands gezag 
gesteund. 

Zoals gezegd deed Neder
land veel voor de verheffing 
der inheemse b e v o l k i n g . 
West-Nieuw-Guinea was stel

lig een verliespost voor de Ne
derlanders. Al wat het Neder
lands gezag' wenste was, 
vroeg of laat — en liever 
vroeg dan laat — uit Nieuw-
Guinea te verdwijnen, na de 
bevolking rijp gemaakt te 
hebben voor zelfbestuur. Ne
derland moge dan in de Oost 
al minder fraaie bladzijden 
hebben geschreven — 't heeft 
zich de laatste jaren steeds 
voortreffelijk gekweten van 
zijn plichten jegens de Pa
poeas. En het had van zijn 
verantwoordelijkheid terzake 
de sluitsteen gemaakt van 
zijn Nieuw-Guinese politiek. 
Voor Soekarno is Nieuw-Gui
nea belangrijk. Hij heeft in 
zijn Repoeblik af te rekenen 
met heel wat binnenlandse 
moeilijkheden en een militai
re of diplomatieke overwin-

De Quay (eerste minister) en Luns (minister) Nieuw-
Guinea opgegreven onder V-S.-drnk. 

dien zij de handen vrij had
den — vlug bedwongen zijn 
geweest. 

Maar Nederland had aller
minst de handen vrij. De 
U.N.O. zat achter het land 
aan en de V.S. — vooral 
sinds Kennedy aan het be
wind kwam — zetten hun 
NATO-bondgenoot letterlijk 

Zevende Vloot — garant van 
de vrede in de Stille Oceaan 
— werkloos bleef toekijken bij 
de oorlogsmanoeuvers van 
Soekarno. 

De V.S. hadden hun plan, 
het Bunker-plan, dat Neder
land nauwelijks de kans liet 
om zich met ere terug te 
trekken. Ook dat Bunker-plan 

was nog te veel : Soekarno 
eiste een onvoorwaardelijke 
Nederlandse kapitulatie. De 
V.S. hebben gezorgd dat hij 
ze kreeg, met een doekje voor 
het bloeden rond de Neder
landse vinger. Daags voor het 
definitief akkoord te New-
York werd getekend, dropten 
de Indoneziërs nog 500 val
schermspringers; dankbare 
aanleiding voor het State-De
partement om aan te dringen 
op spoed. 

Om de Papoeas heeft nie
mand zich bekommerd. Het 
volstond dat Indonezië zich 
bereid verklaarde, ooit eens 
binnen de 10 jaar een refe
rendum te houden. 

Washington was in de wol
ken over zoveel Indonezische 
bereidwilligheid en zal nau-
ewlijks gemerkt hebben dat 
24 uur na het ondertekenen 
van het akkoord Soekarno 
reeds verklaarde dat het re
ferendum zich niet zou uit
strekken tot de « buitenland
se zelfstandigheid •» van de 
Papoeas. 

Het zwakke Nederland, de 
< kolonialistische overheer
ser », heeft niet eens de eer 
kunnen redden — dank zij 
zijn voortreffelijke Ameri
kaanse bondgenoot. En in 
Washington zal men wel me
nen, dat Indonezië thans het 
Westen in de armen zal val
len. Dat wil zeggen : bereid 
zal zijn om het Westen ver
der te chanteren en af te 
zetten, bereid zal zijn om de 
< nation of sheep », de Ame
rikaanse schapen te scheren. 

T.v.O, 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN • FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
• God de Vader . 

Dr Richard Rosevaere 
en Dr Cecil Patterson, bis
schoppen van de Angli-
kaanse kerk in Ghana, 
werden door de Ghanese 
regering uit het land ge
wezen. Reden : belediging 
van het staatshoofd. De 
beide Anglikaanse geeste
lijken hadden durven 
twijfelen aan de godde
lijkheid van N'Kroemah. 
In de Ghanese scholen 
bidden de kinderen sinds 
enkele tijd : « N'Kroemah 
is onze Messias; N'Kroe
mah is onsterfelijk ». 

• Onderontwikkeld 1 

De acht in Ghana vlie
gende verkeerstoestellen 
van het type « Iljoesjin 
18 » zijn wekelijks gemid
deld slechts zes uur in de 
lucht. 

Het verlies der Ghana 
Airways beloopt na een 
jaar reeds 1 miljard 200 
miljoen BF. 

• Onderontwikkeld II 

William V.S. Tubman, 
prezident van de Afri
kaanse republiek Liberia, 
bracht een driedaags be-
z o ^ aan Lenden en 
speelde het klaar, iedere 

dag meer dan 900.000 BF 
uit te geven. Daarenboven 
schafte hij zich een Rolls-
Royce « Phantom V » aan. 
Kataloogprijs : 1.250.000 
BF. 

• Onderontwikke ld III 

Koningin Sirikit van 
Thailand die onlangs ook 
België bezocht, bestelde 
bij de Parij se modekoning 
Pierre Balmain voor 1 mil
joen 400.000 BF kleren die 
zij zal dragen bij liaar 
aanstaand bezoek aan 
Australië. 

• Onderon twikke ld IV 

Aan Duitse zakenlui die 
Kameroen bezochten werd 
verklaard dat het land — 
tot de Eerste Wereldoor
log een Duitse kolonie — 
dringend behoefte had 
aan harde valuta om het 
budget in evenwicht te 
brengen. Om de finantiële 
wensen kracht bij te zet
ten, hield men de Duit
sers enkele uren vast op 
het vliegplein van Yaoen-
de. Men dreigde dat, in
dien Westduitse finan
tiële hulp uitbleef, Ka
meroen de Oostduitse re
gering zou erkennen. 

• Onderon twikke ld V 
Koemoriko, voorzitter 

van de Kongolese senaat. 

liet zich onlangs door de 
Amerikaanse ambassade 
uitnodigen voor een stu
diereis naar de V.S., op 
kosten natuurlijk van dit 
land. De voorzitter liet 
zich daarenboven door het 
« Office des Changes » 
wat zakgeld meegeven 
voor onderweg : twee mil
joen BF voor drie weken. 

De Kongolese ministers 
kennen zichzelf een 
maandwedde van 150.000 
F toe. 

• Onderon twikke ld VI 

Een Indias verzoek aan 
Bonn voor hulp bij het 
oprichten van een staal
fabriek werd pozitief be
antwoord langlopende 
voordelige lening en uit
gebreide technische hulp 
werden ter beschikking 
gesteld. Sinds geruime tijd 
is het staalkompleks te 
Roerkela klaargekomen. 
Bij gebrek aan arbeids
krachten in de streek 
werkt het bedrijf slechts 
op een minieme fraktie 
van zijn kapaciteit. 

• Onderon twikke ld VII 

Starke, westduitse mi
nister van Finantiën, gaf 
toe dat er «links en rechts 

wat geld verspild werd », 
toen men hem liet opmer
ken dat de Ghanese am
bassadeur te Bonn al zijn 
verplaatsingen doet met 
een Rolls-Royce van 
1.250.000 BF. 

• P l anbureau 

Sinds enkele tijd wordt 
in China propaganda ge
maakt voor geboortebe
perking onder het motto : 
geen enkele Chinese man 
vader voordat hij 26 jaar 
is, geen enkele Chinese 
vrouw moeder voordat zij 
23 jaar is. Deze propagan
da is nieuw; tot voor kort 
werd het vormen van gro
te gezinnen gepredikt. 

Men veronderstelt dat 
de erbarmelijke toestand 
van de landbouw oorzaak 
is van de koerswending : 
China staat dit jaar voor 
de vierde opeenvolgende 
keer voor een mislukte 
oogst. 

• Kennedy . 

In Washington wordt 
verteld dat de schommel-
stoel van de prezident een 
treffend simbool voor zijn 
beleid is. Hij beweegt, 
maar gaat niet vooruit ! 
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PROF. GEYL EN DE PERS 
De toespraak van prof. Geyi is 

he t feit van de IJzerbedevaart 
geworden. Verleden dinsdag ging 
he t IJzerbedCivaartkomnientaar 
van Vlaamse en Waalse bladen 
vrijwel over niets anders. De Ne
derlandse professor oogstte veel 
lof m a a r ook bijtende kritiek. De 
konunentaar van « Volksgaiet » 
werd het meest opgemerkt. 

VOLKSGAZ^ 

Schreef onner de titel « God 
wetet alles... en Geyl weet alleg 
beter » o.m. : 

ff IWat ons aanzet, iets langer 
hij deze bedevaart stil te Wijven 
ia he t feit da t de Nederlandse 
historicus P. Geyl precies he t mo-
meot waarop he t Volksunie-lta-
rak ter zo duidelijk te voorsrhljn 
la^eedt, uitkoos om n a a r Diksmui-
de te gaan en er zich nogal a a n 
te melden als sociaJist en als lid 
van de Nederlandse Part i j van de 
Arbeid. 

Deze historicus (aan wiens we
tenschappelijk werk wi] altijd de 
verdiende hulde zullen blijven 
brengen, doch wiens politiek door
zicht even twijfelachtig is als dit 
van andere geleerde heren in alle 
landen ter wereld) wist da t de 
Belgische socialisten nooit aan de 
Ijedevaart deelnemen. Hij was 
trouwens ondubbelzinnig op zijn 
hoede gesteld van he t feit da t 
zijn aanwezigheid alleen zou wor
den gebruikt voor een pognig om 
de Belgische Socialistische Part i j 
en de Vlaamse socialisten in het 
bijzonder te vervelen. » 

En verder : 
« AOs Ud van de Par t i j van de 

Arbeid, h a d hi] een minimum van 
loyauteit moeten betonen tegen
over de Belgische zusterpartij . Of 
geldt zoiets alleen voor de arbei
ders en niet meer op he t « hoog 
niveau » waarop onze professor 
zlcih p l a a t s t ! Wa t ervan zij, he t 
zou bij ons niet opkomen in Ne
derland de positie van de P.v.d.A. 
te gaan aanvallen in een milieu 
da t steeds tegenover he t socialis
me vijandig heeft gestaan en nog 
veel minder, daar te gaan vertel
len dat men meevoelt met malcon
tente partijgenoten, en nog VCT-
der zou gaan dan zij. » 

DU ï i jn echter niet de enige 
verwijten aan he t adres van prof. 
Geyl : 

M. Geyl kent ze misschien niet, 
maa r wij kennen een aan ta l heer
schappen die te Diksmuide aan
wezig waren en die, twintig j aa r 
geleden, zonder aarzelen de socia
list Geyl, die zij n u toejuichen, 
n a a r concentratiekamp af gasoven 
zouden verzonden hebben, zoals 
zij he t trouwens, als verklikkers 
en « fahnders » van hun Duitse 

DE BRUSSELSE P O S l 

Maandblad voor Vlamingen 
te Brussel en elders; orgaan 
van he t Comité ter Bevorde
ring van het Vlaams Leven te 
Brussel. Bedactie en adminis
t ra t ie : Zennestraat 37, Brussel 
1; nr. 8 van augustus 1963. 

Korte inhoud : Vlaamse kin
deren in Franse klassen. — De 
beken van het oude Brussel 
(Jan van Brimeu). — Brusselse 
dichters, Thomas Van der Noot 
(Dr. W. Van Eeeghem). — Kro
niek van de Spijtige Duivel 
(R.J.). — Telefoonabonnemen
ten bepalen niet de taal van de 
Brusselaar (A.H.). — Monni
ken en kasteelheren waren de 
eerste wijnbouwers. — Taai-
zorg : A.B.N, in Noord en Zuid 
(J. Verhasselt.) Verder een uit
gebreide rubriek over het 
Vlaams cultuur- en ontspan-
nlngsleven te Brussel met ka
lender voor de komende mani
festaties. 

Jaarabonnement 55 F (P.R. 
809.00). Proefnummer gratis op 
aanvraag. 

meesters gedaan hebben met Bel
gen en Vlamingen wier waarde 
voor onze gemeenschap even hoog 
moet worden aangeslagen als die 
van professor Geyii voor de Ne
derlandse. » 

En tenslotte : 
« Wat heeft Geyl zich In te la

ten, op een voor ons land kri
tisch ogenblik, met de kwestie van 
he t federalisme ? Da t hij daar
over opvattingen heeft en ze ver
kondigt in de Nederlandse pers en 
zelfs in Belgische kran ten die be
reid zijn ze op te nemen.. . voor 
ons niet gelaten. Maar Geyl 
moest zich onthouden zelfs m a a r 
van he t aanraken van zulke pro
blemen, op politieke bijeenkom
sten, op een t>odem waar hij al
ti jd een welgekomen gast is ge
weest, ook van vele « machtheb
bers ». 

Om te besluiten zeggen wij aan 
de h . Geyl, dat wij zijn goed en 
afkeurende beschouwingen over 
onze politieke gedi-agslijnen kim-
nen missen. Het weze hem een 
troost dat dit bij oos een uiting 
van Vlaams aelfijewustzljn is. 

Wij voelen ons sterk genoeg orai 
on% eigen Vlaamse zaak te ver
dedigen, zonder Hollandse profes
soren, » 

Red. : Prof. Geyl zou er u dank
baar voor zijn moest gij dat niet 
alleen zeggen maar ook doen, Jos ! 

Standaard 
Manu Buys oordeielde als volgt : 
« De boodschap van Geyl, die 

vooral bij de jongeren grote in
druk maakte, verdient alle aan
dacht. Zij is een pleidooi voor 
ideologische verdraagzaamheid en 
voor een nuchtere iwllüek, be
heerst door de regels van he t de-
mokratische spel. Zij is gericht 
tot elke Vlaming, in welke part i j 
hi j ook staat . De socialisten die 
thans in hun kranten aantonen 
dat zij nog veel te leren hebben, 
kunnen de wijze woorden van de 
socialist Geyl niet zonder meer 
voorbijgaan. Voor de Vlaamse 
rechterzijde is he t optimisme van 
de historicus een aansporing om 
zelfzeker in he t kader van de 
grote par t i j , waarvan zij het dri j
vende element is, de eigen posi
tie verder te verstevigen. W a n t 
deze rechterzijde voert de strijd 
en tegen de Waalse-franskiljonse 
koalitie en tegen he t extremisme.» 

