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NAAR 
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

BETOGEN OF NIET ? 
Naar we vernamen pleegt de 
Brusselse P.V.V.-burgemeester 
Cooremans druk overleg met zijn 
P.V.V.-partijvoorzitter Van Au-
denhoven en met zijn C.V.P. 
meerderheid in het Brusselse ge
meentebestuur. Zullen Van Au-
denhoven en de Brusselse C.V.P.-
leden de betoging helpen verbie
den, 't Verontwaardigde Vlaan-
deien kijkt scherp, uiterst scherp 
toe. Klaar voor de tegenaktie. 

200.000 

VERBOD: 

OP BLADZIJDE 7 PUBLICEREN WIJ DE BRIEFWISSELING DIE GEVOERD WERD 

TUSSEN HET VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN TAALGRENS EN DE BRUS

SELSE BURGEMEESTER. DEZE LAATSTE LIET IN ZIJN BRIEF UITSCHIJNEN DAT DE 

TOELATING TOT HET HOUDEN VAN DE TWEEDE OPMARS ZOU KUNNEN GE

WEIGERD WORDEN. HET AKTIEKOMITEE HEEFT IN ZIJN ANTWOORD NIETS 

AAN DUIDELIJKHEID TE WENSEN OVERGELATEN. 

Naar de twcehondeidduizend in
derdaad. Dat moet het oogmei k 
zijn voor de tweede mars naai 
Brussel. Tweehonderdduizend 
betogers die eendachtig zul
len opstappen door de straten 
van de hoofdstad, die de gebal
de vuist van Vlaanderen moeten 
vormen tegen de bedreiging op 
allerlei gebied. Bedreiging met 
grondroof, bedreiging met vci -
fransing in de randgemeenten 
en via het onderwijs in bepaalde 
Vlaamse gemeenten. 
Te Antwerpen alleen reeds wer
den voor het stadsgebied niet 
minder dan honderd autokars 
vastgelegd. Dat is meer dan het 
dubbele van vorig jaar. Wanneer 
iedere deelnemer aan de eerste 
mars een nieuwe deelnemer 
meebrengt, dan moet de op
komst de verwachtingen over
treffen. Aan het werk dus voo 
de tweehonderdduizend. On
danks de manoeuvers van bur
gemeester Cooremans ! 

Woestijn voor 

Oostvlaamse 

hoeren 

Door het droogtrekken van 
gronden gelegen in de nabijheid 
van bouwwerven voor nieuwe 
nijverheden werden Oostvlaam
se boeren erg getroffen. Sommi
gen kregen een echte woestiju 
ten geschenke, een woestijn 
waar geen sprieteltje meer 
groeit. Lees hiervoor verder op 
bladzijde 8 en 9. 

• 
De Boerenbond: 
een geldzaak 

lil het landbouwblad « Land-
bouwleven » werd een opmerke
lijk vraaggesprek gepubliceerd 
met een bestuurslid van de Boe
renbond. Hierin wordt uiteenge
zet hoe de boerenorganisatie 
verwaterd is tot een echte han
delszaak. De belangweickendste 
uittreksels en de kommentaar 
bij dit stuk vindt men op blz 15. 

MWWNHBML 
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DE VOLKSUNIE 

BRIEF UIT DE 

VOERSTREEK 
Volgende brief ortvingen wiJ uit 

de VoerstaeeK Hij komt va i een 
zogezegde Voei bewoonster die ech
ter (toevallig') haar naam vergat 
te noemen Wij drukken hem hier 
af m de oorspionkelijke vorm met 
weglating echter van al te be edi-
gende uit'atmgen 

Ik heb uw blad (met de repor
tages over de Voeistieek nvdr) 
eens goed nagelezen, maar wat een 
vei schrikkelijke leugens De nen 
sen van Voeien lachen U un van 
zo wat rond te sturen 

Hier m Voeren wonen maar 5 
Vlaamse familie die uit Limburg 
gekomen zijn : 3 douanen, een die 
Franstalige vrouw van Voeren 
heeft getrouwt en de vijtde heeft 
zich hier komen plaatsen omdat 
hij faiUite heeft gemaakt m Lim
burg en de andeis wonaais zijn 
allemaal (Francophones) un me
lange Wallon-Hollandais et Fran 
cophones (sic) 

Stuur die gazet toch niet meer, 
de mensen sheuren dadelijk kapot, 
werp uw geld daar met aan weg, 
gij maakt de mensen nog immer 
meer tegen het Vlaams want ge
lijk Ik vernomen heb gaan van 1 
septembei 80 procent der kinderen , 
naar waalse scholen dus h er is 
niet veel te verdienen met uw 
Vlaamse propaganda, kom maar 
even ons bezoeken dan zullen wij 
V antwooiden wat de mensen moet 
kennen om brood op tafel te heb
ben 

Ik kan zelf heel slecht Vlaaams 
schrijven daar ik van 10 keien dat 
Ik schiijf 9 keren Frans schiijf en 
jiogthans ik heb al bijna 60 jaar 
dus op school over 50 jaar heb ik 
e.1 Plans geleerd meer dan Vlaams 

Hier een antwooidt van een 
voerenaaister die afstand van een 
der oudste familie van schiaven-
voeien 

BOERENBOND 
IWaarde Redaktie, 

Het doet de Vlaamse boer wer̂ i 
kelijk deugd dat de Volksunie 
haar lezers op een objektieve wij-
ee voorlicht aangaande de nood
toestand waaun 100 000 Vlaamse 
boeren sedert jaren leven 

Dat de jonge Waalse boeren die 
het ekononusch veel beter stellen 
dan WIJ het eerst in opstand ko
men tegen de lakse houding van 
hUn organisatie en de legering 
pleit voor hun dmamisme en hur 
klaar doorzicht 

Indien de Vlaamse boer een in
dexcijfer voor veeteeltproduk*'en 
van 86 4 tegenover een index der 
produktiekosten van 129 9 voor de 
maand juli voorgeschoteld krijgt. 
Is dit alleen de schuld van de 
Boerenbond die in zijn weekblad 
« eist » maar achter de politieke 
Bcheimen onder een hoed speelt 
met de regering en de Vlaamse 
boer verder 3500 uren per laar 
laat arbeiden tegen een honjer 

GELD 
op halzen 
eo Eroiiflen 

vamt 
zona Terpi 
». 10 of 15 1 

of 
Tel 0')5 

6°/o 
afk 

duui 
23 8ï4 
2% lO? 

ZZM 
E<c/ï 

fp^ 
->20 

(* 

loon van 15 F per uur of minder 
Zo beschamend is de toestand 

vooi de boei dat de Boerenoond 
het niet aanduift de uitslag van 
500 'andbouwboekhoudingen dooi 
hen gekontroleeid bekend te ma
ken 

Hondeidduizend boeien m 
Vlaanderen zijn de slakkengaag 
van de Boerenbond beu In heel 
het Vlaamse land gaan de gemoe
deren aan het gisti^n de diietaii'l-
aktie waait verder uit Ook de 
Vlaamse boei wordt opstandig uit 
armoede Over z^s maand zal het 
Vlaams boerensmdikaat viij van 
alle politieke en fmantiele macht 
opgericht zijn en geleid door boe 
len Dit oiganisme zal zijn wet 
ten stellen aan regeimg en boe 
I envertegonwooi digei s 

En latei wij boeien dan be 
grijpen dat de opeenvolgende mi-
nisteis van landbouw steeds een 
Waalse landbouwpol tiek heboen 
gevoeld en dat onze uiteindelijke 
ledd ng Ugt m een Vlaamse land
bouwpolitiek die alleen m een fe 
deialistisch Vlaandeien te veiove 
ren is Dan hebben de boegen 
geen 8 % van de stemmen maar 
wel 20 % m handen Maai dit 
standpunt zal de boerenbond nooit 
innemen al zijn ook 95 % van 
zijn leden Vlamingen 

Een gewezen boerenbonder uit 
D 

B.R.T. EN M.M. 
Waaide Redaktie 

Verontwaardigd door het mis
kennen van Filip Dp Pillccij'i, en 
het overroepen \an de kultuurloze 
Marilyn Monroe, heb ik volgende 
brief aan de Vlaamse T V ge 
richt : 

Wij Vlamingen zijn weer eens 
en ontgoocheling i ijker Wie ver-

Afacht had dat er een bieedvoe-
uge uitzending zou besteed wor
den aan de figuur van Filip De 
PiUecijn, verleden week te Gent 
ten grave gedragen is bediogen 
uitgekomen 

Er is geen tijd gevonden om de
ze « Pims van het Vlaamse Pro
za », die tot ver buiten onze gren
zen gelezen wordt, een laatste hul
de te biengen 

Maar rond een Marilyn Mon'-oe 
woidt er wel buitensporige rucht-
i>aarheid gemaakt 

Welke kulturele waarde zou net 
feit wel hebben dat zij in een 
bi onzen kist gelegen heeft en dat 
wij deze en andere dwaasheden 
moesten aan-horen en zien 

Dat de berichtgeving zijn rech-
en heeft, akkoord 

Maar er bestaat toch nog iets 
als een rangorde der waaiden En 
de TV heeft ook nog een opvoe
dende taak Vooial als men be
denkt dat onze jeugd behoefte 
heeft, onze grote letterkundigen 
te leien kennen en waarderen, feit 
dat door iedereen beaamd w c j t 

Ik begrijp dus allerminst dat ei 
niet het minste beeld van de be-
giafenisplechfigheid van Pilip De 
Pillecijn op het scherm is vei sche
nen 

Maar ja, m het uiutaire België 
komen slechts vriendjes van de 
kleurpartijen in aanmerking en 
moet een vo waardige Vlaming ge 
w»eid wolden al is zijn kunste 
naarschap nog zo groot 

Hier IS de Vlaamse TV lelijk 
tekort geschoten Maar ik hoop 
toch nog dat zij het gedeeltelijk 
zal trachten goed te maken door 
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een bijzondeie uitzending te wij
den aan de nagedachtenis van de
ze hoogstaande mens 

Hoop doet leven 

MIDDELEEUWEN IN 1962 

Onlangs leerde ik toeval'ig een 
dei giote pioniotois van het Irans-
kiljonisme te Gent kennen Deze 
meneer spreekt eeuwig en oveial 
Fians Hij IS (toevallig) ook eige 
naar van meeideie villas aan de 
kust m de Kempen m Fiankujk 
Zwitserland en Italië De meneei 
IS afkomstig van het platteland 
waar zijn voorouders het destijds 
dank zij gestolen goedeien « ver 
gebracht hebben » Zijn enige 
aJbeid bestaat er in jaailijks de 
beheeriaad van enkele giote So-
cietes bij te wonen en de hum 
gelden van vele pachtertjes op te 
st Ijken 

De kinderen studeren m het 
Plans want m die Beheerraden 
moet men geen Nederlands ken
nen ' Zo zijn er enkele tientallen 
parasieten van de maatschappij, 
te Gent alleen al. 