Red. : Ais M. Ruys aJs « extre
misme » de Volksunie bedoelt dan 
moet hij ook eens de woorden van 
de professor overwegen waar hi j 
zegde : « In de jaren volgende op 
de 2de oorlog dacht ik soms met 
heimwee terug aan de hevige 
strijd van daarvoor. « Er is eigen
lijk geen Vlaamse beweging meer» 
verzuchtte ik dan.. . » 

/Was dat niet de tijd dat de CVP 
alleen cc schild en zwaard » van 
Vlaanderen was ? 

Scrutator in « De Standaard a 
verklaarde zich onvoorwaardelijk 
akkoord met de rede van Geyl hij 
schrijft o.m. : 

« Maar de belangrijkste passus 
uit zijn rede was ongetwijfeld de
ze waarin hij wees op het zwakke 

pun t in de Vlaamse strijdpositie : 
het ontbreken van samenwerging 
tussen Vlamingen van verschil
lende levensbeschouwing. In he t 
biezonder r icht te hij zich hier tot 
de Vlaamse socialisten wier afzij
digheid hij ongetwijfeld betreur
de. Het feit dat hij zelf socialist 
is, gaf hem hier wel een biezon
der recht tot spreben. Hij ver
klaarde zich akkoord met het ma
nifest der socialistische intellek-
tuelen « al zou hij zelf nog wel 
een pstar s tappen verder gegaan 
zijn ». 

Wa t Prof. Geyl hier bedoelde, 
is wel volkomen duidelijk. Het was 
een nauwelijks verholen uitnodi
ging tot de Vlaamse socialisten om 
zich meer aktief met de Vlaamse 
strijd in te laten en een grotere 
bereidwilligheid aan de dag te leg
gen om tot samenwerking te ko
men met de Vlamingen, die een 
andere wereldbeschouwing aan
kleven. » 

Hij besluit als volgt : 
Wij durven hopen dat het ge

zagvolle woord van Prof. Geyl 
vruchten moge dragen en tot een 
nieuwe bezinning moge leiden zo
wel bij de katolieke als bij de so
cialistische Vlamingen. Aan beide 
zijden moet men tot toegevingen 
bereid zijn en een grote bereid
willigheid aan de dag leggen, zon
der dat daarom iemand ook maar 
iets van zijn overtuiging hoeft 
prijs te geven. Laten wij hopen 
dat de rede van Professor Geyl 
ons in ieder geval een stap dich
ter bij dit doel moge brengen ! » 

DB GAZET 
« Te Diksmuide is de eis van 

« federalisme en zelfbestuur » 
met kracht herhaald. Men zou er 
nochtans verkeerd a a n doen in de 
IJzerbedevaart een forum te zien 
waar steeds meer en meer extre
mistische tendensen de Iwvenhand 
halen. Integendeel er is een op
merkelijk nuchtere en konst:-uk-
tleve toon waar te nemen. 

Zeer tekenend is In dat verband 
de toespraak van prof. Pieter 
Geyl. Op zijn openhartige onge
kunstelde manier, m a a r met die 
innerlijke gloed die onblusbaar is, 
heeft de 75-jarige Hollandse his
toricus zijn vi-eugde uitgesproken 
over de heropleving van de 
Vlaamse Beweging, waarmee hi j 
zijn leven lang zo eng verbonden 
is geweest. Hij heeft echter ook 
rake dingen gezegd over de ont
sporingen van he t Vlaams-natio-
nalisme in het verleden en over de 
onzin van een « hol extremisme », 
dat Vlaanderens heil zou zoeken 
in anti-Belgicisme of he t streven 
naa r een politiek Groot-Neder
land. » 

Hel laalsle 
nieuws 

« Onvermijdelijk werd t e Diks
muide ook het federalisme aange
raakt . 

Prof. Fransen, voorzitter van 

De Stichting Lodewijk de Baet organizeert van 25 tot 29 sep
tember 1962 
te ANTWERPEN, jeugdherberg OP-SINJOORKE, Erik Sasse-
taan, 
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 aspeiiten 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 namen aan deze 
buitengewoon interessante studieweelt. 

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

De volledige bijdrage voor onderdak en voeding is 500 F maar 
wie deze som een volledig of gedeeltelijk beletsel vindt kan om 
reduktle of zelfs vrijstelling verzoeken. 

Voor alle inlichtingen : Koudenberg 72, Brussel I. 

he t bedevaartcomite, heeft enkel 
een grens tussen de Vlaamse en 
•Waalse gewesten gevraagd voor 
taal , cultuur, bestuur en recht en 
kwam anderzijds op voor de in
richting van Bi-ussel als rijksge
bied. 

Zijnerzijds was prof. Geyl even
eens voorstander van federalisme 
m a a r hij voegde er a a n toe : 
« Ondertussen is het woord « fe
deralisme » voor heel wat uitleg
gingen vatbaar, ik weet he t heel 
goed. Ik zal mij niet wagen aan 
een nadere bepaling ». 

I n die omstandigheden kan men 
moeilijk uttanaken wat met fede
ralisme Ijedoeld wordt en alleen 
vaststellen dat het een oorzaak 
van verdeeldheid onder de Vla
mingen zal worden. Daarentegen 
te er in heel het land een belang
rijke stroming ten voordele van 
decentralisatie en voor wederzijd
se waardering voor de Vlaamse en 
Waalse eigenheid. » 

Het Volk: 
« De franstalige pers lag er ze

ker op te loeren of de Nederland
se hoogleraar niet in deze strik
ken zou vaUen aJs de h. Paarde-
kooper, enkele tijd geleden. Maar 
prof. Geyl is de h. Paardekooper 
niet. 

De ijeroemde historicus van de 
Nederlandse S tam heeft de Vlaam
se Beweging niet n a de tweede we
reldoorlog moeten ontdekken. Hij 
volgt de Vlaamse strijd sedert 40 
jaar en hij heeft teveel achting 
en waardering voor wat he t 
Vlaamse volk in die jaren heeft 
weten te veroveren, om. ons op be
tweterige toon de les te komen le
zen. De rede van prof. Geyl was 
tactvol, belangrijk van inhoud, 
vooral waar hij waarschuwde te
gen he t hervallen In zekere fou
ten ui t he t verleden, en nooit is 
de professor de grenzen te buiten 
gegaan die een buitenlandse gast 
altijd dient in acht te nemen, 
wanneer hij het gladde politieke 
pad t>etreedt buiten zijn eigen 
land. Zij he t dan nog onder een 
Zo sympathiek publiek als dat van 
Diksmuide. De redevoering van 
prof. Geyl was onberispelijk. God 
zij dank dat er Nederlanders zijn 
zoals h i j , echte vrienden die ons, 
objectief en met het gezag van 
hun beproefde vriendschap, din
gen kimnen zeggen die we van el
kaar niet grif zouden aanvaar
den. Tijdens de oorlog werd prof. 
Geyl door de nazi's opgesloten in 
de concenti'atiekampen van Vught 
en Dachau. Het zal de franskil

jons die het patriottisme en de
mocratie zo graag in pacht heli-
ben, niet gemakkelijk vallen deze 
grote verzetsman voor hun lezers 
als een neo-fascist of iets derge^ 
lijks dood te verven. Het was goed 
dat het Bedevaartcomite deze Ne
derlander te gast heeft gevraagd. 
Hij heeft de bedevaart eer a a a 
gedaan. » 

DE NIEUWE GIDS 
« De historicus die later de g»-

schiedenis der Vlaamse bedevaaav 
ten zal schrijven zal ongetwijfeld 
als een markant feit onderstrepen 
da t op de 35ste plechtigheid te 
Diksmuide, aan de Neder land» 
professor Dr. Geyl, de opdracht 
werd gegeven de groet van Neder
land te brengen 

Sommigen hebijen reeds, alyfc 
rens de befaamde historicus en 
grote vriend der Vlamingen, he l 
woord nami, zijn optreden ver-
dacht willen maken. En gisteren 
schreef de verslaggever van de so
cialistische Volksgazet dat profe». 
ser Geyl « de perken van een nor
male groet wel enigszins te bui
ten is gegaan ». Wij betreuren <!»• 
ze beoordeling. Integendeel weiv-
sen wij professor Fransen en heC 
bedevaartcomite geluk omdat ü^ 
op de bedevaart een Nederlander 
hebben uitgenodigd op wie wlJ 
rechtmatig fier mogen zijn en 
die, in de openhartigheid van d« 
ware vriendschap, aan de Vlamia-
gen heeft gezegd hoe hij hun 
strijd in het verleden beoordeelde 
en in welk perspectief hij de toe
komst zag. » 

HETBELAMCYAHÜHBURG 

« Het is sinds lang onze diep
ste overtuiging — we hebben he t 
vaak geschreven — dat niets de 
strijd van de Nederlandsspreken
den in dit- land zozeer verzwakt 
als : de wedijver om de ene da 
andere de loef af te steken in 
radikaüsme en extremisme, de 
pogingen van vele politieke kerste
kinderen die van niets anders dro
men dan zelf de Paus te worden 
van een politiek kai>elileke, en het 
totaal gemis aan zin voor politie
ke en parlementaire strategie. 
Politiek is en blijft de kunst van 
de mogelijkheden, en wie niet 
bereid is de realiteiten van elke 
dag en van elk uiu- onder de ogen 
te nemen, zal nooit enig objectief 
bereiken. » 

PM. 

Dr. tAees - monumenl 

Na he t onvergetelijk huldetoon, dat in 1957 in Hingene, geboorte, 
dorp van Dr Walter Mees, heeft plaats gehad, heeft het Dr Mee»-
Herdenkingskomitee, besloten op de door het Komitee aangekochte 
grond en grafkelder op het kerkhof te Niel plechtig een monument 
te laten inhuldigen zondagvoormiddag, 30 septeml>er ejc. 

Het grafmonument, een eenvoudig, maar blijvend gedenkteken, 
is van de hand van beeldhouwer Edward Nootens, en is gewijd aan 
de nagenachtenls van de « dokter der armen. » Het stelt de parabel 
voor van <( De Barmhart ige Samar i t aan ». 

De plechtigheden van zondag 30 september worden ingezet met 
een plechtige Heilige Mis, waarna de onthulling van het grafmonu
ment plaats heeft. Nadien volgen akademische zitting en receptie. 

Verdere inlichtingen zullen volgende week in dit blad verschij
nen. 

« Dankbaarheid is een te zeldzame deugd bij onze mensen » ! Mo
ge echter bij velen onder ons de gedachtenis lang in ere blijven van 
deze « ware volksvrienji », op wie niemand tevergeefs beroep ^ e d , 
en wiens vriendschap voar allen, zonder onderscheid van rang ot 
stand, even gul als betrouwbaar was. 

Veile vrienden zijn reeds toegetreden tot het Beschwmkomitee. 
Langs deze weg stellen zij al degenen, die tot hiertoe geen bijdrag» 
hebijen gestort voor dit grafmonument, in de mogelijkheid om nog 
toe treden tot het Beschermkomitee door storting op postrekening 
5480.37 van het Dr Walter Mees-Herdenkingskomitee, Molenstraat 5. 
Niel aan RupeL 

I 
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BOERENOPSTAND 

Van het front 

Overal in Vlaanderen breidt de boerenopstand 
zich thans uit. In West-Vlaanderen werden talrij
ke komitees opgericht en werkt men volop aan de 
uitbouw van anderen, in de Antwerpse Polder, 'n 
landbouwstreek £ e tot verdwijnen gedoemd is 
door de aanhechting bij Antwerpen, zijn de boe
ren ook in beroering gekomen en worden er over-
al v ier tanden op de wegen geschilderd. In Lim
burg, waar voor Vlaanderen de opstand begonnen 
is, werden naast de betogingen aan de Masiskant 
reeds talrijke protestmeetings gehouden. 

Te Millen spraken verleden week voor 4 0 0 boe
ren de heren Duchateau, CoUe, Ludo Sels en 
Daems. T w e e zondagen na elkaar waren de boe
ren met hun traktoren op weg in Noord-Limburg. 
Ook te Tongerlo (Bree) greep een protestverga
dering plaats. Tal van n i euwe vergaderingen en 
betogingen worden voorzien. De boeren hebben 
o<^ geen andere keuze meer. 

Vechten voor hun rechten of ten onder gaan ! 

W^IJ hebben het verleden week gehad over de ingekochte 
voeders waa rop per mestvarken een vergunningsrecht 

van 500 F en per mestkuiken of per leghen een bedrag 
van 30 F betaald wordt . He t is niet moeilijk te bewijzen 
dat de Vlaamse boeren, die in overgrote meerderheid de 
houders van mestvarkens en leghennen zijn, verlies doen 
aan deze kweek. De Vlaamse boer die door de omstan
digheden — ui tgewerkt door Waalse ministers van land
bouw — gedwongen wordt het landbouwfonds te spijzi-
gen, meer dan de Waalse landbouwer . 

het trouwens op talrijke 
boerderijen meegemaakt. De 
gevolgen laten zich nog 
steeds gevoelen. Het inenten 
van de dieren tegen deze 
pest, kost 65 F per dier. 

Als men al deze kosten bij-
eentelt dan komt men tot de 
uiteindelijke gevolgtrekking 
dat in deze omstandigheden 
uitgesloten is aan varkens-
kweek te doen. 

En toch worden er nog 
talrijke bedrijven gevonden 
in Vlaanderen waren zwij
nen gemest worden. Ten 
koste van welke opofferin
gen en zware arbeid ? Men 
vraagt zich af waar de 
Vlaamse boer gedurende al 
die jaren het geduld van
daan bleef halen en zonder 
morren zijn lot bleef dragen. 
Het verwondert ons geen 
zier dat hij thans op straat 
komt, en het werd zelfs 
meer dan t ï jd .^ '"" ' 

De opstand moet echter 
uitgebreid worden. De Vlaam
se boer heeft veel meer reden 
voor deze opstand dan de 

Waalse en toch pakt deze 
laatste de zaken veel kracht
dadiger aan. In Vlaanderen 
vindt men nog niet op alle 
wegen, op alle boerderijen en 
op alle heggen, het teken van 
de strijd : de viertand. Daar
om moet iedere boer die voor 
zijn belangen wil opkomen 
van nu af aan een militant 
zijn die de gedachte van de 
opstand uitdraagt bij hen die 
nog aan de kant blijven 
staan. De Vlaamse boer mag 
deze kans niet laten' voorbij
gaan. Voor vele tienduizenden 
moet het de opstand van de 
laatste kans zijn. Het is nn 
of nooit : verdwijnen'of op
staan ! 