« Toevallig » allemaal fianskil 
jons En dan durft men de Vlaam
se studenten die dergelijke staalt
jes van kapitalistische uitbuitenj 
van de kleine man aanklagen als 
te progressief beschouwe i Wan
neer zal het konservatieve Vlaan
deren de ogen openen ' 

WD - Gent 

IJZERBEDEVAART EN 

T V 
Geachte Heer, 

Samen met mij en tienduizen
den andere Vlamingen he^ft U 
ongetwijfeld het succes van de 
IJzerbedevaart meegemaakt Het 
IS echter best mogelijk dat U 
veizuimd heeft 's avonds voor de 
televisie plaats te nemen om nog
maals van dit succes te genieten 
In het andere geval heeft U waar
schijnlijk gemerkt hoe kort de tijd 
was die voor deze plechtigheid 
door ons « nationaal » instituut 
werd ingeruimd : pieoies 2 mmu-
ten en enkele seconden (het 
nieuws duuit gewoonlijk 25 tot 30 
minuten) 

Is dat weer eens de objectiviteit 
van ons aller B R T ' 

G D S - Ekei "n 

IDEALISTEN 
Hoewel de taa'kwestie me met 

zo erg interesseert — mijn frans 
kiljonse opvoeding tot mijn 15 
jaar is er voor veel tussen — toch 
ben Ik tot de Volksunie gekomen 
ben Ik zelfs ineens overgegaan 
tot de V M O , zijnde de iiouwste 
en haidnekkigste tak van de 
Volksunie 

Hoe is zulks mogelijk ? zaïlt U 
zich af Vlagen 

Wel ik meen dat de aansluitmg 
bij een paitij niet noodzak'3lijk 
afhangt van een facet Bij de 
Volksunie speelt natuurlijk het 
aspect Vlaamse volk = Vlaamse 
taal en de Volksunie heeft gelijk 
wanneei ze meent dat een waard'g 
volk een volk is dat zijn eigen 
taal spieekt, vooral dan wanneer 
die taal bewezen heeft op weten
schappelijk gebied even zo goed 
geschikt te blijken als de Pianse 
en Engelse 

Wat mij bij de Volksunie aan-
tiekt ja, fascineeit dat is de 
vriendschap het idealisme uie 
haai leden bezielt Ik voel mtui-
lef dat de Volksunie net gezonde 

deel van de bevolking veitpgen-
wooidigt, en dat ze ook alles doet 
om juist dat gezonde, dat gave 
bevolkingsdeel te vrijwaren van 
smetten Welnu, al ben ik zelf een 
burgersjongen, toch meen ik te 
mogen «kennen dat de boeren, 
de lustige, getaande boeren de 
noeste en verweeide arbeiders het 
beste, het productieve deel der be
volking uitmaken Dit vn schrille 
tegenstelling met de snobs, de ge 
blaseerde, de vei waande « jeu 
nesse doree » uit het Brusselse 

Eigenaaidig maar nooit zult ge 
in de langen van de Volksunie 
van die chi-chi ventjes terugvin
den zoals er aan de Brusselse 
vrijmetselaarsuniversiteit veel 
rondlopen Voor die knapen is 
het streven naar gezondmaking 
van het volk, naar morele sane
ring « un faux piobleme » Zi] 
vinden het rijden met een sport
wagen m gezelschap van « une 
belle móme » het enige dat telt in 
het leven Voor hen is schijnge-
luk klatei goudvoldoening en 
weelde het enige dat telt 

K L - Wijnegem 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 IVl i^emoTinierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

Volledige sekretarlaat-
kursus 
m twee Jaar. 

• 
Steno- en 

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

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

Tchloss 
Ifaihtnimtn 

lettt 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAC 
WACHENHEIM A.aWEINSTRASSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, Ut 
TEL. (03) 3S.M54 

NEDERLANDERS 
Mijnheei de Hoofdopsteller, 

Heden middag ban ik getuige 
geweest van he^ volgende dat ik 
U wU medede'en in mijn hoedi-
nigheid van lezei dei « Volks
unie » 

Ik bevond mij in een autobus 
ni 33, in gezelschap van een ge-
buui Waal 100 % of beter gezegd 
Vlaamsonkundig maai toch eer
lijk en rechtschapen man Wij 
spiaken over een en ander toen 
WIJ bleven stilstaan aan het kruis 
punt der Kroonlaan en der Louis 
Schmidtlaan Naast ons was een 
Nedeilandse vrachtwagen blijven 
staan van een fiima « Jan Kre
diet » ergens in Nederland Ik ben 
de naam der plaats vergeten Op 
de Zijkant van deze vrachtwagen 
stond in grote letters . « Interna
tionale Volumineuze Transpoi-
ten » Dit ziende, zegde mijn reis
gezel mij aan het oor : « Oom-
ment voulez vous que nos enfants 
perdent leur temps a etudier des 
stupidités comme celles que nous 
enseignent les hoUandais » Mijn 
gezel die mijn politieke opvattm-
gen zeer goed kende had genoeg 
gevoel om deze c^merkmg (die 
volgens mij zeer juist was) in het 
oor te fluisteren in plaa.ts van ze 
met luider stemme aan andere 
personen kenbaar te maken Wat 
kunnen wij in dergelijke gevallen 
antwoorden wanneer een waal ons 
opmerkingen maakt die 100 % 
juist zijn ' 

AJ - Brussel 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

AJUINREDENAAR 
Ik ben Limbmger maar woon 

in Bmssei sedert het jaar 1930 
Gewoonlijk luister ik naar radio-
Hasselt alle zondagen rond 20 tot 
22 uur Op een zondag avond, In 
de maand juh 1962, heb ik een 
redevoeting horen uitspreken 
dooi een heerschap waarvan ik de 
naam met heb onthouden maai 
die spiak over Lunburgse kunste 
naars Indien ik aan dit heerschap 
hei zwijgen had kunnen opleggen 
met een steen in zijn micro te 
werpen dan zou ik het zeker heb
ben gedaan Deze « redenaar » 
had het gedurig over een « idee » 
en nog meer andeie franse wooi 
den die mij nu niet meer te bin 
nen komen Denkt die redena-^i 
van zich een naam en roem te 
vei wei ven met gediu-ig franse 
woorden te gebiuiken 

Voor alle franse wooiden die hij 
gebiuikte bestaan Vlaamse wooi 
den die zeer goed konden gebruikt 
wolden Met fianse woorden te 
« vei-vlaamsen » heeft dat heer
schap enkel een bewijs van on
kunde geleveid en zijn de toe
hoorders de mening toegedaan 
dat deze « ajuiniedenaar » een 
zeei goede kans tot zwijgen heett 
veispeeld 

J A - Biussel 

GIJ BEZOEKT 
DE BALEAREN? 
GIJ BEZOEKT 

SOLLER? 
Bezoek dan ook 
de enige Vlaamse Bar 

bij ((Piet de W-Vlaming» 
• 

Volksuniepropagandist 
vanaf het eeiste uur 
Te Pueito de Solier 
op 50 meter van 
hotel Mare nostrum, 
Eden en Roma 
• 
Uitgelezen drank 
• 
Allerhande 
buitenlandse 
biersoorten. 
•A-
Stemmige 
Vlaamse muziek 
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OERENOPSTAND 
Van onze bijzondere medewerker 

M: .EER en meer wordt 
men bewust van het steeds groter 
wordend gevaar dat de toekomst voor 
onze landbouwersstand inhoudt. De 
oorzaken heeft men slechts te zoeken 
in de verkeerde landbouwpolitiek die 
hier sedert de oorlog werd gevoerd. 
Om hieraan verbetering te brengen is 
het de plicht van de boeren zelf om 
naar middelen te zoeken ter bestrij
ding van deze (verkeerde) politiek. 
Eerst zullen we beginnen met te be
kennen dat het ook gedeeltelijk der 
boeren schuld is, omdat men steeds 
blindelings gevolgd heeft en geloofd 
alles wat ons werd beloofd. — Nu zien 
we, helaas iets wat laat, dat we steeds 
bedrogen werden. We stellen inder
daad vast dat we grote noden hebben. 
Nu willen we dat de kleurpolitiekers 
meer aandacht aan de boerenstand 
besteden. Zij kennen echter evengoed 
de noden van ons goede boerenvolk 
als wij. Maar deze politiekers, zelfs die 
zich de verdedigers noemen van boe
ren en zelfstandigen, zijn gebonden 
aan partijtucht, en dan tellen natuur
lijk weer alleen de partijbelangen, en 
dan betekenen de boeren weer o zo 
weinig. Het was toch een C.V.P.-blad 
nl. «Het Volk» die in 1959 met de 
€ taal der cijfers » durfde te bewijzen 
dat er voor de C.V.P. bij de verkie
zingen aan zelfstandigen (dus ook 
boeren), ten hoogste aan stemmen 
overbleef 17 ten honderd van het to
tale kiezerskorps. Zegt dat U niets 
beste boeren ? En toch werd er on
langs door een C.V.P.-Senator nog ge
zegd «De spaarder wordt gestraft 
omdat hij werkt en degene die werkt 
omdat hij spaart». Of ia dat mis
schien ook niet van toepassing op de 
boeren en zelfstandigen ? 

W E zullen dus aanne
men dat we geloven dat «ij (de kleur
politiekers in 't algemeen) dan toch 
onze noden kennen, We nemen het 
hun des te kwalijker dat zij niet in
grijpen ten voordele van onze boe

renstand. Daarom ^ijn de boeren op
gestaan. — Al die nog een zeker 
zelfrespect in zich draagt doet mede 
aan de boerenopstand want ieder 
rechtgeaard mens wil de toekomst 
voor zijn gezin bouwen. — is dat nog 
mogelijk, vragen de beangstigde boe
ren zich af, nu ze weten dat er, vanaf 
1950 tot 1960 meer dan 53.000 boeren
bedrijven verdwenen, dus een gemid
delde van meer dan 5000 per jaar — 
voor 1961 meer dan 7.800. En de vrees 
en de smart slaat ons om het hart, de 
nood is hoog, daarom : opstaan of 
vergaan, — Ik vind het goed dat er 
ten teken van protest vele drie-vier-
tanden en traktoren langs en op de 
weg verschijnen. Maar gelooft men 
niet dat deze die misschien, nog het 
meeste onder de landbouwcrisis lijden, 
nog juist dezen zijn die geen traktor 
hebben^ namelijk de uitsluitende 
pluimveebedrijven en varkensfokke
rijen ofwel dan de kleine gemengde 
bedrijven. En ik geloof dat hier echt 
een noodsituatie is ontstaan. De af-
zetprijzen van eieren en varkensvlees 
zijn zo laag dat men gerust mag zeg
gen dat er, (zelfs zonder ziekten), in 
veel gevalen tegen zwaar verlieslaten
de prijzen wordt verkocht, wat mede 
met zich brengt dat vele bedrijven tot 
geldleningen moeten overgaan om 
verder te kunnen blijven werken. 

UJ ' IT cijfers verstrekt 
door het nationaal instituut voor 
landbouwkrediet ontlenen we dat er 
daar in 1961 alleen al, 8.795 landbouw-
leningen werden toegestaan ten be
drage V. meer dan 913 miljoen frank, 
daarbij is natuurlijk geen rekening 
gehouden met leningen van bepaalde 
kassen en banken. Dat geld is er niet 
alleen nodig voor aankoop of om 
noodzakelijke moderniseringen aan 
te brengen, maar veelal ook om on
betaalde voederrekeningen te voldoen. 
Is het niet vreslijk dat deze schone 
stand der maatschappij, door omstan
digheden buiten hun eigen wil, tot 
zulke (red)mlddelen zijn toevlucht 
dient te nemen om stand te houden ? 

— We verwachten geen vlugge beter
schap, ook niet door de inwerktreding 
van de E.E.G. omdat ook hierdoor 
geen onmiddel!jke verruiming van de 
afzet wordt geboden. Nog steeds be
dreigt de onjuiste toepassing van de 
spelregels de Belgische uitvoerpositie. 
En wat dan ook nog met de heffingen 
op de granen bij invoer. Zal men alzo 
kunnen concureren? 

Dl 'E achterstand van 
de landbouw in economisch en maat
schappelijk opzicht ten aanzien van 
andere bedrij f sec toren is nog steeds 
groeiende, wat ons ten zeerste veront
rust, vooral nu België met zijn land
bouw in zijn geheel moet pogen zijn 
concurentiepositie te verwerven en te 
behouden. — Wanneer er echter geen 
verbetering komt, zullen er nog meer 
bedrijven in moeilijkheden komen. — 
Kan men dan nalaten hier eens te 
meer een grof verwijt te richten naar 
de doodgravers van onze boerenstand, 
tevens een verwijt aan het adres van 
de boerenorganisatie die dank zij 
haar (grote) voormannen reeds zo
veel heeft bekomen (!?) Waar is de 
tijd van de vaststelling der basisprij
zen ? Waarom geen onbeperkte uit
voer maar wel beperkte invoer ten 
voordele van onze eigen voortbreng-
sten ? Dat werd allemaal reeds zo 
dikwijls beloofd; is het misschien ook 
door die beloften dat zovele Vlaamse 
vlassers (ook mede deelgenoot in de 
landbouwcrisis) een paar jaar terug 
overschakelden naar varkenskweek, 
wat hen nu ook weer zo nadelig uit
valt ? 

/ j O zien we dan dat 
steeds meer en meer boerenmensen 
het zelfstandige bedrijf verlaten om 
elders in dienstverband te treden, bv. 
in de industrie, terwijl de vrouw al
leen het boerenbedrijf verder voert, 
want overschakelen naar een andere 
sector in de landbouw gaat niet voor 
deze pluimveehouders en varkensv 

houders omdat het hun aan grond en 
dikwijls ook aan geld ontbreekt. — 
Ik wil hier even bij stilstaan en 
denken aan de harde morele strijd die 
deze brave christelijke mensen in hun 
geweten leveren. Ze hebbens steeds zo 
goed hun best gedaan, zoveel gezwoegd 
en geleden en nu voelen ze zich daar
bij nog vernederd en verlaten, ook 
nog wetende dat hun vrouw (ondanks 
de vele kinderen soms) met het vele 
zware werk, zonder winstvooruitzich
ten, overblijft. En voor sommigen hoe 
jammerlijk hard het ook moge klin
ken, blijft dikwijls de vraag : hoe zal 
ik eens het geleende geld terug beta-< 
len ? Zal ik misschien nog eens mijn 
bedrijf dienen te verlaten of te ver
kopen mijn bedrijfje die me steeds 
zo nauw aan het hart lag. — Dat is d© 
ware strijd voor vele van onze mensen 
uit de boerenrangen, ook toepasjselijlc 
helaas voor zovele middenstanders;. 
— Dat alles in overweging nemende 
voelen deze brave mensen nog en meer 
de grote achterstand op sociaal ge
bied tegenover de arbeidersklasse. Ze 
voelen dat dit allemaal zo niet kaa 
blijven. 

O ' AAROM zijn de boe
ren opgestaan, ook daarom zullen allé 
Vlaamse boeren het voorbeeld van 
Ludo Sels (de echte boer, die dage-« 
lijks in de bres staat) en van zovel© 
vrienden volgen. Zij zullen massaal 
toetreden tot de Volksunie en hun 
vertrouwen zal niet beschaamd wor
den. — De Volksunie voert geen klas
senstrijd, zij voert echter steeds de 
strijd voor de meest miskenden in ona 
land, de kleine man, zo dan ook de 
boer en middenstander, de miskend© 
Vlaming In 't algemeen. Een gezame-
lijk streven brengt ons naar de recht© 
weg der heropstanding en welvaart 
Daaraan mee te helpen is ons aller 
taak. — Daarom ook beste boeren eis 
mede met de Volksunie een werkelijk 
offensaeve landbouwpolitiek. Eis ook 
de gelijkstelling op sociaal gebleiL 
Ook daarom Volksunie. 

A, Roelau 
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of neem een of meerdere aandelen van 

1000 F voor nHof de Voery> 
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De Kwakzalver I 

De h. Vanaudenhove, de blauwe 
oud-excellentie en nu voorzitter van 
de tot P.V.V. omgedoopte aftandse 
liberale partij, heeft een vraagge
sprek toegestaan aan een midden
standsblad. 

De P.V.V.-praatvaar valt het huidi
ge taxatiestelsel aan, waardoor de 
aankopen van de middenstanders 
meermaals met overdrachttaks wor
den belast. De middenstanders beta
len verschillende keren taks op het 
zelfde produkt, de grootwarenhuizen 
en coöperatieven daarentegen slechts 
één keer. Dat is onrechtvaardig, zegt 
de P.V.V.-er, en dat moet worden af
geschaft. 

Maar deze onrechtvaardigheid be
stond toen de h. Vanaudenhove mi
nister was. Protesteerde hij toen ? 
Stelde hij de afschaffing voor ? Geen 
kwestie van. Hij dekte deze onrecht
vaardigheid met zijn gezag, als lid van 
de regering was hij hiervoor solidair 
verantwoordelijk, dus medeplichtig. 

De Kwakzalver II 

De P.V.V.-voorzitter wil opnieuw de 
belastingen verminderen. Hij heeft 
echter dit keer geen percentage ge
noemd. Jammer. Want nu zullen de 
belastingbetalers niet kunnen vast
stellen, hoe nauwgezet de P.V.V.-heren 
hun beloften inlossen, zoals destijds 
toen zij nog liberalen heten, en de 
beloofde 25% belastingsvermindering 
secuur tot het laatste percentje heb
ben doorgevoerd. 

De h. Vanaudenhove was gelukkig 
wel precies toen hij het had over de 
pensioenen van de zelfstandigen. Dat 
moet minimum 48.000 F worden, zei 
hij royaal. Maar pas over 10 jaar. Wij 
kunnen niet geloven dat er enig ver
band zou bestaan tussen de preciese 
cijfers en de nogal verre datum 
waarop zij betrekking hebben. Wij 
achten deze staatsman in staat tot 
die verwezenlijking, want tijdens zijn 
7-jarig ministerschap heeft het pen
sioen haast de helft van dit bedrag 
bereikt, nl. 21.000 F. 

De Kwakzalver III 

De P.V.V.-man valt verder de ver-
spilzucht van de Staat aan, met een 
lef die een doorwinterde kwakzalver 
hem kan benijden. 

Deze staatsman is 7 jaar lang m e 
deverantwoordelijk geweest voor de 
verspilling die hij thans aanklaagt, hij 
is 7 jaar lang medeverantwoordelijk 
geweest voor de ophoping van de 
overdrachttaks die hij thans veroor
deelt, hij is 7 jaar lang medeverant
woordelijk geweest voor het honger-
pensioentje van de zelfstandigen, dat 
hij thans ontoereikend vindt, hij is 
medeverantwoordelijk geweest voor 
de hogere belastingen van de een-
heidswet, en komt thans belastings
vermindering bepleiten. 

Neen, deze P.V.V.-profeet is erger 
dan de kwakzalver: hij verkondigt niet 
alleen met ongelooflijke lef remedies 
tegen alle kwalen, hij is verantwoor
delijk voor de kwalen ook nog. 

Le Boche 

De « Pourquoi Pas ? » is op reporta
ge geweest in de Voerstreek en bracht 
onder de titel « Le gang descend sur 
la Voer» een artikel o.m. over het 
Vlaamse antwoord op de Waalse ter
reur, de incidentrijke kalk- en plak-
tocht waaraan de dagbladpers reeds 
uitvoerig fcommentaar heeft gewijd. 

RN 
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Open brief 

aan Mgr Albert Descamps 
Rector aan de Universiteit 
te LEUVEN 

= Monseigneur, 

Het heeft de Belgische bisschoppen behaagd, zich bezig te 
houden met de problemen der Leuvense universiteit en enkele 
maatregelen te treffen die aangediend worden onder de wijdse 
benaming « reorganizatie ». Het is uiterst twijfelachtig dat de Fio-
mingen, die in zaken van geloof en zeden grotendeels volgzame 
schapen zijn achter de bisschoppelijke herders, met vrome instem
ming kennis hebben genomen van de bisschoppelijke beschikkingen. 

Deze beschikkingen brengen in ieder geval, Monseigneur, uw 
naam op het voorplan. Gij zijt geroepen om naast een oude, ver
moeide en wellicht ietwat verbitterde Mgr Van Waeyenbergh een 
steeds'groter rol te gaan spelen in de Leuvense Alma Maler. Gij zijt 
een Waal maar dal is - evenmin als het Vlaming-zijn - een schande. 
Gij zijt daarenboven een Waal die flink wat jaren in Vlaanderen 
hebt doorgebracht, die keurig Nederlands spreekt en schrijft ; alle
maal dingen die U het breed platform verschaffen dat gi] best hunt 
gebruiken. Ik geloof niet dat de Vlamingen gesteigerd hebben toen 
gij als hulpbisschop van Doornik opgekommandeerd werd naar 
Leuven in dienst van geloof en wetenschap. 

Vandaag, Monseigneur, steigeren ze al een beetje. Ze liepen 
al een tikje ongerust toen de bisschoppen een wenk schenen te 
geven aan de heren wettenmakers in verband met de « noodzake
lijke voorwaarden » inzake de ontplooiing van de Alma Mater en 
haar beide taalstelsels. Die ongerustheid, die twijfel is thans bijna 
een zekerheid geworden. 