Varkenskwekers werken al 
te dikwijls met groot verlies 
• Verlies op varkens. 

Wij hebben een varkens
kweker gesproken die ons ver
zekerde dat de boer per kop 
165 F per mestvarken moet 
toesteken, afgezien van de 
eigen arbeid en de afschrij-
vmg van zijn gebouwen. 

dat men uiteindelijk 2000 P 
voor het varken ontvangt en 
een verlies van 165 F voor 
eigen rekening mag nemen. 

Bij dit alles werd dan nog 
geen rekening gehouden met 
de arbeid van de boer, de af
schrijving van de gebouwen 
en de interest op het kapi-

Talrijke bedrijven worden 
opgegeven 

Biggen worden verkocht 
tegen 500 F daar waar de 
prijs voor biggen 650 F zou 
moeten zijn 

Neem nu een big van om 
en bi] de 20 kg bestemd om 
vetgemest te worden; kost
prijs dus 500 F. Wil men er 
80 kg bijkweken, dan komt 
dit neer op een aankoop van 
300 kg voeders tegen 555 F 
per 100 kg of een totaal be
drag van 1665 F wat de kost
prijs van vette varkens dus 
op 2165 F brengt Maar de 
verkoopprijs van vette var
kens ligt tussen 18 en 21 F of 
een gemiddelde van 20 F zo

taal van gebouwen, dieren 
en voeders. 

Een goed varkenshok kost 
om en bij de 1650 F per var
ken en niet te vergeten de 
6 % taks. 

• Varkenspest. 

Verder dient rekening te 
worden gehouden met het 
verlies van dieren wat in 
goede omstandigheden 2 % 
bedraagt. Vergeten wij niet 
dat de varkenspest soms 
ganse bedrijven kan uit
roeien. Dit jaar heeft men 

In Canada heeft men proeve n gedaan met de T.V. Koeien die naar de programma's ke
ken gaven meer melk. T.V. dus voor de koeien. Bij ons is het voor vele duizende 
boeren zelfs niet mogelijk voor zich zelf een toestel te kopen, de verdiensten op ve
le kleine bedrijfjes zijn hiervoor veel te gering. 



DE VOLKSUNIE' 

r' <• •» • • •« • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • •« • • • •« • • •« • • • • • • • • • • • • • 

De traktoren 

staan klaar 

De traktoren staan klaar ! Hier ech
ter zijn het geen landbouwtraktoren 
maar de reusachtige machines be
stemd voor grote openbare werken. 
Het betreft hier de voorbereidingen 
voor de vestiging van Sidemar. 
St Kruis Winkel, een klein dorpje na
bij Zelzate zal hiervoor grote opper
vlakten landbouwgronden moeten ter 
beschikking stellen. En straks zullen 
de mastodont-rupsen de hoeven af
breken en de gronden gelijk maken. 
Zo gebeurt het ook in de Antwerpse 
Polder. Daar wordt de goede land
bouwgrond echter maar al te dikwijls 
misbruikt om er baggerzand uit de 
Schelde op weg te spuiten. Vestigen 
van nieuwe nijverheden dat is en 
blijft een Vlaamse eis, maar de be
langen van de Vlaamse boeren mogen 
hierbij niet over het hoofd gezien 
worden. 

' 'WAT MOETEN MIJN ZONEN 
GAAN DOEN'' VROEG ONS EEN BOER 
H E T vsras eigenlijk geen toeval dat er juist biggen waren 

op de hoeve in de A n t w e r p s e Polder, waar wij 'n be
zoek hebbeft gebracht aah een v a n de Weinig vovergeble-
ven varkenskwekers . Inderdaad, waar een honderdta l 
zwijnen rondlopen is er allicht een zeug met biggen en 
zo genoten wij het grote voorrecht in het bijzijn van wel
geteld det t ien gezonde miniatuur-Varkentjes en moeder 
zwijn (die deze kleintjes de nacht tevoren had afgewor
pen) te luisteren naar het verhaal van de te leurgang der 
varkenskwekers in dit nochtans zeer v ruchtbare Pol
dergebied. 

• Biggen. 
Het verhaal van de boer 

i)evestigde de hierboven aan
gehaalde cijfers : er is geen 
winst meer te maken op de 
varkens tenzij men een groot 
risico neemt en zich toelegt 
op de kweek van speciale 
soorten wat dan nog geen 
eigenlijke winst oplevert 
vermits dan nog steeds geen 
rekening wordt gehouden 
met arbeid van de boer, af
schrijving van gebouwen, 
kapitaalsinvestering enz... 

En vermits wij midden de 
biggen stonden, ging het eer
ste gesprek over de biggen-
kweek. Volgens onze zegs
man is hier nog met veel ge
luk (want talrijke markten 
zijn gesloten dezer dagen 
voor de varkenspest) een 
schraal levensbestaan te 
verdienen. Schraal in die zin 
dat iemand die zich uitslui
tend op varkensteelt zou 
toeleggen, niet eens de ver
diensten zou hebben van de 
gewoonste werkman. 

Nachtbraker i j . 

« Dertien biggen is een 
uitzondering » vertelde ons 
de kweker. 

« Acht tot tien jongen is 
het gemiddelde » maar men 
mag rekenen op een sterfte 
(In normale omstandigheden) 
van een tot zelfs twee kleint
jes. Het opfokken van een 

biggetje mag gerekend wor
den op een kostprijs van 400 
F zodat men bij een nest van 
tien een winst heeft van 1000 
F maar dan houdt men er 
geen rekening mee dat men 
voor het « beren » zoals dat 
in varkenskwekerstaal heet 
300 F dient te betalen, dat 
men de zeug vier maanden 
moet voeden en dat er ook 
nachtbrakerij aan te pas 
komt wanneer varkens op de 
wereld komen. 

• Vlazonse varkens . 

Onze zegsman vertelt ons 
dat de Vlaamse varkens te
genwoordig niets meer waard 
zijn vanwege hun vet spek 
dat in het groot tegen 10 F 
per kilo wordt betaald. Hij 
houdt het bij ras dat verkre
gen werd door de kruising 
met wilde zwijnen de « Pie-
trains» en mager vlees geven. 
« Met goei ras is het moge
lijk dat ge een paar frank 
meer krijgt voor uw var
kens » zegt hij, maar per 
slot van rekening krijgt men 
toch geen loon naar ver
werken. Er moet heel veel 
geluk bij te pas komen om 
- als ge honderd varkens 
houdt wat neerkomt op een 
kweek van driehonderd stuks 
- per jaar een 75.000 F over te 
houden, nog steeds geen re
kening gehouden met ge
bouwen, kapitaalsinvestering 
en risico >. 

« Wat verdient een kweker 
dan ten slotte per jaar ? » 
« Niet eens het loon van een 

' ïëïbrieksarbeider > zegt onze 
zegsman. 

En met driehonderd var
kens moet men echt niet op 
de Jtnestvork leunen. « Wij 
moeten er altijd zijn, gelijk 
soldaten » zegt de boer. 

• Berust ing ? 

Onze man is ontevreden 
zoals zovele duizenden boe
ren in Vlaanderen. Hij 
vloekt op de Boerenbond 
waarvan hij nochtans lid is 

dan voert men onmiddellijk 
varkens uit Nederland en 
Denemarken in en wij heb
ben gedaan, de dag daarop 
zijn de prijzen stukken on
der de twintig en de Vlaam
se boer vloekt en mort maar 
hij berust, hij komt niet op 
de straat. » 

« Geven ze morgen aan de 
dok vijf frank minder per 
uur aan de dokwerkers of 't 
is gelijk waar, dan wordt 
binnen het uur heel Antwer
pen ajfgebroken, maar als de 
boer keer voor keer steeds 
weer in zijn zak gezeten 
wordt dan zwijgt hij nog 
zelfs ai wordt hij gestroopt 
als een paling ». 

zoveel als de kinderen van 
een arbeider of een bedien
de; waarom moeten wij dan 
achteruitgesteld worden ? » 

Harde maar juiste opmer
kingen die daar geuit wor
den. Opmerkingen van ie
mand die hard moet zwoe
gen, die de nacht te voren 
geen oog heeft dicht gedaan, 
de ganse dag door gewerktl 
heeft en wanneer wij hem 
bezochten (het was 's avonds 
negen uur) nog enkele koei
en aan het melken was. 

Zo gaat het op zovele be
drijven. Hetzelfde speelt zich 
iedere dag weer in tiendui
zenden boerenbedrijfjes ia 
Vlaanderen af en in "«vele 

üAls men een werkman onrecht aandoet 

dan staakt hij^ maar als de hoer keer 

voor keer hestolen wordt dan zwijgt /lij» 

« die niets doet voor de boe
ren, die ze integendeel uit
zuigt ». « Maar waar moeten 
wij naartoe ? » « Konden wij 
maar eens gelijk de arbei
ders op de straat komen of 
staken, maar we kunnen on
ze varkens toch niet op de 
straat jagen of de melk in 
de sloot gieten ! » Wij zeggen 
hem dat hij toch met zijn 
Jeep op straat kan komen 
samen met zovele andere 
boeren. « Ja maar de boe
ren bij ons zijn veel te 
braaf » antwoordt hij «. Is 
morgen de prijs van de var
kens hoger dan twintig frank 

En toch moet deze boer 
voor zijn zes kinderen zor
gen. Hoe talrijk zijn ze niet 
die grote landbouwersgezin
nen waar men belachelijk 
lage kinderbijslagen betaalt 
waar een kind ten slotte 
minderwaardig wordt geacht 
ten opzichte van andere 
kinderen. 

« En wat voor toekomst 
hebben onze kinderen ? » 
vraagt deze boer zich af « in 
mijn voetspoor kunnen ze 
niet gaan, toch zeker alle zes 
niet en als ze moeten stude
ren kosten ze mij toch zeker 

al te brave boerengemoede-
ren begint de wanhoop te 
gisten tot bijna blinde haat 
tegen hen die al die jaren 
bedrog hebben gepleegd en 
de boer in het ootje hebben 
genomen. ^ 

Duidelijk hebben wij het 
aangevoeld : « Wanneer de 
Vlaamse boer eindeUjk in 
beweging zal komen, dan zal 
het hard tegen hard gaan ». 
Wij geloven dat de dag niet 
ver meer af is voor de boeren
opstand voorgoed zal losbar
sten. Aan de Volksunie de 
plicht die opstand te predi
ken. 
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MAAK V KLAAR VOOR 
BRUSSEL! 

Vertoon daarom in uw afde
ling de prachtige kleurfilm 
over de Mars op Brussel, duur 
40 minuten en daarbij de film 
over het bewcgingsleven van 
de Volksunie en als speciale 
attraktie de film over de inci
denten van de H. Geestkerk te 
Antwerpen. Stel V in verbin
ding met de V.M.O. Filmsektie 
Frans Laurickx Offerandestraat 
68 Antwerpen en wij komen 
gratis bij U filmen in gans het 
Federaal grondgebied. Nog en
kele avonden vrij. 

Stel V dus spoedig in verbin
ding. 

V.M.O. ANinVERPEN 
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 
uur op de Groenplaats 

AALST 
De Kuituur en Ontspannings

kring De Vriendschap rioht op za
terdag 1 september te 20 uur een 
grootse zangavond in, onder het 
motto : Tijl trekt pijpend door 
schoon Vlaanderland. 

Eregast : WiHem De Meyer. 
Met medewerking van het VNJ. 
Deze zangavond opent het twee

de winterprogramma van de Kui
tuur en Ontspanningskring De 
Vriendschap. 

Alle Vlaamse vrienden van Aalst 
en omgeving worden vriendelijk 
uitgenodigd aan deze feestavond 
deel te nemen. 

BRUSSEL 
Proefnummerwerking. 

Een eerste reeks van 1400 proef
nummers werd verzonden naar 
Haren, Neder-over-Heembeek, E ;̂-
terbeek. Eisene, Watermaal-Bos

voorde en Schaarbeek. Wie tot 
deze werking wil bijdragen door 
schrijfwerken (opzoeken en over
schrijven van adressen 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 die onontbeer
lijke financiële en administratieve 
hulp 

DWORP 
Dienstbetoon. 

Zaterdag 1 september : van 18 
tot 19 uur zullen de heren Talloen 
en een afgevaardigde van de 
Vlaamse ziekenkas een eerste zit-
dag houden te Dworp in het lo
kaal De Leeuwerik, Kerkstraat. 

Voortaan zal iedereen, ook niet-
leden, een beroep kunnen doen op 
deze diensten. 

Maak van deze gelegenheid ge
bruik om met deze heren al uw 
moeilijkheden te bespreken aan
gaande : belastingen, R.M Z , so
ciale vraagstukken, wet de Taye, 
leningen bij AS.LK. voor bouwen, 
zekenkas, rechtszaken, enz .. 

Zij lossen ze heel bereidwillig 
voor u op. 

Leden en lezers zeggen het voort. 
LET WEL 

Zaterdag 29 september, zondag 
30 september en maandag 1 okto
ber reuze mossel- en frittenkermls 
in ons lokaal met weinstube, mu
ziek en dans. Alle Vlaamsvoelen
den uit de omtrek houden deze da
ta reeds vrij. 

1 GENT 1 Volksunie weerbaai-heidsbal 
6 oktober 1962 

Vlaams huis Roeland 
Orkest « Novelty » 

leiding : Arseen Sabo 

BRUGGE 
Nog voor Karel Dillens opi-oep 

tot « algemene mobilisatie », heeft 
het dagelijks bestuur van het arr. 

VENETIAANSE BLINDEN 

Ze scheppen een a a n g e n a m e a tmosfeer , l a t en toe de 
l i ch t s t e rk te t e regelen en besche rmen ü w meubels en 
t a p i j t e n tegen de nadel ige gevolgen van t e s t e rke zon-

Bij ' t me rk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor 

be t op - en nee r l a t en en b e t scbuins te l len der s t r ippen 

t h a n s vervangen door één loshangende s t ang me t zwen

gel (gebreveteerd model ) , die toe laa t alle bewegingen in 

één h a n d o m d r a a i uit te voeren, wat p rak t i sche r Is en de 

sli j tage van de touwen verminder t . 

Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pas te l 

t in ten, ü koopt r ech t s t reeks in de fabriek. 

A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg • Zonhoven -Tel. : (011)132.31 

Brugge besloten tot het organise
ren van een kaderdag. Zaterdag 
6 oktober wordt in princiep voor
opgesteld als datum voor deze arr. 
kadei'dag. Het programma voor
ziet : te 14 uur 30, sektie-verga-
deringen, te 16 uur 30, publieke 
overhandiging van de arr. propa-
ganda-wagen, te 17 uur : volks-
vergadermg waarop werking en 
doelstellingen van de VU, worden 
gepropageerd. 

Als sprekers worden gevraagd : 
Mr P. van der Bist, voor de slot
vergadering, T. van Overstraeten 
en P. Martens voor de sektie-ver-
gaderingen. 

De propaganda ploegen en de 
afdelingen en kernen zullen on
middellijk aan het werk gaan om 
het sukses van deze kaderdag en 
meteen de doorbraak van de 
Volksunie in het arr. Brugge te 
verzekeren. 

Voor alle Inlichtingen over deze 
kaderdag : G. Van In, Minder-
broedersstraat 24, Brugge (tel. 
375.99). 

BRUGGE 
Zoals steeds komt de Brugse 

stadsraad samen op de laatste 
maandag der maand, hetzij op 
maandag 27 aug. a.s. te 21 uur (lo
kaal « VliKinghe », Blekersstraat). 
Op de agenda ditmaal : overzicht 
en richtlijnen nopens leden- en 
abonnementenwerving, de arr. ka
derdag, 2de Mars op Brussel, fi
nanciële mobilisatie. 

ST. ANDRIES - VARSENABE -
STALHILLE 

De afd. St. Andries maakt er 
de sympathisanten op attent dat 
de kaderleden thans bezig zijn 
met het doorvoeren van de leden
werving. Tevens wordt voor de 
eerste week van september een 
algemene ledenvergadering aan
gekondigd. De uitbouw van een 
kern Jabbeke - Stalhille wordt In 
het vooruitzicht gesteld. Spontane 
toetredingen bij dhr Maurits 
<3oethals, Moerstr. 38, St. Andries, 
bel 363.56. 

ST. KRUIS - MOERKERKE 
Op de jongste vergadering van 

het afd.-bestuur mocht worden 
vastgesteld dat de afd. St. Kruis 
op zichzelf reeds sterk genoeg is 
om een eigen kern V.U.-jongeren 
op te richten. Het bestuur heeft 
tevens de laatste hand gelegd aan 
de administratieve uitbouw; met 
het oog op een algemene leden
vergadering in de tweede helft 
van september zal daarbij alles in 
het werk worden gesteld, niet al
leen om het aanta-i leden en abon
nementen verder op te drijven 
maar ook om de gemeenten Moer-
kerke en St. Kruis door een pro-
paganda-offensief te overspoelen. 
De Voorzitter van de afdeling, dhr 
Marcel Leroy, Vuurkruisenlaan 8, 

St. Kruis (tel. 302.34) blijft zich 
overigens onverminderd beschik
baar stellen voor het dienstbetoon 
(iedere zaterdag van 17 tot 18 uur, 
lokaal « Vlissinghe », Blegersstr. 
2, Brugge). 

ST. MICHIELS - LOPPEM 
Voor de afd. St. Michiels is de 

fabriek « La' Brugeoise » altijd 
een daaikbaar werkobjekt geweest. 
In de schoot van de afd. werd 
thans beslist de ongehoorde mis
toestanden, die voor de werkne
mers nog in « La Brugeoise » be
staan, op ruime schaal ruch'-baar 
te maken. 

Deze~ aktie zal gevoerd in nauw 
verband met de afd. Assebroek. 

De afd. St. Michiels was inmid
dels de eerste afdeling uit de 
Brugse randgemeenten die er vo<» 
zorgde in orde te komen met de 
statutaire richtlijnen betreffende 
het aantal leden. Met het oog op 
de algemene ledenvergadering en 
herkiezing van het afd. - bestuur 
wordt de werving onverminderd 
voortgezet. Toetredingen bij : M. 
de Keersgieter, Rijselstr. 239, St. 
Michiels. 

KONTICH 
Aandacht... Aandacht... 

Grote kantonale pr<^>agan<to-dag 
te Kontich 

Donderdag 20 september 1962 te 
20 uur. 

— Grote fakkel optocht. 
— Protest meeting. 

Voorzitter : Dr Goemans. 
Sprekers : Volksvertegenwoordiger 

Beimond Mattheyssens 
Volksunievoorzitter Mr. Frans Van 

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

SINT-PIETERS-LEEUW 
Bijeenkomst op zondag 26 au

gustus te 8 uur 45 achter de KVS 
of te 9 uur 30 aan de hoofdkerk 
(Rink) te Sint-Pieters-Leeuw voor 
een werftocht met verkoop van 
blad. Veel nieuwe deelnemers 
worden verwacht. 

MOLENBEEK 
Opgelet : Op 29 september : 

Groot bal, in de zalen «CJhevalier 
Marin» gemeenteplein. Molenbeek. 
Orkest «Peter Philips» 

Allen daarheen. 

GEBOORTEN 
Te Brussel werd het gezin Vaa 

Schuerbeek - Coppens met een 
tweeling verrijkt. De jongen heet 
Wim en het meisje Gonda. Onze 
oprechte gelukwensen aan de fa
milie. 

HUjWELIJK 
Te Vlezenbeek traden op 21 au

gustus onze vrienden Leo van den 
Bossche en Jeanne De Pauw in 
het huwelijk. Hartelijke geluk
wensen. 

TUINFEEST 
VRIENDENKRING - BLAUWVOETVENDELS 
Jn samenwerlting met de KuUuurkringen « Tijl » 
en a De Scheldemeeuw « 
Z O N D A G 2 S E P T E M B E R v a n a f 1 4 u u r 3 0 
Tuinen « TIJL » - Linkeroever — Halewijn 9i. 

Vl^ILLEM DE MEYER dir igeer t . 
« KERE V»^EER OM » b r e n g t vo lksdansen . 
BALLONWEDSTRIJD. 
REUZETOMBOLA. 
VLAAMSE KERMIS 
VOLKSSPELEN. 
GRATIS KINDERFILMVERTONING. 
GEZELLIG SAMENZIJN 's avonds . 

Vooraf marcheert de VBV-m.uziekkapel door de stad en vaart per 
Flandria naar de Linkeroever l 
Voor al le i n l i ch t ingen : 

Boekhande l Van Boghout -Logie r 
(Advertentie) J o r d a e n s k a a i 3, An twerpen . Tel. 32.21.53. 

IN MEMORIAM 

Te Mechelen overleed de heer 
Jan-Frans Bc|aert, vader vaa 
Dries Bogaert. 

Te Tongeren overleed de heer 
Jozef Ruiters, vader van Mr. De
sire Ruiters. 

Aan de beproefde families Wedt 
de Volksunie haar innige deelne
ming aan. 

V l a a n d e r e n h e r d e n k t zijn gesneuvelden a a n h e t 
Oost f ront i n de v e c h t s t a d G e n t op 18-11-1962. 

Vr i endenkr ing 
(Advertentie) Sneyssens 

ZOEKERTJES 
Jonge heer 29 jaar handelaar 

wenst In betrekking te komen 
voor huwelijk met Vlaamsvoelend 
meisje 25 tot 30 Jaar. Liefst pro
vincie Antwerpen of Limburg. 

Schrijven bureel blad A.Z. 

Jonge man, 19 jaar, houdend 
van sport, fUm en muziek, wenst 
kontakt met modem meisje. Llefat 
omgeving Brussel. Bur. blad 136. 

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

Schrijven bureel blad V.A. 

Betrekking gezocht als bediende 
voor algemeen bureelwerk of rei
ziger, liefst omgeving Zuider-Kem-
pen. Diploma Oude Humaniora, 
49 jaar, veelzijdige ondervinding. 
Te beginnen zo spoedig mogelijk. 
Schrijven : Jo Belmans, Water
straat 31, Geel. 

Winning met of zonder 7 Ha 
land en weide, dienstig voor aUia 
groothandel. Te bezichtigen vol
gens afspraak. Ook 's zondags. 

Juul Bessemans, Metsteren, ai^ 
Truiden. 

Firma in voedingswaren, wenat 
aan te werven voor Oost en West-
Vlaanderen. Twee vertegenwoord^ 
gers, prospekteurs. Goeie verdia>-
ste (wedde - commissie - bediend» , 
kontrakt). Voorkeiur word gegevem 
aan bewoners der Gentse agglome
ratie. Schrijven bureel blad, letters 
R.J.N. 

Vlaams en kristelijk gezin la 
Ukkel zoekt Juffrouw of dame, die 
de moeder wil bijstaan bij bet 
huishoudelijk werk en de xotff 
voor de kinderen. Het zwaar oo-
derhoudwerk en de was zijn niet 
inbegrepen. Tel. (02)34.44.55. 

Buiten-melsje ± 15 jaar, g»-
vraagd voor hulp in Vlaams gezin. 
Schrijven naar : Mw Sebille, Poot-
straat 61, Brussel 3, of zich aan
bieden na 15 oogst. 

Juffr. 24 J. tweetal, gedipl. op
voedster kinderkolonie, zoekt vess 
andering van werk. Bediende, win-
keljuff., assistente bij geneesheer, 
,lefst Limburg of omgeving. 

Schrijven nr 134 bureel blad. 

Aalst en omgeving : herhallngs-
lessen, voorbereiding examen, enz. 
door ervaren leerkracht. Lager- en 
lager midd. onderwijs. Schrijven 
« De Volksunie » onder nr 727. 

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

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

Schrijf heden nog aan ons 
adres : DIjkstraat 53, Oudenaarde. 
Tel. 055-325.97. 
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2de Mars op Brussel. 

Inschrijvingeii en inlichtingen 
TOor de autokars : 

Lokaal Oude Leren Emmer, 9 
Blauwmoezelstraat. 

Cafe Het Houten Huisje, Grote 
Markt 28. 

Cafe Judas, Adriaen Brouwers-
straat 27. 

Cafe Den Helder, Suikerui 21. 
Cafe Tyrol 22, Nationalestraat. 
Boekhandel G. Van Boghout -

Logier, Jordaenskaai 3. 
Ledenvergadering, 

Op woensdag 5 september, alge
mene ledenvergadering afdeling 
Antwerpen-stad in ons gewoon lo
kaal om 20 uur 15. Mter Schiltz 
zal ons een overzicht geven van de 
Binnenlandse iiolitiek en Karel 
Dillen van de Buitenlandse poli-
üek. 

Aangeraden wordt, om voortaan 
ons mededeltngWad « De Schelde » 
te raadplegen voor wat betreft, 
vergaderingen en andere aktivi-
ten. 

GROOT BRUSSEL 

Twee belangrijke datums. 

Volksvergadering. 

Op zaterdag 15 september te 16 
«UT wordt in de zaaa « De Groene 
Poort » Gentsesteenweg te Molen
beek onze nieuwe bestelwagen 
overhandigd aan de propaganda-
pïoegen van het arrondissement 
Brussel. 

Gastspreker : Dr Leo Wouters. 

BaL 
Op zaterdag 29 september te 20 

uUr bieden de afdelingen van het 
kanton Molenbeek een groot bal 
aan ai de dansluistigen en simpa-
tl2janten van Groot-Brussel. Or
kest Peter Philips. Dansgroep Edel
weiss en animator Peter Knor. 

ETERE 

Op zaterdag 18 augustus werd 
ons blad verkocht langs een deel 
van de Haachtse steenweg. Deze 
verkoop in volle stad was een be
langrijk sukses. We rekenen dat 
nog meer jongeren zullen deelne
men aan deze werking. 

De volgende verkoop in de stad 
beeft plaats op zaterdag 1 septem
ber. Bijeenkomst achter de KVS 
te 14 uur. 

6ERAARDSBERGEN 

Vlaamse Klub Geraardsbergen 
houdt haar tweede dansfeest, zar 
terdag 6 oktober '62. 

Olee's five, uit Zottegem speelt 
ten daais. 

We veroorloven ons aan te drin
gen opdat men in het arrondisse
ment Aalst deze datum zou vrij
houden, want we verwachten vele 
vrienden uit het Land van Aalst. 

Het tweede feest wordt dan nog 
een groter sukses dan het eerste. 

OPRICHTING VAN EEN 

STUDIEDIENST VOOR DE 

PROVINCIE ANTWERPEN 

De V.U. d ien t n ie t a l leen 
te groeien in de b reed te , 
m a a r evenzeer in de d iep 
te . T e n e inde onze m a n 
da t a r i s s en en kade r l eden 
b e h u l p z a a m t e zi jn in h u n 
t a a k , werd d a n ook bes lo
t e n in de, op V l a a m s - n a 
t i onaa l gebied zo b e l a n g 
r i jke , provincie A n t w e r 
p e n een s tud ied iens t op t e 
r i c h t e n . Deze d iens t zal 
een b a s i s d o k u m e n t a t i e 
aan l eggen op ekonomisch , 
sociaal en pol i t iek gebied, 
i n s a m e n w e r k i n g m e t de 
n a t i o n a l e s tud ied iens t . 
Bovendien zul len s tud i e 
k r ingen w o r d e n geo rgan i 
seerd, sprekers l i j s t en a a n 
gelegd, h e t d i ens tbe toon 
gekoördineerd , enz. Reeds 
werd de s t a r t genomen . 
P e r s o n e n welke gebeurl i jk 
d o k u m e n t a t i e t e r besch ik
k i n g k u n n e n stel len, of 
ad re s sen v a n expe r t en 
k u n n e n meedelen , d i enen 
zich in ve rb ind ing te s te l 
l e n m e t E. Slosse, p rov in 
c iaa l ondervoorz i t t e r A n t 
werpen , E l s h o u t b a a n 25, 
Scho ten ( te l . 51.72.74), 
hoofd v a n de prov. s tud i e 
d iens t . 