Zekeihcid, Monseigneur, die ons verschaft werd door de leh-
tuur van de a Pourquoi Pas ? » van verleden week. Het is U inder
daad welgevallig geweest, aan de redakelurs van dit blad enkele 
verklaringen te verstrekken die het Leuvens beeld wat strakker 
omlijnen. Katholieke bladen hebben er zich over verbaasd dat gij 
voor uw eerste rectorale betrekkingen met hel publiek juist een 
blad hebt uitgekozen dat - strictu sensu - door katholieken niet eens 
mag worden gelezen. We wensen ons niet te mengen in deze inter-
klerikale aangelegenheid ; we stellen alleen vast dat de « Pourquoi 
Pas ? » niet alleen veel te wensen overlaat op het gebied van het 
imprimatur maar daarenboven nog rabiaat anti-Vlaams is. 

God kiest echter de werktuigen die hij wil. Monseigneur, en wai 
in de « Pourquoi Pas ? » staat is daarom niet minder leesbaar dan 
wat in het Parochieblad verschijnt. We hebben dus in het blad van 
uw keuze kennis kunnen nemen van uw min of meer apocriefe 
verklaringen. 

Gij hebt o.ni., Monseigneur, in verband mei het taalslatuut 
der Leuvense professoren verklaard dat in principe elke prof slechts 
les zal kunnen geven in zijn taalstelsel. Gij hebt daarbij opgemerkt 
dat de tweetalige Leuvense professoren thans meestal Vlamingen 
zijn en uw verklaring houdt in dat deze geografische, in de kursus 
tweetalig docerende maar thuis meestal Frans sprekende Vlamingen 
overnacht zullen behoren tot de Zuidnederlands wetenschappelijke 
elite. 

Dat is iets. Monseigneur, maar nog niet alles. Want de over
heveling van deze geografische Vlamingen zal nog andere gevolgen 
hebben. Gij zegt : « zij zal geleidelijk de benoeming van nieuwe 
Franstalige hoogleraren veroorzaken. Welnu, de komst t an nieuwe 
Franstalige professoren zal noodzakelijkerwijze een gerechtvaardigde 
versterking teweegbrengen van de pozitie van diegenen die terecht 
wensen dat hun fundamentele rechten zouden worden geëerbiedigd». 

Wanneer wij. Monseigneur, even terugdenken aan de « funda
mentele rechten » die tot op heden door het Franssprekend pro/es-
sorenkorps worden opgeëist dan menen wij, met de vereiste eerbied, 
dat uw verklaring zéér beangstigend is voor de Vlamingen Wanneer 
wij daarenboven verder kennis nemen van uw verklaring inzake 
de Franstalige parochie en vooral van de onbehaaglijke nadruk waar
mee gij deze verklaring hebt afgelegd, dan houden wij ons hart 
vast : « Hel zou ondenkbaar zijn dat men te Leuven hoogleraren, 
Franstalige wetenschapsmensen, zou uitnodigen om er in die taal 
onderricht te verstrekken aan studenten uit diverse landen, en dat 
men hen en hun kinderen tegelijkertijd niet de gelegenheid zou 
bieden om in hun eigen taal hun godsdienst te belijden ». 

We houden ons hait vasl. Monseigneur, voor v. hen en hun 
kinderen ». Want de uitnodiging waarvan gij gewag maakt is niet 
vrijblijvend te eeuwigen datum. De kreet « Walen buiten », geslaakt 
door honderden voorbeeldige studenten van uw bloedeigen Alma 
Mater, hangt nog duidelijk in de oren van 

uw dio Gcnes. 

|||i^ Het Brussels weekblad is zijn l icht 
= gaan opsteken onder andere bij een 
= promiment franskiljon uit Moelingen 
^ die letterlijk verklaarde : « Voor mij 
^ is de f lamingant de vijand. Ik be-
^ schouw hem als een mof, als een nazi 
= en, daar ik gewezen officier van de 
= Weerstand ben, bestrijd ik hem als 
^ dusdanig». 
^ Treffender illustratie van de krank-
^ zinnige geestesgesteldheid der Voer-
= streekse franskiljons is bezwaarlijk te 
= vinden. 

m Moeilijk verlof 

De heren Larock en Van Elslande 
hebben nog steeds niet de s tramme 
leden kunnen strekken op een of a n 
der zonnig strand aan de Middelland
se zee. De heren worden behekst door 
de nachtmerrie dat één van hen bei
den alleen zou achterblijven op het 
Departement en « misbruik » zou m a 
ken van de afwezigheid van de ander. 

Potsierlijker Siamese tweeling heeft 
nog nooit door de Belgische politiek 
gedwaald ! 

m Schoolpakt 

Minister Larock heeft zijn verplicht 
verblijf in de uitgestorven Wetstraat 
gebruikt om aan een franstalige 
Brusselse krant toe te vertrouwen 
« dat het schoolpakt te duur is ». 

Zeer origineel is deze ministeriële 
vaststell ing alleszins net. Toen het 
schoolpakt werd getekend waren er 
gedurende enkele tnaanden pennen te 
kort om den volke te beschrijven, hoe 
wijs en hoe breeddenkend onze 
schoolpakt-politici hadden gehandeld. 
Wie naar de rekening dierf vragen, 
werd uitgekreten voor kortzichtige 
idioot. 

Sti laan echter beginnen thans ook 
de grote s taatsmannen in te zien dat 
jaarlijks miljarden verkwist worden 
aan 'n waanzinnige schoolbouw-wed-
loop en aan de autobus-voor-onze-l ie-
ve-leerlingen. Deze peperdure school-
vrede komt allerminst de schoolkin
deren ten bate; tenslotte zijn zij het 
kind van de rekening. 

Hoe meer nieuwe scholen echter, 
hoe meer benoemingen. En een n ieu
we benoeming is altijd toch een vaste 
stem, een zwartgemaakt boUeke ach
ter de juiste naam. Le cochon de pa-
yant zal wel afstuiveren. 

e Een voorbeeld 

Hoe met de gelden van het school
pakt wordt omgesprongen, blijkt o.m. 
uit het voorbeeld van Herzeeuw, ge
meente met ongeveer 7.300 inwoners. 
Herzeeuw heeft 9 lagere scholen: 2 ge
meentel ijke en 7 vrije. De leerkrach
ten aan de gemeentelijke lagere scho
len zijn alle houders van een katho
liek onderwijsdiploma. 

Bij de heropening der scholen vol
gende week komt er te Herzeeuw een 
t iende lagere school bij, ditmaal een 
Rijksschool. De gemeente Herzeeuw 
had aangeboden dat haar lagere scho
len door 't Rijk zouden worden over
genomen, met inbegrip van het per
soneel. Deze overftame door het Rijk 
is, luidens het schoolpakt, onmogelijk 
omdat in het officieel onderwijs ten
minste tweederden van de leerkrach
ten houders moeten zijn van een on
derwijsdiploma afgeleverd door een 
officiële school. 

Dus maar een t i e n d e s c h o o l , 
nieuwe bouwkosten, nieuwe konkur-
rentiestrijd en vooral : nieuwe benoe
mingen. En voortaan drie vormen van 
lager onderwijs in Herzeeuw. Want 
hoe graag ze het ook zou willen, de 
gemeente geraakt niet van haar ei
gen lagere scholen af. 
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Het cement 

Op de uitvaart verleden week van de 
gewezen sekretaris der B.W.P., Jos 
Van Roosbroeck, werd een in memo
riam uitgesproken door Kamiel Huys-
mans. Huysmans zou Huysmans niet 
meer zijn, had hij deze gelegenheid 
niet aangegrepen om te schoolmees
teren. Want veel meer dan met wij
len zijn vriend hield hij zich bij de 
lijkbaar bezig met zijn eigen stok
paardje, de tweetaligheid in België. 
Hij verklaarde o.m. : «Wij waren 
overtuigd dat het cement der kennis 
van de talen de staat België verste
vigde, waarvan wij steunpilaren wa
ren en wilden blijven. Om het nog 
duidelijker te zeggen, wij oordeelden 
dat het de plicht van de Vlamingen 
was, Frans te leren en dat de Walen 
op hun beurt de Nederlandse taal 
moesten leren, opdat de eenheid van 
onze s taat door hen gelijkelijk zou 
worden verstevigd ». 

Schoon gezegd ! Maar meer een ^̂ ^ »-» * i n 
memoriam voor Huysmans' opvattin- R e c I e l o O S i 
gen dan voor Jef van Roosbroeck. 
Want voor die « gelijkelijke verstevi
ging » hebben onze lieve Waalse broe
ders tot op heden feestelijk bedankt. 

In steek gelaten *SÖ̂  

Volgens de franskiljons schiet het 
« Hof De Voer » niet vlug genoeg op. 
Zo schrijven ze in een strooibriefje 
dat tegen onze vriend Ernst uitgege
ven werd. « Zelfs Vlaanderen laat de 
Voerstreek in de steek », schimpen ze. 

De fransdollen, die geen Frans ken
nen, mogen gerust zijn. Van de 300 
aandelen zijn er reeds 203 geplaatst, 
de helft door spontane storting. En 
de overige 97 zullen vlug volgen. 

Bouwen gaat nu eenmaal altijd 
wat trager dan men denkt. Wat niet 
belet dat in september «Hof De Voer» 
zal ingehuldigd worden. 

Overigens maken de fransdollen 
uitstekende propaganda voor die aan
delen. Wij zijn er van overtuigd dat 
tal van Vlamingen in de eerst vol
gende dagen hun aandeel zullen on
derschrijven. 

Verantwoordelijk 

Fitoor Leemans heeft het zich ver
leden zaterdag in zijn wekelijks Stan
daard-artikel (wij moeten, helaas, be
roepshalve alles lezen !) ruim gemak
kelijk gemaakt. Hij schrijft o.m. : 
«Indien de burgers de helft van de 
aandacht, de zorg en de belangstel
ling die ze overhebben voor de fiskali-
teit, spendeerden aan het besteden 
van de geldmiddelen door de s taat 
dan zou ons openbaar leven een rus
tiger en ook een meer verantwoorde
lijk uitzicht krijgen ». 

Helaas, Fitoor, belasting betalen is 
onze aller burgerplicht. Maar om toe 
te kijken op het besteden van ons 
geld sturen we u en een paar honderd 
andere staatsburgers naar Kamer en 
Senaat. Dat het « meer verantwoorde
lijk uitzicht » er nog niet is, kan be
zwaarlijk in de eerste plaats de bur
gers aangewreven worden. Of toch ? 
Dan moeten ze Kamer en Senaat 
maar eens een meer verantwoordelijk 
uitzicht geven. 