HEUSDEN 

Volksunieafdeling statutair opge. 

richt. 

De plaatselijke afdeling van 
Heusden (waarbij voorlopig ook 
Destelbergen gevoegd werd), vverd 
op 15 augustus statutair opge
richt. 

Daar geen tegenkandidatiuren 
werden ingediend, werd het voor
lopig bestuur voor twee jaar in 
zijn mandaat bevestigd. 

De funkties werden als volgt 
verdeeld : 

Voorzitter : Paul Martens, Melk-
wegel 37. 

Sekretaris - penningmeester : 
Emiel Pack, Zandakkerlaan 72. 

Propaganda - organizatle : Ar
thur Dupré, Kleempendorp 3. 

Alle briefwisseling of andere 
kontakten met de plaatselijke af 
deling kunnen gebeuren langs de 
sekretaris E. Pack, Zandakkerlaan 
72, Heusden (VI.), tel. 52.61.46. 
P.C.R. 1685.34. 

De ll-julidagorde van de B.S.P. -
Heusden. 

De Heusdense socialisten rich
ten dit jaar een dagorde tot het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, met het verzoek een 
« 11-julikomite » samen te stellen, 
teneinde een Guldensporenfeest te 
organizeren. 

Of de plaatselijke BSP dit deed 
uit eerlijke overtuiging, of slechts 
als politiek maneuver, om sommi
ge personen en organizaties het 
vuur aan de schenen te leggen, 
weten we niet. Het is echter wel 
tekenend voor de verandering in 
Vlaanderen sedert 26 maart '61. 
Veel ogen zijn toen opengegaan, 
bhjkbaar ook die van de Heusden
se socialisten. 

Wie echter taleven doorslapen 
zijn de grote, erkende kultuuror-
ganizaties in Heusden : we den
ken hier aan het Davidsfonds en 
de verschillende organizaties die 
het AOW vormen. Zij hadden de 
middelen, en de goedkeuring van 
hun hogere leidingen om een 11-
juliviering in te richten. 

Waarom hebben ze het niet ge
daan ? Of misten ze de goedkeu
ring van iemand die — In htm 
ogen althans — veel belangrijker 
is dan al hun leiders samen ? 
Heeft de socialistische zet hen 
wakker gemaakt, of beleven we in 
1963 de klucht dat de eerste Gul-
densporenviering na de bevrijding 
te Heusden wordt ingericht door 

de socialisten, en gt'boycot door 
het Davidsfonds en het ACJW ? Of 
zal het gezond verstand zegevie
ren, en krijgen we in 1963 een 11-
juliviering, ingericht door een 11-
julikomitee waarin alle plaatselij
ke kulturele, sociale en politieke 
organizaties vertegenwoordigd 
zijn ? 

SCHOTEN 

Sedert enkele maanden werd 
een ware leden- en abonnementen
slag geleverd door het afdelings
bestuur. Van nauwelijks 25 leden 
is het aantal dan ook praktisch 
verdrievoudigd, en nog dienen tal
rijke adressen bezocht Ook het 
abonnentencijfer steeg gevoelig. 
De afdeling Schoten heeft de wind 
in de zeilen ! Na het verlof wordt 
een intensieve kampanje gepland, 
in verband met de aktie. welke 
einde vorig jaar werd ingezet te
gen de onrechtvaardige gemeente
belasting op de waterleidingswer-
ken. Het huidig gemeentebestuur 
weet niet meer welke houding aan 
te nemen, om deze trieste zaak een 
oplossing te geven .. 

VORST-ÜKKEL 

Een voorlopig kantonaal be
stuur werd samengesteld; zeer 
binnenkort gaan wij over tot de 
definitieve verdeling der taken. 

Alle goedgezinden uit de ge
meenten Alsemberg, Beersel, Dro-
genbos, Linkebeek, Rode, Ruis
broek, ükkel en Vorst, die op een 
of andere manier wensen mee te 
werken of die een gift willen stor
ten, wenden zich tot het voorlo
pig adres : Engelandstraa,t 420 
Ukkel-Brussel. 

Ook die uit Sint-Gilüs mogen 
voorlopig met ons kanton samen
werken, maar we hopen zo spoe
dig mogelijk die gemeente en dat 
kanton op eigen benen te zien 
gaan. 

In afwachting dat elke gemeen
te van het kanton Vorst-Ukkel een 
eigen afdeling en werking zaJ 
hebben, wordt tijdelijk alleen 
kantonaal gewerkt. Een voor al
len, allen voor een! Wij beseffen 
dat dit moeilijkheden meebrengt, 
door het bestaan niet enkel van 
stedelijke, halfstedelijke en plat
telandse gemeenten in een werk
gebied, maar vooral door de aan
wezigheid van sterk verfranste 
naast zuiver Nederlandse gemeen
ten, die een zeer verschiBende 
aanpak vereisen. 

Wij vertrekken met goede moed. 
Maar we verwachten steun, veel 
steun. Wie Iaat het eerst van zich 
horen ? 

V.M.O. GENT 
De zaterdag kolportage was op 

18 augustus niet zo renderend als 
de week voordien. Verkoop en op
komst kon heel wat beter, nu het 
is niet iedere dag zondag. 

Een volgende maal wellicht gaat 
het beter. 

Dinsdag 28 augustus turn • 
scherm en andere lessen te 20 uur 
15 gezamenlijk met de Vlaamse 
turners in de grote zaal van de 
Roefland. 

Zaterdag 25 augustus kolportage 
Gent, 15 uur Roeland. 

Zondag 26 augustus kolportage 
St. Amandsberg, verzamelen Roe
land 9 uur 15. 

Ons bal van 6 october. 

We brengen u ter kennis dat 
men vanaf heden, reeds toegangs-
kaarten voor ons bal bij al de 
V.M.O. militanten kan bekomen, 
prijs 30 P, 

S.O.S. - S.O.S. 
Een vruchtbaar half Jaar wer

king dreigd verloren te gaan. 
V.M.O. Gent kolporteerde van 

7 januari 1962 tot 15 juli 1962. 
niet minder dan in 32 gemeenten, 
we hielden in dezelfde periode 21 
openluchtmeetings, hielden 3 pro-
pagandatochten en doortrokken 
33 gemeenten. Mag dat ophouden? 
Hebben we geen propaganda meer 
nodig ? Het antwoord geeft u 
zelf door onze wagen terug op 
dreef te helpen maak de motor 
terug startklaar en stort uw pen
ning op P.R. 6125.00 K. Van Dam
me, Merelbeke. 

Sociaal dienstbetoon. 
Volksverteg. Leo Wouters houdt 

zitdag te : 
Gent : elke vrijdag van "20 uur 

af in het Vlaams huis Roeland. 
Nevele : de eerste zaterdag der 

maand vanaf 18 uur ten huize van 
Dr Jan Wannyn. 

Roeselaere : de eerste woensdag 
der maand om 17 uur, In cafe 
« Engelshof » leperstraat 21. 

Diksmuide : de eerste woensdag 
der maand te 19 uur in het 
Vlaams huis. 

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 e c h t e 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 mode : 
zuiver hop en m o u t . 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEDEZIJDE LEDE 

Aile«nv«rd«l«t 

Engel & O 

Eigen produktia 
Uitgebreid gamma 

Aan hult geleverd 
Prospeictus 

op verzoek 

TEL (053) 225.60 

AANBEVOLEN LEKTVUR 
Alle bros jures ve rk r i jgbaa r op h e t Hoofdsek re t a r i aa t : 

« VOLKSUNIE » 
Maur ice L e m o n n i e r l a a n 82 

Brussel 1 
m e n k a n vooraf s t o r t e n op giro 5445.46 van Wim Jor i ssen 
Brusse l 7 (duidel i jk ve rme lden op h e t s t rookje welke 
bros jures gewens t worden. 

VEERTIG JAAR 
VLAAMS NATIONALISME 20F 
ZO DACHT HET VLAAMS NATIONALIS
ME, ZO DENKT HET 30F 
STANDPUNT VAN DE VOLKSUNIE 10 F 
BALANS VAN EEN JAAR 20F 

LEUVEN BIERFEESTEN 
Leuven Kermis 

in h e t DORTMUNDER THIER-BRAU HOF 
Tervuurse vest 60 Leuven ( r ing n. Brussel) 

GROTE NEGENDAAGSE 
BAYERSE BIERFEESTEN 
Van za t e rdag 1 to t en m e t zondag 9 september . 

Te lkens vanaf 19 uur . 
De origineel Dui tse Blaskapel le -
Dionys Kle in - I n Tiroler k lederdrach t . 
Oberbaye rnkape l - R. Carl ier (13 personen) 

JFodel en «ang : R o m a n i a I chau , F r a n k y Woods. 
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WAKKEN : SUKSES - MEETING 
D e hoeren en de Vlaamse Beweging hebhen zondag 
een buitengewoon weertje gehad, zegde ons iemand 
op de volksvergadering verleden zondag. En inderdaad 
de hete zon en de blauwe lucht zuüen er wel voor iets 
tussen gezeten hebhen dat er zoveel pikdorsers op de vel
den waren om de oogst binnen te halen en dat er zoveel 
volk IJzer- en Wakkenwaarts getogen is. 

Opr oep tot de 
overwinningsstrijd 

de strijd van de jongeren 
volledig tot zijn recht ko
men. Na deze door toejui
chingen onderstreepte toe-
qjraak kondigt de voorzitter 
de volgende spreker — Dr 
Lecompte — aan. 

Dr Lecompte begint met 
het voorbeeld aan te halen 
van een Nederlands muzeum 
dat enkele tijd geleden ge
sloten werd omdat er te wei
nig bezoekers kwamen. On-' 
ze Noorderburen kijken naar 
de toekomst, in België doet 

anden niet onderschatten 
want zij hebben nog steeds 
de hefbomen in handen, zij 
zijn sterk door Kapitaal, 
Koning en Kerk, de drie 
K's zegt de spreker. « Hier 
is men bekommerd om 
Franskiljons of om toeristen, 
in andere landen heeft men 
sermoenen In de landstaal; 
het moeten daar wel slech
te bisschoppen zijn ! » 

Hier kan men dat omdat 
wij de laatste kolonie van 
West-Europa vormen. 

Spreker klaagt vervolgens 
aan dat in de Voer het 
Rexisme, het Kommunisme 
en andere politieke vormen 
samenspannen tegen Vlaan
deren. 

Hij wijst vervolgens op de 
vermindering met 50.000 
eenheden in de boerenstand. 
Wij huldigen geen klassen
strijd, aldus Wim Jorissen, 
maar wij staan aan de zijde 
van de minstbedeelde Vla
ming, zo aan de zijde van de 

De volksvergadering te 
Wakken is geworden wat men 
ervan verwacht had. Het kas
teel is zondagnamiddag wer
kelijk overrompeld geworden. 
Het was dan ook met zeer 
veel genoegen — men kon 't 
zo onder het zweet op zijn 
gezicht bemerken — dat Dr 
Devoldere, provinciaal voor
zitter van de Volksunie in 
West-Vlaanderen, de verga
dering opende, en Toon de 
Simpelaere, voorzitter van 't 
arrondissement Roeselare-
Tielt aan het woord liet. 
Toon de Simpelaere deed een 
korte oproep tot de jeugd en 
de ouderen. Hij wees op het 
belang van de vroegere strijd 
en vroeg dat de jongeren de 
vlag van de voorgaande gene
ratie zouden vooortdragen op 
de ingeslagen weg. 

HULDE 
Karel Dillen die vervolgens 

het woord nam, bracht vaor-
af hulde aan Jan de Bondt 
en Filip de Pillecijn om daar
na over te gaan op het eigen
lijke onderwerp. « Op deze 
protestvergadering wil ik 
eerst en vooral de grieven-
trommel roeren zoals dat 
reeds jarenlang gebeurt» 
zegde spreker. De grieven-
trommel is weer eens boorde
vol; Wij hebben de plicht te 
protesteren want het is enkel 

«Nooit! *. De hoofdschuldi
gen zijn echter die parlemen
tairen die de regering steu
nen : de Vlaamse kleurpoli-
tiekers die de doodzonde te
gen Vlaanderen begaan, de 
Kieboomsen, de van Elslan-
des, de Verrokens (de man die 
Edingen verkocht) en de so
cialisten met aan het hoofd 
Craeybeckx. 

Onze waarschuwing en ons 
protest gaat ook naar de Wa
len, tegen de terreur die zij 
ontketenen samen met mee
lopers, Brusselaars en Frans
kiljons. Gedaan met deze 
terreur, en te Brussel en op de 
Taalgrens en in de Voer, zegt 
Karel Dillen onder gejuich 
van de menigte. 

Wij hebben ook 'n pozitie-
ve taak. Wij moeten in de 
eerste plaats het besef heb
ben dat onze strijd kompro-
misloos en radikaal moet zijn. 
Dat betekent dat de Voer Ne-
derlans is en blijven moet, 
ondanks monsieur Baltus en 
de Waalse herrieschoppers 
van de M.P.W. Wat ons recht 
is moeten wij voor honderd 
ten honderd verdedigen. 

Ten slotte zei spreker dat 
ons een grote taak rest. De 
opmars naar Brusssl nadert, 
de strijd gaat voort, harder 
dan ooit. Deze vergadering 
betekent een mobiliseringsbe-
vel voor het offensief op alle 

Grafschennis in de 

men dit niet, daar blijft 
men in het verleden peute
ren en zitten er nog steeds 
politieke gevangenen in St. 
Gillis. Onze plannen in dit 
verband gaan we niet ver
klappen, zegt de spreker, 
maar wel kunnen wij meede-

kleine 

K. Dillen : Mobilisering voor strijd op alle fronten 

W. Jorissen : Wij staan bij de kleine Vlaamse man 

Dr Lecompte : 't Muzeum van St Gillis opdoeken 

wanneer de grieventrommel 
geroerd wordt op krachtdadi
ge wijze, dat wij zullen ge
hoord worden. Niet als bede
laars dus en niet als geslagen 
honden maar als een machtig 
Vlaams leger moeten wij on
ze eisen naar voren brengen. 
Als een nationale partij moe
ten wij in 1962 in de aanval 
zijn want ons volk blijft be
stolen, aangevallen en wij 
moeten op de bres staan om 
dit bedreigd volk op stoffelijk 
en geestelijk gebied te be
schermen, aldus Karel Dillen, 
die vervolgens de schuldigen 
aan de kaak stelde. De rege
ring, die zich een grote rege
ring noemt maar die de be
langen van de Vlamingen 
verwaarloost. « Voor mij zijn 
er geen Vlamingen in de re
gering» zegde de spreker on
der luidruchtig gejuich. 

NOOIT 

Deze regering heeft de mis
dadige ontwerpen Gilson in 
haar programma geplaatst 
maar wij zeggen daarop 

fronten. Thuis begint pas het 
werk : ons leger moet ver
groot worden opdat wij de 
overwinning zouden kunnen 
behalen. Elke dag weer moej 
het vuur erin gejaagd worden. 
Dan komt de eindoverwin
ning in het zicht. « Breekt 
deze verdoemde unitaire 
s taat» betoogde K. Dillen tot 
slot en deze slogan werd op 
daverende toejuichingen ont
haald. 

JEUGD 

Mik Babyion kreeg vervol
gens het woord en sprak na
mens de jeugd. 

Hij verwijst eveneens naar 
het voorbeeld der ouderen 
en doet een oproep tot de 
jeugd om de goede strijd te 
strijden. Dit kan alleen door 
politieke machtsvorming op 
Vlaams gebied en bijgevolg 
is de plaats van de jeugd bij 
de Volksunie, de jonge par
tij die dag aan dag op de 
bres staat om de belangen 
van het volk te verdedigen. 
Alleen In de Volksunie kan 

len dat we binnen afzienbare 
tijd een muzeum zullen slui
ten en wel dat van St. Gil
lis. Aldus Dr Lecompte die 
met deze woorden op dave
rend applaus onthaald 
wordt. 

DRIE K'S 

Toejuichingen eveneens 
wanneer Wim Jorissen het 
spreekgestoelte beklimt. 
Spreker zegt dat hij met 
verwondering als oudere 
naar een jongere heeft ge
luisterd. Het ongeduld van 
de jongeren klonk als mu
ziek. 

Een boeiende zaak is aldus 
verwezenlijkt : door het ja
renlange werk is het eerste 
stadium bereikt van onze 
strijd. Wat voor vijf jaar 
niet mogelijk was is thans 
verwezenlijkt want voor' die 
tijd was er geen mars op 
Brussel, was er nooit zoveel 
volk op de IJzerbedevaart en 
op onze V.U.-vergaderingen. 
Wii moeten echter onzp vii-

Voer. Op deze Waalse terreurdaad werd krachtige 
door llft)tM¥.^,«puJ}lieknte Wj»fcKgS..;.̂ .i,>Mv>i a 

De machten zijn echter 
bevreesd voor onze groeiende 
kracht. Een golf van blijd
schap is door Vlaanderen 
gegaan toen in de Voer de 
uitdagingen van de Walen op 
krachtdadige wijze beant
woord werden. Men heeft 
gezegd dat het de V.U. was 
die dit deed en wij zeggen : 
« Het zullen zeker de Vlaamr 
se C.V.P.-ers niet geweest 
zijn. » 

Hoe komt het dat er in de 
Senaat zoveel Vlaamse idio
ten zijn die Vlaamse dorpen 
als deze in de Voer kunnen 
prijsgeven ? 

Men heeft mij verweten 
Jan Verroken te hebben 
aangevallen. Maar waarom 
zweeg Verroken vroeger over 
de Voer en thans over de 
Platdietse streek ? 

gereageerd 

boer. Deze piensen 
zien uit naar mensen die 
achter hei> .ŝ aaij..̂  

Het is onze plicht bij de 
kleine Vlaming te staan om 
de vlam van de opstandig:-
heid in hem te ontsteken. 
« Ik hoop dat wij hierbij de 
idealistische partij blijven 
die We altijd geweest zijn, 
beter dan de kleurpartijen 
want dan zullen de Vlamin
gen ons blijven volgen ». Al
dus Wim Jorissen die onder 
felle toejuichingen het 
spreekgestoelte verlaat. 

De Vlaamse Leeuw dreunt 
over het dorp en zet een 
punt achter een schone dag. 
Te Wakken werd ontegen
sprekelijk een springplank 
gevormd voor de tweede 
mars op Brussel. 

GRONDEN IN SPANJE 

zee A a n het mooiste s t rand van de Middellandse 
Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (5e distr.) 

iJ! 
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BALDADIGE POLITIE 
Nadat Handelsbladreporter Luc Van Gastel enkele weken 
geleden tegen de stenen werd geslagen ondergaat onze 
redakteur Staf De Lie hier hetzelfde lot. 

Tijdens de relletjes vóór de H. Geestkerk te Antwerpen 
naar. aanleiding van de betogingen tegen de franstalige 
preken trad de (talrijke) politie van burgeemeester Craey-
beckx vaak zeer brutaal op tegen de Vlaamse manifestan
ten. Wij kregen deze week enkele typerende fotos daarvan 
in handen die aantonen dat onze bewering niet overdreven 
is. Soms zonder de minste aanleiding begonnen agenten, 
gewoonlijk steeds dezelfde al te ijverige rekels, op de om-
staanders of op afgezonderde manifestanten te slaan en 
te stampen of pasten allerlei judo- en catchgrepen toe. 
Bij de minste verdedigingsreflex van de slachtoffers 
werden deze nog brutaler aangepakt en gewoonlijk opgeleid 
om nadien voor de rechter te vernemen dat zij veroordeeld 
werden voor ordeverstoring en weerstand aan de politie. 

In beroep gaan te Brussel was van de regen in de drup 
komen : de straffen werden eenvoudig verdubbeld en daar
mee hadden die lastige flaminganten eens te meer een 
foede les gekregen van het Belgische Kastegerecht. 

Het VLAAMS SOLIDARITEITSFONDS, dat werd opge
richt om de veroordeelden te helpen, althans voor wat de 

^imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimfiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Steun het Vlaams | 

I solidariteitsfonds | 
Tiilillllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllltllltllimillllllllir 

financiële gevolgen betreft, verzamelde tot hiertoe bijna 
60.000 F. Deze som is echter nog verre van voldoende. Het 
fonds betaalde tot hiertoe de boeten van 12 Antwerpse ma
nifestanten en diende hiervoor méér dan 50.000 F neer te 
tellen. Verscheidene veroordeelden werden nog niet be
taald, tal van anderen wachten nog op hun straf, en reeds 
is de kas bijna leeg. Vriend Vlaming, begrijp de moeilijke 
situatie van deze jongens die verre van kapitaalkrachtig 
zijn. Help hen door snel een solidariteitsbijdrage te storten 
in het VLAAMS SOLIDARITEITSFONDS. 
PCR 235.62 van KREDIETBANK-GENT (rekening 61.400) 

VAN HET VIERTANDFROIST 
Melkeri jschandaal ? 

•A- Voor een kilo volle melk
poeder, vervaardigd in de 
melkerijen, betaalt de staat 
een toelage uit van 16 tot 20 
F. Nu wordt de Boerenbond-
melkerij van Retie ervan be
schuldigd melk te leveren en 
melkpoeder te faktureren. Zo 
zouden verscheidene miljoe
nen F toelagen verduisterd 
geworden zijn. Ook andere 
Boerenbondmelkerijen wor
den van hetzelfde bedrog ver
dacht. 

Er dient de aandacht op ge
vestigd dat de boeren hiervan 
geen P opstrijken. De « ver
duisterde » melk zou dan nog 
in boter omgezet worden en 
uitgevoerd, waarop het land
bouwfonds 50 F per kilo toe
lage betaalt. Dit landbouw
fonds nu wordt gespijsd door 
geld van de boeren. Zo wor
den de altijd bedrogen boe
ren nog verder uitgezogen. 

« Landbouwleven », dat deze 
feiten aanhaalt , oppert in dit 
verband verder het bezwaar 

dat men nooit de verkoper van 
gesmokkelde boter snapt en 
gewaagt v. fluisteringen dat 
sommige melkerijen de opko
pers zouden zijn, wat extra
winsten voor de melkerijbe-
stuurders zou meebrengen. 
Vermits daardoor weer meer 
boter dient uitgevoerd met 50 
F per kilo toelage uit 't land
bouwfonds krijgen de boeren 
hier nog eens een klop ! De 
bedrogen boeren hebben recht 
op de volle waarheid. 

Geen boeren ? 

•*• Volgens de Boerenbond 
zijn de voormannen van de 
boerenopstand in Limburg 
geen boeren. Er zouden stie
renfokkers bij zijn. Alsof stie
renfokkers ambtenaren wa
ren ! 

En wat is Van HemelrijCi-, 
voorzitter v. d. Boerenbond ? 

Hij is zelfs geen stierenfok
ker. 

Hij is een advokaat. 
Die zijn dan beter dan boe

renleiders. 

Dat kunnen de boeren in
derdaad aan hun dalend jaar
lijks inkomen en aan hun 
stijgende jaarlijkse schuld af
meten. 

De Limburgse boeren zul
len zich aan die Boerenbond-
praat niet C'!.oren. 

Op 26 augustus aanstaande 
zijn ze te Bree. 

Als nagedachtenis aan Filip de Pillecijn, brengen 
wij hier regelmatig enkele stukjes, die hij onder de 
rubriek « Van mensen en dingen » twee jaar geleden 
in ons blad schreef. 

— Casimir, weet gij dat een franssprekende Brus-
se aar twee Vlamingen waard is ? 

— Het verwondert mij dat het niet meer is, ant
woordde Casimir, als ge ze bezig hoort, zijn zij heel 
het land. Maar waarover hebt gij het eigenlijk ? 

— Over wat men het Rode Kruis noemt. Gij weet 
wel dat het in hoofdzaak een franskiljonse boel is en 
het is niet verbeterd sedert prins Albert er zijn kost
baar bloed heeft gegeven om als voorzitter het voor
beeld te geven. Hij gaf zijn bloed in 't Frans, natuur-^ 
lijk. Zoals ge waarschijnlijk niet zult weten, is er een 
afgevaardigde voor een bepaald aantal leden. De 
Brusselaars hebben er twee. 

— Dat Rode Kruis, zei Casimir, is altijd iets ge
weest waar de Vlamingen niet thuis waren. Theore
tisch is dat een instelling om iedere miserie te helpen 
zonder onderscheid van opinie. Tijdens de bezetting 
bezorgde het pakjes tegen een gunstprijs aan de 
zwartslachters die door de Duitsers werden vast ge
houden. En na de bezetting werd er fruit bezorgd aan 
de veroordeelden van gemeen recht. It^aar geen ap
peltje voor de incivieken. Dat is het Rode Kruis van 
Belg é. 

— En dan lezen wij in de Vlaamse C.V.P.-pers dat 
de Vlamingen de ogen moeten open houden voor dat 
Rode Kruis. Want z'e. daar is daar een zekere mijn-

SLAAPT GIJ, 
ALBERT ? 

heer Lemaire die de gunst geniet van voorzitter Al
bert. Die mijnheer kent natuurlijk alleen Frans want 
in dit edel land heeft de onwetendheid steeds de 
machtpositie. Welnu, d;e mijnheer Lemaire had geen 
beslissende stem; hij heeft er nu een gekregen, tegen 
de statuten in, boven het reglementair getal. 

— Wat doet voorzitter Albert dan ? Slaapt hij ? 
— Dat is een delicate vraag. Casimir, hij is voor

zitter en hij zit voor. Hij vindt het niet zo kwaad als 
heel de boel in het Frans gebeurt in de traditie van 
madame Liliane, de fameuse jachtfee die in Oosten
rijk bokken schiet en zich in deze hoedanigheid laat 
fotograferen, wat ze trouwens ook thuis doet, maar 
zonder geweer. Maar de raad van het Vlaamse CV P.-
blad dat de Vlamingen in de kwestie van het Rode 
Kruis de ogen moeten open houden, is werkelijk in 
de lijn van onze lamlendigheid. 

— Ik begrijp, zei Casimir, als Albert slaapt moe
ten de Vlamingen hun ogen open houden. 

— Casimir, ze houden ze nu reeds hondpfd negen 
en twintig jaar open, ook nu weer met die komedie 
van het Rode Kruis, maar wat doen zij ? 

Het enige wat zou passen is dat zij eruit trekken 
en lid worden van het Vlaamse Kruis waar iedereen 
gratis werkt, wat bij het Rode Kruis niet het geval 
is. Het bestuur daar loopt weg met honderd duizen
den, verneukt de Vlamingen en speelt de kaart van 
het Vaderland uit. En al die Vlaamse dokters die soms 
eens protesteren omdat, ook in de Vaamse steden, de 
franskiljons de baas zijn, die noemen ze bij ons lab
bekakken. Zij protesteren en blijven en het spel gaat 
voort. 

— Ja, ja zei Casimir, en Albert slaapt. Hij slaapt 
in 't Vlaams en als "hij wakker wordt, dan is 't in 
Frans. ^^^-

HELP 

OVERMAAS 
Nooit heeft OvermaT^ de 
nodige steun gehad uit 
Vlaanderen. Bewijs thans 
dat dit het onzalig verle
den is. 