Konijnenhol 

Jongeren uit Burcht en Zwijn-
drecht hebben ter hoogte van de toe
gangsweg tot de Antwerpse tunnel 
voortreffelijk werk geleverd door slo
gans te kalken die betrekking hebben 
op de E-drie en de tweede Schelde-
oeververbinding. Onder de opmerke
lijkste slagzinnen vielen onder meer 
op : Brug of tunnel, Merlot buiten, en 
verder op de weg naar St Niklaas aan 
de beruchte dodenbocht te Zwijn-
drecht : hier vielen 64 doden. Een 
goedgevonden slagzin was ook de vol
gende : « Half dol verliet U het konij
nenhol» om de autobestuurders aan 
de mizeries van de Antwerpse tunnel 
te herinneren. 

71.000 en 130.000 

Uit de officiële statistieken blijkt 
dat er in het franstalig lager onder
wijs 130.000 kinderen een of meer
dere jaren ten achter blijven, in het 
nederlandstalig slechts 71.000. Toch 
studeren in ons land 60 % van de 
kinderen in het Nederlands. Zo is de 
verhouding van de achterblijvende 
kinderen 3 tegen 1. 

Deze achterblijvende kinderen in 
het franstalig onderwijs zijn Vlaamse 
en Italiaanse kinderen. Zij zijn be
stemd om de paria's van Wallonië te 
worden, de mannen en vrouwen die 
het vuile werk zullen doen waarvoor 
de anderen bedanken. 

De schoolplicht zou moeten gebon
den worden aan de moedertaal. 

In « De Gazet van Antwerpen » 
schreef Todts een artikelenreeks-
over de Waalse Beweging. Hij stipte 
hierbij aan dat de echte Waalse fede
ralisten van het slag Schreurs over
spoeld geworden zijn door de neo-
federalisten van het M.P.W. en dat 
dit M.P.W. eerder imperialistisch is 
dan federalistisch. 

Wie geregeld « La Wallonië » of 
« Combat » leest is daar inderdaad 

sinds lang van overtuigd. De Walen 
moeten nog leren echte federalisten 
te worden. Zij kunnen hun Frans im
perialisme maar niet afleggen. 

De M.P.W. is voor het ogenblik de 
voornaamste imperialistische bewe
ging in België. Zij wil de Voerstreek, 
Aubel, de Platdietse streek, Edingen, 
de zuiver Vlaamse gehuchten in Ko
men - Moeskroen, de Brusselse rand
gemeenten veroveren en verfransen. 
Het zijn 19de eeuwse imperialisten 
van het zuiverste water, ondanks het 
feit dat hun troepen voor 99 % be
staan uit socialisten en kommunis-
ten. De klassenstrijd is vervangen 
door volksroof ! 

Van 26 naar 40 

De kinderen uit de Voerstreek 
dienden vroeger na hun lager onder
wijs in het Frans verder te studeren. 
Praktisch allen mislukten natuurlijk. 

Alleen de meest begaafden konden 
het met een jaar verlies klaarspelen. 

Vorig jaar werd voor het eerst een 
bus ingelegd naar Tongeren : 26 leer
lingen middelbaar onderwijs meld
den zich. Praktisch allen slaagden. 
Omdat ze in hun eigen taal konden 
studeren. De bus zal dus verder lo
pen; hij zal thans 40 leerlingen ver
voeren. En indien vele Voerenaars 
dierven zouden het er heel wat meer 
zijn. Die ouders spelen met de toe
komst van hun kinderen. Wat 
scheelt het de franskiljons : er moe

ten toch werklieden blijven die t« 
Luik het vuilste werk opknappen t e^ 
gen het geringste loon. En wi» ^ 
dat doen, tenzij de flamins ? 

Droomland 

Louis Major heeft zich gekant tea 
gen het besmeuren van franstaligü 
wegwijzers in het Vlaamse land. 

Men waant te dromen. 
Major heeft geen greintje eerbietf 

voor de Belgische wet, die VOOBM 
schrijft dat op Vlaams grondgebied 
alleen nedelandstalige wegwijzen 
mogen geplaatst worden. 

Waarom verandert Major de waf 
niet opnieuw en verplicht hij de Vla
mingen niet overal tweetalige wegH 
wijzers te dulden. 

Kan Major ons soms vertellen waafll 
in Wallonië ergens tweetalige wegH 
wijzers staan ? 

De Walen zouden het niet dulden^ 
Ze hebben gelijk. Maar dat men eV 
bij ons dan ook geen Franse plaatst» 
Alle Belgen zijn immers gelijk vooC 
de wet. 

En Major heeft eens te meer bewe^ 
zen dat hij een knecht is. 

Knecht voor zijn Waalse partif-» 
genoten, die hem openbaar daarvoo^ 
zullen huldigen en inwendig misprij* 
zen. 

Maar dat misprijzen verminderf 
zijn inkomen niet. 

En kan dus Major niet schelen. 

KLEINE KRANT a KLEINE KRANT • KLEINE KRANT • KLEINE! 
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P. W . SEGHERS 
Verleden week maakten 

wij in de rubriek peper
noten reeds gewag van de 
plannen van minister Se-
ghers om het Opleidings
centrum van de Gezond
heidsdienst van het leger 
uit de Leopoldskazerne te 
Gent te doen verhuizen 
naar een plaats in Wallo
nië, waarschijnlijk Chiè-
vres of zelfs Bastogne. 

Minister Seghers ver
klaarde in 1961, nadat zijn 
partij op 26 maar t een 
daverende verkiezingsne
derlaag had geleden, dat 
hij in een minimum van 
tijd het taalprobleem in 
het leger zou oplossen. Hij 
zou o.m. de volledige split
sing doorvoeren van de 
opleidingsscholen, het 
mocht kosten wat het wü-
de. Zijn goede voornemens 
is hij blijkbaar alweer 
vergeten, en wat erger is : 
hij past met brio de uni-
'taristische mengelmoes-
taktiek verder toe zoals 
de Brusselaar Gilson er
mee begon. 

De beroepsmilitairen 
van de Leopoldskazerne 
die dreigen getroffen te 
worden door het deporta
tiebevel van Seghers heb
ben samen zowat 260 kin
deren die in de school-
plichtige leeftijd zijn. 
Daarvan zijn er 252 
Vlaamse kinderen en 
slechts een tiental Waal
se. Is het misschien de 
bedoeling van minister 
Seghers de faciliteiten-
politiek van Gilson een 
handje toe te steken ? Een 
Vlaamse school oprichten 

voor de kinderen van 
Vlaamse militairen in de 
oerwouden van Bastogne 
om daarna onder hetzelf
de voorwendsel Franse 
scholen te kunnen oprich
ten in Leopoldsburg, Bras-
schaat en tal van andere 
plaatsen in het Vlaamse 
land. 

Dat de militaire salo-
nards die met miljoenen 
en met mensen goochelen 
alsof het niets is, de 
Waalse militairen in 
Wallonië laten en de 
Vlaamse in Vlaanderen. 
Die mensen zijn er onder 
hun eigen volk, bij hun 
eigen faniilie en kennis
senkring en de opleiding 
van hun kinderen kan er 
zonder moeite geschieden 

in de taal waarin ze later 
hun beroep zullen moe
ten uitoefenen. Het heeft 
trouwens niet langer zin 
dat de generaals steeds 
maar mensen en diensten 
verplaatsen. Het soldaatje 
spelen als middel « omme ' t 
lant te bescermene » is 
in deze tijd van raket
ten en éuperbommen een 
dure lol geworden. En 
aangezien men deze 
klucht niet wil opdoeken, 
dat men dan tenminste 
de mensen die er de figu
ranten van zijn wat als 
mensen behandelt en niet 
langer als pionnetjes op 
het schaakbord waarmee 
een aantal generaals zich 
amuzeren. Zogezegd om 
besparisgen te doen. 

Als minister Seghers 
niet zou weten waar hij 
de militairen van de Leo
poldskazerne moet onder
brengen in Vlaanderen 
nadat hun kazerne zal 
verkocht zijn dan zullen 
wij hem dat zeggen : de 
Duitsers en de Engelsen in 
de Kempen buiten wippen. 

Wij zullen scherp toe
kijken op wat de « flamin
gant » Seghers nog verder 
zal uitspoken. 

Na de militaire hoofd
apotheek, na de MP-school, 
na de vliegbazis van We-
velgem en het depot te 
leper thans 't Opleidings
centrum van de Gezond
heidsdienst. Le 'suivant, 
s.v.p. 

Militair éénrichtingsverkeer naar Wallonië. 
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Man i de schaduw 
Sinds de zetel van de Franse eerste-minister bezet wordt door 
Georges Pompidou, worden te Parijs de initialen R.F. (Républi-
que Fran?aise) steeds vaker gelezen als « Rothschild Frères ». 
Guy de Rothschild, 59-jarige familiehoofd van de Franse tak 
der Rothschilds en bankier, beperkt er zich toe te verklaren 
dat de politieke invloed der familie sterk wordt overdreven. 
Het blijft echter een feit dat tussen de bankier en de huidige 
Franse prezident gedurende de oorlog te Londen hartelijke 
berekkingen werden aangeknoopt. Deze nauwe betrekkingen 
schijnen thans bekroond te zijn geworden door de aanstelling 
van Georges Pompidou als eerste-minister. 

DE ALGEMENE DIREKTEVR 
Georges Pompidou werd in 

1954 door baron Guy de 
Rothschild « ontdekt » en 
uit het onderwijs gehaald, 
om korte tijd nadien reeds 
algemeen direkteur bij de 
bankier te worden, een be
trekking die speciaal voor 
hem in het leven werd ge
roepen. Voordien had Pom
pidou al politieke relaties 
gehad met de Gaulle : in 
1944 was hij betrokken bij 
het samenstellen der eerste 
regering de Gaulle en hij 
was de generaal jarenlang 
behulpzaam bij het opstellen 
van diens mémoires. Toen in 
1958 na de Algerijnse putsch 
de GauUe weer aan de macht 
kwam, verzocht hij Guy de 
Rothschild, hem Pompidou 
voor onbepaalde tijd als 
raadgever uit te lenen. 

Pompidou was trouwens 
een der belangrijke uitvoer
ders van de Gaulle's Alge
rijnse politiek. Hij werd in 
1961 naar Zwitserland ge
stuurd om voor het eerst 
kontakt op te nemen met 
vertegenwoordigers van het 
F.L.N. Het lijdt nauwelijks 
twijfel dat hij bij deze on
derhandelingen twee heren 
diende : de Franse prezident 
en zijn oud-werkgever, Guy 
de Rothschild. Want de ban
kier en zijn partners waren 
sterk geïnteresseerd m de 
gang van zaken in Noord-
Afrika : samen met de tex
tielmiljonair Boussac had
den zij het kapitaal bijeen
gebracht voor de oliepros-
pektie in de Sahara. Het ri-
siko werd — zoals gewoon
lijk — gespreid door het uit
schrijven van een groot aan
tal kleine aandelen die 
sindsdien op de Parij se beurs 
een nogal bewogen bestaan 
kennen. 