, Steun de « Stichting Over
maas » bestaande uit 
overtuigde... radikale Vla
mingen. 
Stort uw steun op 153231 

Stichting Overmaaa, 
Kloosterstraat 84 
's Graven-Voeren 

Of onderschrijf een of 
meerdere asadelen 
1 ^ 0 F voor «Hof de V4 



14 DE VOLKSUNw 

OvpvpvpvDv pv pv pvpvpvpvpvpvpv 
In deze Uomkommerlijd van de 

televizie maakt men het de TV-
foernalisten niet overdreven ge
makkelijk. Het programmaboekje 
vermeldt hoofdzakelijk films, ge
filmde amusementsprogramma's 
en af en toe eens een NTS-overna-
me van een of ander toneelstuk. 
De voorbije week stond terug nog 
eens extra in het teken van deze 
vakantie-stemming : drie filmen, 
twee gefilmde variéléprogram-
ma's, een NTS-overname (opgeno
men programma) van een eenakter 
en een Eurovisie-opera. 

We willen ons BRT-personcel 
niet opjagen en we gunnen ieder
een de nodige vakantie-tijd, maar 
dat wil toch nog niet noodzake
lijk zeggen dat er nu ongeveer 
helemaal niets meer moet gebeu
ren. Heel wat mensen gaan om 
allerlei redenen niet voor veertien 
dagen naar de Azuren kust of 
naar de Costa-Brava. En (bijna) 
iedereen heeft TV-taks betaald 
vooT een heel jaar, de vakantie
maanden inbegrepen ! 

STALEN HAAIEN 
Men maakt aan hel Flagey-plein 

van de vakantie-tijd gebruik om 
heel wat rommel door de aeter te 
jagen, waar men in normale lij
den bezwaarlijk mee kan uitpakken 
zonder te worden begraven onder 
de vernietigende kommentaren 
van kijkers en kritici. « Stalen 
Haaien », de oorlogsfilm van Ar
chie Mayo, is van die rommel zo
wat het type-voorbeeld : minder
waardige prent, even minder
waardig scenario, en op de h t p 
toe nog kleurloos gespeeld. 

In de waarschijnlijkheid van 
het gegeven gelooft zeker nie
mand : de manier ivaarop de Ka
pitein van een duikboot zijn ver
loofde afstaat aan een jonge 
luitenant is maar al te onnozel. 
Het kan zijn dat de draken tegen
woordig minder tranerig geworden 
zijn, hun afmetingen zijn in elk 
geval dezelfde gebleven f 

Dat de film een happy-end ging 
krijgen was te voorzien. Maar 
misschien zou de spanning om de 
uitslag te kennen de zaak nog een 
beetje aannemelijk hebben ge
maakt. Hel onvolprezen «Dag
blad voor staalkundige, maat

schappelijke, ekonomische en 
CVP-belangen» heeft echter ook 
dat onmogelijk gemaakt, want 
zeer vlijtig werd de lezers reeds 
vrijdag-morgen verteld dat het 
s'avonds op een happy-end zou 
uiidiaaien. Misselijke krant I 

ZOMER-
CAPRIOLEN 

Zaterdagavond vergastte de BRT 
ons op en amusementsprogratnma, 
dat echter meer letterlijk dan fi
guurlijk op wieltjes liep : we 
bedoelen de schaatsrevue met 
nationale en internationale vedet
ten, op ons scherm gebracht van
uit Bredene. 

De mensen, die aan dit pro
gramma hun besle krachten heb
ben gewijd, mogen het ons niet 
kwalijk nemen, maar we kunnen 
bezwaarlijk een onderscheiding 
toekennen aan wat we zaterdag
avond in ortze huiskamer hebben 
gekregen. Behalve de nummers 
op rolschaatsen, kan van het hele 
geval moeilijk iets anders worden 
gezegd dan dat het meestal maar 
zus en zo was, en op bepaalde 
ogenblikken zelfs knoeiwerk zon
der meer. Over Henk De Bruyn 
gaan we helemaal zwijgen : deze 
kommentaar zal zo reeds negatief 
genoeg zijn ! 

Wanneer we deze woorden neer-
tikken, denken we bv. aan de 
sketch van de x zoveel processen-
verbaal, Niemand gaat beweren 
dat uit het gegeven alles werd 
gehaald wat uit een dergelijk 
gegeven te halen is. Het hele 
qeval werd gauw-gauw afgehan
deld, de PV's werden in een re-
kord-tempo opgemaakt, en iedereen 
verdween met dezelfde snelheid 
terug van het scherm. We stellen 
voor de akleurs in de toekomst 
naar de kwalileil van de geleverde 
prestaties te betalen. Maar wie 
durft beweren dat er in dat geval 
nog tien Vlaamse akleurs genoeg 
zullen verdienen om s'morgens 
suiker in hun koffie te kunnen 
doen ? 

We zullen maar veronderstellen 
dat de slechte kwaliteit van de 
programma's hoofdzakelijk te wij
ten is aan de overal heersende 
vakantie-stemming. En voor de 
rest : na het geloof komt de hoop. 
Gelukkig maar I 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 
• ZONDAG 

15 00 : Panorama — Reportage van 
de wielerwedstrijd «De drie Zuster, 
steden» : 15.30 tot 16 00 : Door
tocht te Geraardsbergen — 17 15 tot 
17 45 : Aankomst te Antwerpen — 
18 30 : Eurovisie : Reportage van de 
wereldkampioenschappen wielrennen 
te Milaan — 18 55 : Georg.Pnedrich 
Haendel (filmevocatie van Wem-
fried Hubel) — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Het manneke — 20.30 : 
So schön wie heut (variétéprogram-
ma met melodieën van Marika 
Rökk) — 21.20 : Tussen licht en 
Bohaduw : Het beeld in de spiegel 
— 21.45 : Sportweekend — 22 15 : 
Eurovisie ; Reportage van de we
reldkampioenschappen wielrennen te 
Milaan — 23.30 : Tweede nieuwa-
uitzending. 

MAANDAC5 

19 30 : Ridder Lancelot (7e afl.) — 
20 00 : TV-nieusw — 20.25 : Het 
manneke — 20 30 : Zoeklicht op de 
culturele actualiteit — 20.45 : 
Speelfilm : Adieu jeugd (sentimen
tele komedie) — 22 15 • Eurovisie : 
Reportage van de wereldkampioen
schappen wielrennen — 23 30 ; 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DINSDAG 
19.30 : Qastprogramma : De libe
rale gedachte en actie — 20 00 : 
TV-meuws — 20 30 : Bonanza — 
21 20 ; Dickens en Dickens, mens 
en auteur — 22 00 : Taptoe (kla
vierrecital) — 22.25 1 Tweede 
nieuwsuitzending — 22.45 tot 00.30: 
Eurovisie : Reportage van de wereld, 
kampioenschappen wielrennen. 

• WOENSDAG 
19 30 : Mijn vriend Fhcka (20e afl ) 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Het 
manneke — 20 30 : Poppenspel 
Obrazov — 2105 : Courbet, de 
schilder van de werkelijkheid (een 
film van Jean.Marie Drot) — 21.20: 
De haas en de strik (toneelstuk lii 
drie bedril ven door Fernand De-
mets). Opvoering door de Multa-
tulikring uit Gent. — 22 35 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
14 45 tot 16 30 : Eurovisie : Repor
tage van de wereldkampioenschap
pen wielrennen te Brescia — 19.30 : 
Het grote paradijs (filmreportage) 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Speelfilm : Graham Bell (biogra
fische film) — 22.05 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

"^1 lOAG 
A ... ae virtuoosklasse van Pa-
blo Casals (sonate nr 1 opus 69 van 
Brahms) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : An
tigone (spel van Christopher Logup) 
—̂  21 50 : Première (filmnieuws en 
nieuwe films) — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

O ZATERDAG 
1130 tot 12 30 en van 15 30 tot 
16 30 : Eurovisie : Reportage van 
de wereldkampioenschappen wiel
rennen te Salo — 19 00 : Internati
onaal jeugdmagazine — 19 30 : Echo 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.30 : Zo-
meroapriolen — 21.16 : Dennis O' 
Keefe.8how (13e en laatste afl.) — 
21.40 : Jazz Ball (jazzparade met 
da grote orkesten en solisten) — 
22.35 I Tweede nieuwsuitzending. 

HOTEL VIKTORIA 
Vorige zondag zijn we met ons 

lY-toeslel op vakantie gegaan 
naar « Hotel Viktoria », een berg-
hotel waar Vico Torriani direkteur 
was, en men uThe Blue Dian^onds^^ 
als personeelsleden kon aantref
fen. Iedereen begrijjit dat we reeds 
bij het binnentreden een en ander 
hadden verwacht van dergelijk 
gezelschap. 

Ondanks alle klinkende namen 
echter, en ondanks het vele geld 
dat men er in de Bavaria-sludio's 
tegenaan had gegooid, is het hele 
geval niet zo bijster schitterend 
geworden. Het werd meer een ver
zameling van allerlei nummers, 
sommige ervan goed, andere terug 
minder. Het keukenrecept bv. 
mocht er zijn, hel optreden van 
ft The Blue Diamonds n evenzeer. 
De Duitsers zijn trouwens zeer be-

De jeugd houdl van televisie-kijken. 

dreven in het presenteren van 
show-programma's, en het is niet 
altijd zeer eenvoudig te zeggen 
waar de kunst ophoudt en de 
routine begint. 

We hadden echter meer ver
wacht. Naar onze mening verliep 
alles niet met de gewenste vlot
heid. Het geheel werd voortdurend 
onderbroken door de holelbaas-op 

jacht-naar-Vivi Bach, en dat deed 
niet altijd erg showachtig aan 
Vico Torriani weet anders wel wal 
van een show gevraagd wordL 

Maar misschien goldt ter ver
ontschuldiging voor fiem deze 
keer het woord vcm W.S. Maa-
ghan : « Alleen ten middelmatig 
mens is altijd op zijn best ». 

Jvb. 

Volgens u w horoscoop 
wachten grote 
winsten U 

Koop dus een biljet 
van de 

AFRIKAANSE 
LOTERIJ 

Trekking van de 12de 
tranche 1962 op 
zondag 2 september 
te Comblain-la-Tour 

HET GROOT LOT : 
VIJF MILJOEN 

Per biljet 100 F 
Per tiendebiljet 11 F 

V A R I A 
•^ De kijkers (gezien bet u u r van de ui lzendingen : boofdzakel l^ 
kijksters) die iets voelen voor de edele zwemsport en d a s geen 
enkel intervisie-programma van de Europese kampioenschappen Ie 
Leipzig missen, kregen tot vandaag de kommen.taar van meestal 
Noord-Nederlanders te verteren. W e zeggen wel degelijk : te verte 
len !Want het taaltje, waarmee deze reporters een week lang de 
\\cdstr)jden hebben ontsierd, moet bij elke normaal-denkende en 
spiekende mens wel wat op de maag zijn blijven liggen. Telkens 

onze noorderburen zo een « Grand Prix », een « zwemconoours » of 
iets dergelijks te verslaan krijgen, schijnen ze meteen te zijn ver
geten da t er voor al die « officials » ocdt meer verstaanbare Neder
landse woorden voorhanden zijn. 

-^ Kinderziekten zijn blijkbaar niet u i ts lu i tend aan kinderen 
voorbehouden. De mensen van de BVB lopen n u reeds enkele jaren 
me t een, of ander eksemplaar ervan op he t lijf, en ze geraken er 
maar niet van verlost. Dien tengevolge kregen we woensdagavond 
geen voetbal op ons kleine scherm, w a n t de BVB had tegen de 
rechtstreekse uitzending- van de wedstrijd Anderleciht-Monaco zijn 
veto gesteld. « Zo k u n n e n zij zichzelf belangrijk maken 1 » dicht te 
Anton van Duinkerken. 

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

Vlaams Huis Peter Benoit 
Dir. B. Stappaerts. 
Antwerpen, Frankrijklei 8, Tel. : 32.05.28 
Tegenover de Vlaamse Opera. 
Het trefpunt van alle Vlamingen. 

1 

MBT 
SPEClAiAl. 
BREVET 

Schuimrubbermatrasttn 

G«br«vat««rda badakklntlagan 
(Bravat ^ 52976B) 

Ressortmatrassen 
mat Oabravataarda karkattan 
tBravat ^ 912767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
ZBL& 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES V A N DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 



M voucraNK 15 

NA DE BEDEVAART 
Overrompeling 

La libre Belgique schrijft dat de 
\ IJzerbedevaart niet die overrompeling 

te zien gaf, die de Volicsunie ervan 
verwacht had. De libre mag gerust 
ï i jn : 10.000 man meer dan vorig jaar 
schenkt ons voldoening. Tussen haak
jes gezegd de Libre mag van ons wel 
weten dat niet de Volksunie de IJzer
bedevaart inricht maar wel het I J -
«erbedevaartkomitee. 

Hoeveel tienduizenden Ijzerbede
vaarders zich naar Diksmuide, een 
uithoek van Vlaanderen, begaven 
weten wij niet juist. In elk geval wa
ren er tien of twintig maal meer Be
devaarders te Diksmuide dan vierders 
van de Belgische nationale feestdag 
te Brussel op 21 juli. 

En de IJzerbedevaart kost de Bel
gische staat geen geld terwijl voor tTc 
viering van de Belgisch-nationale 
feestdag, waar nog een paar duizend 
man naar toe komen, enkele t iental
len miljoenen weggegooid worden. 

Die tientallen miljoenen komen uit 
de zakken van de belastingbetalers, 
die in dit geval door de Libre niet ver
dedigd worden. 

's Lands eer of la gloire nationale 
(In Belgisch Nederlands : nationale 
g-lorie) is natuurlijk wel enkele tien
tallen miljoenen waard. 

En wat het aantal deelnemers be
treft : kan La libre Belgique er meer 
op de been brengen ? 

Dat ze het dan maar eens bewijzen. 
Want we hebben dat nog nooit van 

hen gezien. 

Historische zin 

La libre Belgique, die eindelijk ont
dekt heeft dat die «zekere» Prof. 
Geyl, wat meer met de wetenschap te 
maken heeft dan haar Prof. Baudhuin 
of haar Struye, verwijt de Utrechtse 
hoogleraar dat hij het verschil in 
godsdienst tussen boven en beneden 
de Moerdijk aan de geschiedkundige 
omstandigheden toeschrijft. 

Volgens de Libre zou zo iets niet 
mogeUjk zijn. 

Gek dat de Libre die alle zin voor 
heden en toekomst mist en alleen in 
het verleden leeft, zelfs geen benul 
heeft van geschiedenis. Maar waar-
Van heeft ze nu ook wel benul ? 