Toen de O A.S.-terreur op 
volle toeren draaide, zonken 
ze — zoals trouwens alle 
Noordafrikaanse waardepa
pieren — beneden pari. Het 
akkoord van Evian, waarbij 
de Algerijnen zich verbon
den de rechten der petro-
leumexploitanten te eerbie-
gen, deed ze weer even stij
gen totdat de groeiende 
macht van Ben Bella en. de 
vrees voor nationaliseringen 
de koers weer drukte. 

De afwezigheid van Pom
pidou in de Rotschild-onder
nemingen belette niet dat 
deze laatsten inmiddels ver
der werden uitgebouwd. Sa
men met de Belgische bank 
Lambert, de Berliner' Han-
delsgesellschaft, een I ta 

liaanse en een Nederlandse 
bank werd onder de naam 
« Eurosyndicat » een ban-
kiersclub opgericht die in 
het kader van de Europese 
Markt zal werken. Baron 
Guy de Rothschild kondigde 
aan dat, zodra Engeland tot 
de E.E.G. zal zijn toegetre
den, de Engelse tak der 
Rothschilds het syndikaat 
zou komen versterken. Ge
meenschappelijke projekten 
worden trouwens van nvi af 
aan reeds bestudeerd. 

Om deze gemeenschappe
lijke projekten te verwezen
lijken, werd onlangs onder 

de naam « Second Continua
tion » tussen de Franse en 
de Engelse Rothschilds een 

investeringsmaatschappij 
opgericht. Het is vooralsnog 
niet duidelijk, in welke rich
ting de bemoeiingen van de
ze ,« Second Continuation » 
zullen gaan. 

De Bank Rothschild Frè
res, aan wier hoofd Guy de 
Rothschild staat, is met een 
eerder beperkt stamkapitaal 
van 20 miljoen NF het dak 
van een reusachtige holding 
met als dochterondernemin
gen de Kanaaltunnelm.aat-
schappij, de oliemaatschap
pij Francarep, de petroleum-

financieringsmaatschappij 
Cofriep en de Banque Crédit 
Algérien De holding kontro-
leert grote ontginnings-, 
prospectie- en financierings
maatschappijen : de Nickel, 
de Rio Tinto, de Panarrova, 
de Cie Beige des Mines Mi
nerals et Métaux, de Maure-
tanie, de Cie Francaise des 
Minerals d'Uranium, de Ser-
co, enz. Zuiver spekulatief -
en in paralleelkoers met de 
huidige Franse politiek -
opereert hij via de Cie Finan-
cière pour l'Outre-Mer, de 
Soc. d'Invest. des Techniques 

E33r-i*r^.-A'» - f «33 

R.F. : filiale van bank 
Rothschild ? 

Nouvelles, de Soc. d'Invest. 
Pétroliers, enz. De holding 
bezit een eigen rederij en 
heeft in portefeuille aande
len van talloze bedrijven, 
w.o. zelfs een flink pak van 
de zozeer gespreide VW. 

Er is al vaker beweerd ge
worden dat nooit in Frank
rijk de belangen van de staat 
zo eng verbonden waren aan 
die van de haute finance als 
thans onder de GauUe. Het 
is in ieder geval merkwaar
dig dat voor de oud-Roth-
schild - direkteur Pompidou 
de taak weggelegd was de 
weg te banen voor de Franse 
atoompolitiek, o m. voor het 
oprichten van het atoom
centrum Pierrelatte. Toen 
het ontwerp in het Franse 
parlement werd goedge
keurd, kende de Parijse 
beurs direkt een hausse, 
waarvan uiteraard de Cie 
Frangaise des Minerals d'U-
ranium — door de Roth
schilds gekontroleerd — da
delijk de vruchten plukte. 

De « force de frappe » 
heeft — alvast toch voor de 
oud-werkgever van Frank-
rijks premier — verblijdende 
aspekten. 

T.v.O. 

FLITSEM • 

• Zuiver ing . 

FLITSEN - FLITSEN 
H Hoogs te spoed 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 

Het feit dat Rakosi uit 
de Hongaarse kommunisti-
sche partij werd gezet, zal 
voor de oud-diktator wei
nig of geen persoonlijke 
gevolgen hebben. Rakosi 
slijt zijn laatste levensda
gen, omgeven door komfort 
en welvaart, in de Sovjet
unie. 

• Streekontwikkel ing 

Prezident Ajoeb Khan 
van Pakistan heeft beslo
ten dat de grote stuwdam 
op de Indus zal opgericht 
worden in de omgeving van 
zijn geboortestad Atsbotta-
bad. Dit besluit stuit op 
weerstand van Westerse 
technici die betogen dat de 
keuze van de plaats tech
nisch en ekonomisch on
verdedigbaar is en dat de 
bouwkosten erdoor verdub
beld zullen worden. Het 
projekt wordt gedeeltelijk 
gefinancieerd door de We
reldbank. 

Het ruimteprogramma 
der Verenigde Staten ge
niet « hoogste spoed »-
voorrang wegens de Ame
rikaanse achterstand t.o.v. 
de Russen. Op het ogenblik 
echter dat Popovitsj en Ni-
kolajev hun rondjes rond 
de aardbol draaiden, werd 
het Amerikaanse Saturnus-
projekt te Huntsville ver
lamd door een staking van 
enkele elektriekers. 

• Onre in 

Een speciale kommissie 
van de Azhar-universiteit 
in Kaïro sprak zich uit te
gen bloedtransfuzie van 
een gelovige mohamedaan 
op een kommunist. De Is
lam, aldus de kommissie, 
verzet zich niet tegen mo
derne chirurgische metho
des doch kan niet dulden 
dat een lichaamsdeel van 
een mohamedaan overge
dragen wordt op een 
atheïst. 

Inmiddels staken in 
Huntsville. 

• Keukenpr inses 

Niet minder dan 37% van 
het voedsel dat de Ameri
kanen tpt zich nemen, 
wordt bereid^oor beroeps-
koks in hotels, restaurants, 
diepvries- en konservenfa-
brieken. 

• Koppensnel lers 

Kroesjtsjev verbaasde er 
zich onlangs over dat de 

erkenning van de D.D.R. 
door het Wespen zoveel 
voeten in de aarde heeft, 
« want », zo zegde de Rus, 
« hoe meer koppensnellers 
er in de wereld aan de 
macht komen, zoals bv. de 
Zuidamerikaanse putsch-
generalen, hoe sneller de 
V.S. hen erkent». 

• O u d e dag 

Het nieuw bejaardente
huis der stad Mannheim, 
dat 120 miljoen B F heeft 
gekost, staat leeg omdat 
het stadsbestuur het nodi
ge personeel niet kan vin
den. 

• Loonsti jging 

Van 1959 tot en met 4961 
stegen de gemiddelde Ionen 
in verschillende landen als 
volgt : in de V.S. met 6%, 
in België met 7%, in Enge
land met 9%, in Italië met 
11%, in Frankrijk met 14%, 
in Westduitsland met 33%. 

• N u m m e r vier 

De aanslag, die verleden 
week op de Gaulle werd 
gepleegd, was nummer vier 
in de rij . Op 8 september 
1961 werd een bom aange
bracht langs de weg die de 
Franse prezident van Parijs 
naar zijn woning bracht. 
De ontsteker brandde, de 
bom ontplofte niet. Op 20 
mei 1962 ontdekte de poli
tie het plan voor een aan
slag die dezelfde dag in 
midden-Frankrijk moest 
wórden uitgevoerd. Op 13 
juni 1962 wist de politie 

tijdig een aanslag te voor
komen die moest uitge
voerd worden tijdens de 
vierdaagse reis van de 
GauUe door Oost-Frank-" 
rijk. 

• Illegaliteit 

De Italiaanse politie 
kwam op het spoor van Ja 
cques Soustelle nadat een 
O.A.S.-er, gewezen mede
werker aan « Rivarol », het 
dagblad II Giorno op de 
hoogte had gesteld van 
Soustelle's aanwezigheid te 
Milaan. Drijfveer voor de 
interne O.A.S.-ruzie was 
een meningsverschil over 
de verdeling van ingeza
melde en/of geroofde geld
middelen. 

Soustelle : geld te veel ? 
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MARS OP BRUSSEL 
WIL BRUSSELSE BURGEMEESTER TOE-

STEMMING VOOR DE BETOGING WEIGEREN? 
Zoals onze lezers waar

schijnlijk reeds via de kran
ten vernomen hebben, werd 
de datum van de tweede op
mars naar Brussel vervroegd. 
Er wordt dus betoogd op 14 
oktober en niet o'p de 21ste. 
Uit de briefwisseling tussen 
het Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens en de Burgemees
ter van Brussel gevoerd, 
blijkt da t deze laatste tegen 
alle regels van de demokra-
tie in blijk zou geven van 
onwilligheid tegenover de 
Vlamingen die te Brussel 
willen opstappen. Het Aktie-
ko<ni>itee wijst erop dat het 
niet zal aanvaarden dat de 
Vlamingen het grondwette
lijk recht tot betogen zou 
worden ontzegd op grond 
van het zogenaamde gevaar 
voor ordeverstoring. 

Wij laten hierna de brie
ven volgen die geschreven 
werden door het Aktiekomi
tee enerzijds en de Brusselse 
burgemeester anderzijds. 

BRIEF VAN DE 
BURGEMEESTER 

Brussel, 11 augustus 1962. 

« Heer Voorzitter, 

Ik heb de eer U de ont
vangst te melden van uw 
schrijven van 1 augustus 
1962 waardoor U mij ter 
kennis brengt dat het 
« Vlaams Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens » het 
voornemen heeft op zondag 
21 oktober 1962 een betoging 
in te richten op het grond
gebied van de stad Brussel. 

Het spijt mij U te moeten 
laten weten dat ik reeds de 
toe la tpg verleend heb aan 
de Nationale Federatie der 
IJzerkruisen, in antwoord 
op haar aanvraag van 2 juli 
1962, om. op die zelfde zon
dag haar traditionele plech
tigheid van huldebetoon aan 
Koning Albert in te richten, 
plechtigheid die sinds 37 
jaar (namelijk sedert 1925) 
plaats heeft de eerste zon
dag na de 19 oktober. 

Verleden jaar werd deze 
plechtigheid uitzonderlijk 
uitgesteld tot op de zondag 
volgend op de normale da
tum en dit in akkoord met 
de Federatie, aangezien U, 
op eigen gezag, dezelfde da
tum gekozen had. Het 
spreekt vanzelf dat een uit

zondering niet mag her
nieuwd worden en het be-
taam^t dat ik de voorrang 
eerbiedige welke deze Fede
ratie sinds zovele jaren ver
worven heeft. 

De wijze waarop uw brief 
opgesteld is, laat mij veron
derstellen dat U de tekst van 
artikel 3 van het Algemeen 
Politiereglement van de stad 
Brussel, door de gemeente
raad van Brussel gestemd 
op 4 maar t 1940, niet kent 
of uit he t oog verloren heeft 
(vroeger artikel 119 his door 
deze raad goedgekeurd op 2 
oktober 1933). 

Ziehier de inhoud van dit 
artikel : « Alle samenscho-
Mngen, alle verkeer in groe
pen, alle optochten, buiten 
deze waarvoor bijzondere 
toelating werd verleend, zijn 
verboden op het grondgebied 
van Brussel. 

De beslissing is de zaak 
van de Burgemeester krach
tens artikel 90 van de ge
meentewet, en dit, niet Al
leen voor wat de datum aan
gaat, maar eveneens voor 
wat de opportuniteit betreft 
in verband met de rust van 
de openbare orde. 

Welnu zo de betoging die 
verleden jaar ingericht werd 
door uw komitee in een be
trekkelijke, maar voldoende 
kalmte verlopen is, heb ik 
het recht te veronderstellen 
dat het ditmaal, omwille van 
de evolutie der omstandig
heden en de ophitsing der 
gemoederen, niet meer het
zelfde zou zijn; dat wanor
de, die de personen en de 
goederen in gevaar kan 
brengen onvermijdelijk 

schijnt en dat bijgevolg de 
openbare rust, welke ik de 
verantwoordelijkheid heb te 
handhaven, in gevaar 
schijnt. 

U zal het dus wel begrij
pen dat ik geen beslissing in 
de ene of andere zin kan ne
men, zonder de tijd tot na
denken genomen te hebben. 

Aanvaard, Heer Voorzitter, 
de uitdrukking mijner op
rechte gevoelens van hoog
achting. 

De Burgemeester, 

Get. : L. Cooremans. » 

P.S, : Ik meen derhalve 
dat het voorzichtig zou zijn 
van uwentwege geen voor
barige verbintenis aan te 
gaan. 

ANTWOORD VAN 
HET KOMITEE 

Brussel, 27 augustus 1962. 

« Heer Burgemeester, 

Ik heb de eer U ontvangst 
te melden van uw brief van 
14 augustus jl., waarbij U 
mij laat weten dat U reeds 
toelating hebt verleend aan 
de Nationale Federatie der 
IJzerkruisen om op 21 okto
ber e.k. haar traditionele op
tocht in te richten. 

Rekening houdend met de 
oude traditie, waarop de Fe
deratie kan steunen om op 
gezegde datum haar plech
tigheid te houden, heeft he t 
Vlaams Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens beslist zijn be
toging een week te vervroe
gen. Ik verzoek U dan ook 
beleefd mij te laten weten of 

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

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

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

Inschrijving : geechiedt door storting van 130 F voorschot 
op de P.C.R. 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 
reduktie of zelfs vrijstelling verzoeken. 

Voor alle inlichtingen : Koudenberg 72, Brussel 1. 

U de in mijn vorige brief ge
vraagde toelating kunt ge
ven voor de datum van 

zondag 14 oktober 1962. 
In naam van de vijftig 

verenigingen aangesloten bij 
het Vlaams Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens, en die 
een zeer belangrijk deel van 
de Vlaamse bevolking van 
dit land vertegenwoordigen, 
wens ik er van nu af uw aan
dacht op te vestigen dat de 
Vlaamse openbare mening 
niet zal aanvaarden dat aan 
de Vlamingen het recht 
wordt ontzegd om in hun 
hoofdstad vreedzaam te be
togen. Indien onverantwoor
delijke kringen nu zoals 
verleden jaar, een bepaald 
deel van de bevolking pogen 
op te ruien en aan te hitsen 
tot ordeverstoring, dan ver
wacht de Vlaamse bevolking 
dat de verantwoordelijke 
overheid haar plicht zal doen 
door de nodige maatregelen 
te treffen om de orde te 
handhaven. Het is ondenk
baar dat het grondwettelijk 

recht van vrije meningsui
ting door middel van beto
gingen aan de Vlamingen 
zou worden ontzegd, alleen 
omdat sommige kringen het 
niet eens zijn met de doel
stellingen van deze betoging 
en daarom met wanordelijk
heden dreigen. 

Wat het Vlaams Aktieko
mitee Brussel en Taalgi-ens 
betreft, dit heeft verleden 
jaar bewezen dat het zijn 
betogers tucht kan opleggen, 
niettegenstaande openlijke 
provokatie vanwege dwaze 
herrieschoppers. 

Gezien het grote belang 
van deze aangelegenheid 
zult U het mij niet ten kwa-i 
de duiden, heer Burgemees
ter, dat ik mij het recht 
moet voorbehouden onze 
briefwisseling te publice
ren. » 

Hoogachtend. 

Get. : E. Amter, 

Voorzitter. 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen) 
Telefoon : 39 .69 .57 

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. 

Wat gebeurt hier ? 

De 17e-eeuwse vüeg 
op de wang is weer mode. 
Wie met zijn tijd meegaat, 
dtinkt echter het bier 
van de brouwerij LOOTENS 
te Koekelare 
gebrouwd naar aloude 
Vlaamse mode : 
zuiver hop en mout. 

Zeteifabriek 

Boterberg 
LEDEZIJDE . LEDE 

Alleenvardalar 

Engel & O 

Eigen produktl* 
Uitgebreid gamma 

Aan huil geleverd 
Protpektuf 

op verzoek 

TEL (OSS) 225.60 
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t I E T beeld dat talrijke boerenbedrijfjes in Vlaanderen 
ook nog ten huldigen dage zeer dikwijls ver tonen is 

er een van verval of van achteruitzijn op de huidige 
t i jdsomstandigheden. Maar al te dikwijls wordt er bij ons 
nog gewerkt met materiaal dat niet meer aangepas t is, 
vooral daar waar de bedrijven te klein zijn en de aankoop 
van dure machines niet mogelijk is a l thans voor een en
kele boer alleen. Gro te landbouwverenigingen J iunnen in 
dit opzicht veelal een oplossing brengen — zij ver t ikken 
het echter maar al te dikwijls — door het oprichten van 
plaatselijke verenigingen van samenaankoop . 

cie Limburg die evenveel 
kredietnemers telt als de 
Oostkantons (940 tegen 935); 
er werd daar voor 92 miljoen 
geïnvesteerd. 

Wijzen wij erop dat de 
grote meerderheid van de 
landbouwers leningen aan
vraagt voor de aankoop van 
materiaal. Ongeveer 30 ten 
honderd gaat naar deze post. 
In derde orde komen de kre-

orde eni 

Boeren worden gemolken 
In ] 929 kregen de boeren 1,30 F per liter melk 

v a n 30 graden vet. De boter kost te toen 36 F 
het kilo. 

De huur van de g ronden is ook slechts met 2,5 
ges tegen , maar dat is dan ook het enige. Alle 
overige kostprijzen, zoals de grondstoffen liggen 
ongeveer vijf maal zo hoog als voor de oorlog. 

Toch vindt de Boerenbond, die een handelszaak 
geworden is in plaats van een boerensindikaat , dat 
de boer niet te klagen heeft. Daa rom zijn de laatste 
tien jaar 50 .000 boeren ve rdwenen . Er blijven er 
thans nog 200 .000 over. Tegen hetzelfde ui troei-
ins tempo schieten er b innen 40 jaar geen meer 
over ! 

Niemand moet juichen om het verdwijnen v a n 
de boer. He t is voldoende geweest dat de aard
appelpri jzen bestendig verlieslatend waren opdat 
er vorig seizoen nog w^einig gepoot werden . H e t 
gevolg heeft men gezien. De prijzen lagen drie, 
vier maal zo hoog als andere jaren. 

De verdere uitroeiing van de boeren be tekent 
b innen enkele jaren pepe rdure prijzen. 

Zove r denkt onze regering niet. 
Zij denkt inderdaad niet verder dan de neus 

van T h e o lang is. 
De gehele bevolking zal het b innen enkele ja

ren bekope?n. 

dingswaren eveneens belang
rijke sommen werden afge
dragen. Er zijn verschillen
de gevolgtrekking op te ma
ken uit de vaststelling dat 
Vlaanderen wat betreft kre
dietverlening in dergelijke 
minderwaardige positie 
staat. Ofwel wordt de propa
ganda voor dergelijke lenin
gen veel intenser gevoerd in 
V7allonië ofwel stellen de 
Vlaamse boeren geen belang 
in dergelijke leningen. In 
beide gevallen zijn zij dan 
ook slecht voorgelicht door 
hun landbouwvereniging en 
dan is het de Boerenbond 
die de kous op de kop krijgt, 

voor kredietverlening want 
als grote landbouwvereni
ging zou het niet moeilijk 
zijn plaatselijke kooperatie-
ven op te richten die, het be
treft hier toch in aanzien
lijke mate de aankoop van 
materiaal, voor aanschaffing 
van machines zou kunnen 
zorg dragen. 

Wij kennen trouwens ver
schillende van dergelijke 
kooperatieven die geenszins 
op winstbejag aansturen 
maar door de landbouwers 
zelf opgericht werden voor 
de aankoop van dure land-
bouwwerktuigen. In een vol
gende bijdrage zullen wij 

taboe 
or boeren in Vlaanderen 

En de aankoop hoeft niet 
noodzakelijk met eigen fond
sen te gebeuren, men kan 
ook goedkope kredieten voor 
de landbouw verkrijgen uit
gaande van het Nationaal 
Instituut voor Landbouwkre-
diei. 

Dit instituut dat o.m. ook 
belast is met de uitkering 

door het verlenen van kre
diet tegen gunstige voor
waarden. De oprichting van 
dit fonds heeft dan ook veel 
belangstelling gewekt in 
landbouwerskringen en men 
kende dan ook een ongeken
de toeloop van aanvragen. 

Uit de gepubliceerde sta
tistieken blijkt thans even-

Wallonië ontvangt 

leeuwenaandeel van kredieten 
(voor rekening van het 
Landbouwfonds) van de ver
goedingen voor voedergranen 
en de toelagen aan de hop-
kwekers, heeft in de loop van 
het jaar 1961 aan ongeveer 
honderdzestigduizend perso
nen, premies en toelagen uit-
keerd ten bedrage van 428 
miljoen. 

• Een derde voor 

Vlaanderen . 