Welgekomen gast 

Volgens de Volksgazet is Prof. Geyl 
altijd een welgekomen gast geweest 
in België. 

Jos van Eynde kent ten minste de 
geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging. Hoe dikwijls werd Prof Geyl te
gengehouden aan de grens of kreeg 
hij spreekverbod in België ? 

Hoe dikwijls overkwam dit ander
zijds aan Franse sprekers ? 

Jos van Eynde zou toch eindelijk 
moeten beseffen dat zo hij in de 
Klauwaardstraat te Berchem blijft 
wonen, hij de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging moet leren ken
nen. 

Thans blijkt hij alleen de geschie
denis '40-'44 ervan te kennen. Dat 
komt omdat hij toen « Volk en Staat » 
wilde uitschakelen door het éne, gro
te socialistishe koUaboratiedagblad 
uit te geven. 

Kan de would be kollaborateur de 
verzetsman Prof. Geyl daarom niet 
verdragen ? 

Wiskunde en Le Soir 
In de brusselse Soir worden twee verslagen gc« 

wijd aan onze grote V.U. vergadering te Wakken. 
In het eerste wordt het aantal aanwezigen ge* 
schat op 100 (sic), terwijl enkele lijnen verder 
sprake is van 400 aanwezigen. Wanneer stuurt 
Le Soir zijn redakteurs terug naar de lagere 
school om rekenkunde te leren ? 

Nog de brusselse pers 
La Dernière Heure bracht andermaal een be

wijs van slechts informatie. Niemand minder 
dan Prof Fransen en Dr Rob Lettens voerden 
volgens deze krant het woord te Wakken ! En 
dan durft het blad de titel voeren : het grootste 
en best ingelichte belgisch blad. 

Bekrompen klerikalisme 
In de ouwe Libre worden er graten in gevon

den dat het Komitee een nederlandse socialist 
uitnodigde, die als historicus het katolicisme in 
Vlaanderen wijt aan toevallige geografische en 
historische faktoren. Wij willen geen debat voe
ren over de achtergronden van het katolicisme 
bij ons, daar het niets terzake doet. Wij weten 
alleen dat Prof. Geyl werd uitgenodigd als 
uiterst verdienstelijke Nederlander, die sinds 
tientallen jaren ijvert voor een betere verstand
houding. Daarom dient het Komitee gefelici
teerd met zijn biezonder goede keus. Men kon 
bezwaarlijk iemand beter vinden. 

Parlementsleden 
Naast onze Volksunie-parlementleden waren 

slechts een viertal CVP-volksvertegenwoordigers 
aanwezig op de Bedevaartweide. De parade van 
CVP-ministers te Diksmuide is gelukkig sedert 
lang voorbij. En het is er sindsdien niet op ver
slecht. Wel integendeel.... 

Personaliteiten 
De Gazet van Antwerpen noemde als persona

liteiten enkel naast Flor Grammens onze volks
vertegenwoordigers Wouters en Mattheyssens. 
De krant meende dat het verder van geen be
lang was de aanwezige personaliteiten op te 
sommen. Waar gaat het naartoe als zelfs een 
CVP-krant alleen Volksunie-volksvertegenwoor
digers opmerkt! 

Bloemenkrans 
Onder de bloemstukken die aan de voet van 

het IJzermonument werden neergelegd was er 
ook een van de MAC-mannetjes. Wij vinden het 
ergerlijk dat het Bedevaartkomitee dergelijke 
ongure elementen, die zich te Diksmuide Jong-
Europa noemen en te Brussel Jeune-Europe, toe
laat de Vlaamse Bedevaart te onteren en te mis
bruiken. 

Paardekooper en 

Geyl 

Volgens Schildwacht in Het Volk 
was Prof. Geyl heel wat handiger dan 
Dr Paardekooper. Wij vragen ons af 
welk verschil er is. Paardekooper 
vroeg de afschaffing van de Franse 
preken in Vlaanderen en de over
plaatsing van de franstalige afdeling 
van de Leuvense universiteit naar 
Wallonië. Prof. Geyl kwam uit voor 
federalisme en voor amnestie. De ene 
heeft zich zowel uitgelaten over alge
meen politieke vraagstukken zoals de 
andere. 

Wij hebben de indruk dat Schild
wacht zich gauw laat beïnvloeden door 
de franstalige pers. Als die nog 14 
dagen lang tegen Prof. Geyl schrijft 
vindt Schildwacht volgende maand 
ook Prof Geyl onvoorzichtig. 

Wat ons betreft vinden we dat de 
Nederlanders rustig hun opvatting 
mogen naar voor brengen. Ze komen 
toch ook op de kongressen van de 
kleurpolitiekers om hun mening 
weer te geven. Waarom dan elders 
n i e t ? 

De Fransen komen toch hun me
ning hier ook wel verkondigen. En 
niemand verbiedt het hen. 

De man van de week 
De man van deze week is beslist 

professor Pleter Geyl. Deze be
roemde Nederlandse historicus, die 
naam maakte met zijn « Geschie
denis van de Nederlandse s tam» 
waarin hij voor het eerst een ge
heel-Nederlandse opvatting van de 
geschiedenis der Lage Landen in
gang deed vinden, is van ver voor 
de 2de wereldoorlog een echt Vla
mingen-vriend. Hij heeft zeer in
tens de vooroorlogse Vlaamse Be
weging meegeleefd, is daarvoor op 
zeker ogenblik zelfs uit België ge
wezen, en is een der beste kenners 
van onze nationale ontvoogdings-
strijd in Nederland. Als socialist 
die steeds openhartig voor zijn me
ning is uitgekomen, desnoods te
gen de eigen politieke vrienden in, 
is hij in zeer ruime kring geacht 
maar ook gevreesd om zijn groot 
prestige. Heel 't strijdende Vlaan
deren is hem vandaag dankbaar en 
erkentelijk om zijn moedig en vast
beraden woord op de IJzerbede
vaart. Hij heeft Vlaanderen eens te 
meer een grote dienat bewezen. Prof. Geyl 
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1/OOR zover het nog diende be

wezen heeft de jongste IJzerbedevaart ons in 
het gelijk gesteld. 

Wij hebben vorige jaren geschreven dat met 
overtuigde Vlaamsgezinden als sprekers het aan
tal deelnemers gevoelig zou stijgen. Prof. Geyl, 
Dr Elaut, Dr Lettens en Joris De Keyser waren 
namen die vertrouwen inboezemden. 

Wij hebben geschreven dat bij soortelijke 
sprekers de incidenten zouden uitblijven. Dit is 
gebeurd. De incidenten vorige jaren waren im
mers slechts te wijten aan de mistevredenheid 
van de deelnemers, die zich bedrogen gevoelden 
doordat het woord verleend werd aan som
mige redenaars, die hun vertrouwen niet geno
ten. En niet verdienden te genieten. 

f%E IJzerbedevaarten zijn op
nieuw echte IJzeroedevaarten geworden, waar in 
de geest van de herdachte gesneuvelden '14-'18 
duidelijke Vlaams nationale taal gesproken 
wordt. 

Er had er nooit een andere mogen gesproken 
worden. 

Nog alleen de rechtstreekse ontmaskering van 
politieke bedriegers dient er te komen om volle
dig het oude Vlaams nationale spoor te volgen. 

Om de IJzerbedevaarten levendiger te maken 
dienen verder de sprekers meer vrijheid te krij
gen. Gelezen voordrachten zijn nooit zo levendig 
en bezielend als het rechtstreeks gesproken 
woord. Op massavergaderingen moet men mas
saredenaars, eens de hoofdgedachten vastgelegd, 
volle vrijheid verlenen. 

veil 

lAr 
[ET optreden van Prof. Geyl 

heeft heel wat Tilömmentaar uitgelokt. Stippen 
wij vooreerst aan dat het voor ons volkomen na
tuurlijk is dat een Nederlander het woord voert 
in Vlaanderen. Veel natuurlijker dan dat een 
Waal of een frantalig Brusselaar dat zou doen. 
Ten slotte behoren de eersten tot ons volk en is 
de Waal alleen een buur en een landgenoot. 

Bij de franstaligen geldt dit trouwens al sinds 
tientallen jaren voor de Franse sprekers. 

De Volksgazet, die haar Nederlandse partijge
noot daarvoor op de korrel neemt, maakt zich 
eens te meer belachelijk. En wanneer we beden
ken dat de Vlaamse socialisten nooit hun frans-
talige partijgenoten aandurven voor soortgelij
ke feiten voelen we ons alleen maar beschaamd 
in hun plaats. En walgt het ons. 

De oudere Vlaamse socialisten zijn oogdienaars 
en kruipdieren. En zij schijnen het niet te be-

sciien. Of gebaren alsof. Wanneer zullen de jon
ge socialisten, die dit in groot getal inzien, dat 
eindelijk veranderen ? 

Zo niet blijft het waar wat Prof. Geyl enkele 
dagen voordien zei dat de socialisten in Vlaan
deren de aansluiting bij de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd misten. En blijven missen. 

Ondertussen hebben ze hun aanhangwagen 
gehaakt aan die van de Waalse socialisten, die 
de hunne zelf aan de MPW-lokomotief gehan
gen hebben, waarop de Waalse kommunisten 
stoker spelen. 

Zo wordt Vlaanderen door de Vlaamse socia
listen verplicht verder tegen lagere lonen te 
werken en werk te zoeken ver van hun eigen 
woonplaats, in de streek van hun franstalige 
partijgenoten. 

ÏJnjMORISTISCH is De Stan
daard. Waar Prof.TGeyl traditiegetrouw post fac
tum de realistische V.N.V. riciiting van Dr Elias, 
Mr Romsée en Mr Borginon verdedigt tegen eks-
tremere strekkingen gebaart de Standaard alsof 
Prof. Geyl thans de C.V.P. verdedigt ten over
staan van de Volksunie « Voor de Vlaamse rech-

4«or Vt^.7^ütt/^9tai€it 

terzijde is het optimisme van de historicus een 
aansporing om zelfzeker in het kader van de 
grote partij, waarvan zij het drijvende element 
is, de eigen positie verder te verstevigen. Want 
deze rechterzijde voert de strijd én tegen de 
Waals-franskiljonse koalitie en tegen het ex
tremisme ». 

Dat « drijvende » Vlaams element drijft inder
daad de Vlamingen van de éne vernedering in 
de andere. 

I^^EFRAZEL naast de zaak kre
gen we in Het Belang van Limburg onder het 
opschrift « Vlaamse maturiteit ». Het minst ont
wikkelde publiek van Limburg waar Het Belang 
haar lezers haalt verstaat het woord matur i 
teit heel wat beter dan rijpheid. Tenax stelt de 
uitspraak van Prof. Fransen dat federalisme 
geen staatskundige of ekonomische grens bete
kent als volstrekt voor in plaats van betrekkelijk. 

Prof. Fransen vroeg immers ook « eigen instel
lingen en gezagsorganen, die niet alleen de eigen 
kuituur, doch ook de eigen welvaart moeten op
bouwen ». 

Dat betekent wel een ekonomische en een po
litieke grens schreeuwt de Volksgazet. En La 
Wallonië die schrijft dat voor de Vlamingen fe
deralisme alleen kultuurautonomie zou beteke
nen is eraan voor liaar moeite. 

Heel dat geschrijf is belachelijk. Wie ook maar 
iets over federalisme afweet, weet ook dat fede
ralisme betekent dat zowel de politieke als de 
ekonomische maclit verdeeld wordt tussen de 
deelstaat en de bondstaat. Het is de eendracht in 
de verscheidenheid. 

Wij hebben sterk de indruk dat het begrip fe
deralisme alleen maar vaag is bij de kleurpoli-
tiekers die het niet — of niet willen — begrijpen. 
Voor de federalisten is het begrip zelf duidelijk 
genoeg. 

E uitspraak van Prof. Fransen 
dat de Voerstreêft Vlaams is en Vlaams moet 
blijven werd krachtdadig toegejuicht. 

De Vlaamsgezinden uit de Voerstreek, waar
van er 90 aanwezigen waren, weten thans dat 
het bewuste Vlaanderen volle aandacht besteedt 
aan hun gebied. Het zal hen aansporen de reak-
tionaire volksverraders in hun streek gepast de 
muilband op te leggen. Zeker nu kasteelheer de 
Cecillon de volledige steun gekregen heeft van 
Le drapeau rouge, die ginder anti-volkse ter
reurgroepen — vermond als afweerkomman-
do's — wil oprichten. De Vlaamse kommunisten 
gaan daar natuurlijk volmondig mee akkoord 
want we hebben nog geen protest gehoord. En 
zo ontstaat in de Voerstreek het merkwaardig 
verschijnsel dat de oud-rexisten-vertrouwelin-
gen van Degrelle hand in hand gaan met de 
kommunisten om een hernieuwde uitgave te be
zorgen van het Frans imperialisme. Een Algerië 
in zakformaat. 

Maar ook hier zal het aftands Frans impe
rialisme schipbreuk lijden ondanks alle oud-
rexistische en kommunistische ultra's. Omdat 
alle imperialisme weggespoeld wordt. Zelfs in 
België. 

" REINIGEN zullen daar om treu
ren. Tenzij La libre Belgique. Die op de IJzerbe
devaart niet overweldigend veel volk zag. Dat zij 
het dan maar eens samenbrengen ! 

Nu op 21 oktober zullen zij te Brussel nog meer 
Vlaamsgezinden samen zien. Dit moge hen een 
troost zijn. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermodern» 
methode 

• 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

Ci;H;MJ;H, 
SINT-JANSVLIEI M 
KICMfM rwviall 
ANTWERriN 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

W e n d t U in ver t rouwen tot de 
maatschappi jen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

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

• 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
z l l ivi. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
kursus 
In twee Jaar. 

• 
Steno- en 

daktylografle 
In vier talen. 

Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zlcb thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

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 Solier 
op 50 meter van 
hotel Mare nostrum, 
Eden en Roma. 
• 
Uitgelezen drank 
• 
Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 
• 
Stemmige 
Vlaamse muzielc. 