Het landbouwinvesterings
fonds dat in de schoot van 
het bovenvermelde instituut 
werd opgericht, heeft als 
taak landbouwbedrijven of 
kooperatieven te steunen 

wel dat het overgrote deel 
(minstens twee derde) van 
de kredieten aan Waalse 
boeren werden verleend en 
dat Vlaanderen fel ten ach
ter blijft. 

Van de 24.934 kredietne
mers zijn er 14.701 in Wallo
nië gevestigd en 7.381 (dus 
niet eens een derde) in 
Vlaanderen (de vier volledig 
Vlaamse provincies werden 
hier genomen).Wallonië kreeg 
van een totaal geïnvesteerd 
kapitaal van 2.764 miljoen, 
meer dan 1500 miljoen en 
Vlaanderen 941 miljoen. Als 
tipisch voorbeeld kan verwe
zen worden naar de provin-

dieten voor aankoop van 
landerijen en hofsteden ter
wijl voor de voorschotten op 
landbouwprodukten en voe-

ook indien de boeren in 
Vlaanderen uit bezorgdheid 
voor de afbetalingen afge
schrikt worden tot aanvraag 

trouwens over dergeKjke 
kooperatieven in de praktijk, 
verdere inlichtingen bren
gen. 

Een tipisch landbouwdorpje in Vlaams-Brabant. Zeer dikwijls werken de boeren nog met 
voorvaderse werktuigen. En toch worden in Vlaanderen veel minder goedkope kredieten 

gevraagd voor modernisering dan in Wallonië. 
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Na massale vergaderingen met honderden boeren te 
Millen en te Grote-Spauwen in het Haspengouwse en 
grote vergaderingen te Ophoven en te Peer waren 
reeds drie iondagen de traktoren op weg. Vorige zon
dag waren 211 traktoren en 1.000 boeren te Bree. 
De C.V.P.-burgemeester Mondelaers wilde hen buiten 
de stad houden. De boeren hebben er zich niet aan 
gestoord en zijn na hun vergadering toch door Bree 
gereden. De tijd van de door de Boerenbond gepreekte 
makheid blijkt voorbij Of het tijd wordt. Van 1930 
tot 1930 verdwenen 2.100 f)oeren per jaar. Van 1950 
tot 1959 haast 6.000 per jaar. In 1960 bhjken er 7.700 
verdwenen. Er schieten er nog 200.000 over. Als het 
niet verandert schieten er binnen 20 jaar geen 100.000 
over. Vorige zaterdag waren een 150 bestuursleden 
nit Maasland en Haspengouw samengekomen, te Ton
geren vergaócrde een voorlopig bestuur vorige dins
dag en te Hoepertingen werd een grote vergadering 
voorzien voor gisteren vrijdag. Stippen we aan dat te 
Ophoven Ir. Colemont sprak, te Millen Ludo Sels en 
Fons Daems, te Grote-Spauwen Sels, te Peer Sels en 
Daems, te Bree Ludo Sels. En ook voor Hoepertingen 
werd Ludo Sels voorzien. Ludo Sels werd de man van 
de Limburgse boeren. Ze kunnen er moeilijk een be
tere vinden. 

V/^ERLEDEN week hebben wij het over de onte igeningen 
van gronden gehad in verband met de vestiging van 

Sidemar te Ze lza te en er op gewezen dat in het a lgemeen 
— dus niet enkel voor dit bepaalde gebied — meer moet 
rekening gehouden worden met de l andbouwers die door 
de onte igeningen gronden o£ gebouwen verliezen. 

Zo ook nu weer in de 
buurt va^i Oostakker-Gent, 
waar de gronden droog ge
trokken worden voor een 
noodzakelijke industrialise
ring of verder waar onteige

ningen plaats grijpen en on
voldoende vergoed wordt. 

Door het droogtrekken van 
de gronden is het gebeurd 
dat de landbouwers verplicht 
waren gedurende de ganse 
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Met B.B. bedoelen wij 
natuurlijk niet ons aller 
geliefde Brigitte Bardot 
maar wel de Belgische 
Boerenbond. Deze Boe
renbond die oorspronke
lijk een werkelijke boeren-
organisatie was bestemd 
om de belangen van de 
landbouwers te verdedi
gen is verwaterd tot een 
handelszaak. Waar in de 
lagere rangen van de Boe
renbond dikwij>s talrijke 
goedmenende en hard
werkende leden zitten 
wordt de leiding als het 
ware uitgebaat door heren 
die met de boer zoveel te 
maken hebben als wij met 
de inboorlingen van Vuur-
land. Het beste bewijs 

worden. Men versta ons 
ons goed : wij hebben 
niets tegen de senatoriale 

of beheerdersfunkties 
van f'eze heren maar in 
de lei'Jing van de Boeren
bond zijn zij zoveel thuis 
als de spreekwoordelijke 
knuppel in het hoender
hok. 

In het bestuur van de 
Boerenbond is de C.V.P. 
vertegenwoordigd door 
talrijke parlementairen, 
verder zijn er geestelijken 
en enkele boeren die hun 
mond niet durven open
doen. De diktatuur in gro
te stijl waar elke stem van 
de doorsnee boer in de 
kiem gesmoord wordt. 

B.B. EN DE BOER 
wordt geleverd door de 
onderscheiden voorzitters 
der jongste dertig jaar : de 
heer Parein, burgerlijk in
genieur, onder wiens lei
ding in 1934 de miljoenen-
krachuplaats had; de par-
ticipatiebons zijn thans 
terug te kopen tegen 10 
arme ontwaarde franks-
kes. De heer MuUie, be
heerder van talrijke grote 
vennootschappen en Se
nator. De heer van He-
melrijck, doctor in de 
rechten en senator, die een 
paar jaar geleden ontslag 
nam als ondervoorzitter 
van de Boerenbond om 
minister van koloniën te 

In de centrale leiding 
ontbreekt totaal de boe-
renziel die er broodnodig 
is om elke dag met de boer 
mee te leven en voor zijn 
belang te vechten zoals 
dat ook voor de leiding 
van arbeidersorganisaties 
geldt. Dat is de B.B. van 
vandaag. Stel daar tegen
over het Boerenfront, dat 
onder leiding staat van 
echte boeren die dag voor 
dag zelf op' het veld of 
tussen de dieren staan, 
het Boerenfront dat geen 
handelszaak is maar een 
echt boerensindikaat en 
men bemerkt duidelijk 
het verschil. 

zomer hun koeien en runde
ren op stal te laten staan 
wat de ekstra-aankoop van 
dure veevoeders meebracht 
en tevens een mindere melk-
voortbrengst voor gevolg 
had. De weiden die van 
grondwater gespeend zijn 
drogen weg evenals de oog
sten in deze streek. Onbere
kenbaar is de schade maar 
tot nog nog toe werd geen 
cent aan de betrokken land
bouwers uitbetaald. 

Onteigende boeren zijn er 
al niet veel beter aan toe. 
Een zestigjarige landbouwer 
zag zijn ganse bedrijf en zijn 
boerderij onteigenen Op tien 
dagen tij ds moest hij zijn 
woning en zijn velden ont
ruimen. Hij was verplicht 
zijn bezittingen, zijn dieren 
en zijn landbouwalaam links 
en rechts bij kennissen on

der te brengen. Men had 
niet eens esn woning voor 
hem beschikbaar. Anderen 
ontvingen voor hun boerderU 
n e t eens voldoende geld om 
er een kleine woning van te 
laten bouwen. Wij kennen 
het voorbeeld van een boer 
die na de onteigening knecht 
gaan spelen is en thans te
werkgesteld is op de boerde
rij van een kloostergemeen
schap. 

Eigendommen worden ge
schat op de waarde van 25 
jaar geleden, nieuwe bedrij
ven worden onteigend tegen 
prijzen die in 1955 golden en 
voor goede landbouwgrond 
wordt een prijs van 150.000 
tot 160.000 P uitbetaald per 
Ha daar waar dezelfde gron
den bij aankoop 200.000 tot 
250.000 F betaald worden. 
Van schadevergoeding voor 

het verlies van de bestaans
mogelijkheden wordt hier 
niet eens gesproken. 

Dit is weer eens een van 
die treurige voorbeelden die 
wij maar al te dikwijls heb
ben aangehaald : boeren die 
hun gronden moeten opoffe
ren aan noodzakelijke ni j -
verheidsvestigingen maar 
die daarvoor — hoewel zij 
een offer brengen in het al
gemeen belang — niet eens 
fatsoenlijk vergoed worden. 

Ook daarom zal de drie-
tand uitsteken, ook daarom 
moet de boer op de straat 
komen en waar wij als 
Vlaamse partij de verdere 
industria'isering van Vlaan-
den blijven eisen, zullen 
wij evengoed d e billijke be
langen van de landbouwers 
verdedigen. Door dik en dun. 

DE KIP LEGT GEEN 
GOUDEN EIEREN MEER 
Verleden' week bezochten wij een k ippenkweker i j , een 
van de moderns te bedrijven van onze gewesten, een kip-
penfabriek om het zo uit te d rukken , w a n t het p lu imvee 
wordt er werkelijk op bijna au tomat ische wijze voortge
bracht en verzorgd. H e t bedrijf is dan ook ui tge
rust met de moderns te middelen : een reusachtig hok 
dat een lengte heeft van honderd meter en een breedte 
van twint ig meter. De ver lucht ing geschied automat isch 
evenals de dr inkwaterbedel ing, het voederen en het 
wegru imen van het mest . 
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Natuurlijk worden de eie
ren automatisch uitgebroed 
— het eierenrapen gebeurt er 
zelfs via een band — de ver
lichting (die van groot belang 
is bij de kippenhouders) 
wordt in de vroege ochtend
uren door een elektrische in
stallatie verbonden aan een 
klok, ontstoken. Op alle ge
bied een modelbedrijf dus. En 
toch steekt ook aan de toe
gangspoort de viertand ten 
teken van protest. Want on
danks al de inspanningen van 
de kweker om met zijn tijd 
mee te gaan blijkt het bedrijf 
niet ten volle op te brengen. 
Waar ligt de oorzaak ? Dat 

bleek spoedig toen de uitbater 
ons een klein rekensommetje 
voorlegde. 

De kostprijs van een leghen 
bedraagt per dag ongeveer 95 
centiemen voor voeding en 
strooisel, terwijl de eierprij
zen schommelen tussen 0,80 
en 1,30 of een gemiddelde van 
1,10 F. Om te beginnen echter 
dient gerekend vanaf de 
broedtijd. Een eendagdcuiken 
wordt op de markt en bij de 
kippenhandelaar zelf verkocht 
tegen 2 tot 3 F. Een leghen 
kost echter aan voeder mins
tens honderd frank geduren
de de tijd dat zij niet legt 
(een periode van vijf tot zes 

maanden) en een kweker mag 
heel tevreden zijn als hij 
een legprocent van 70% heeft. 

De kostprijs van goedinge-
richte kippenhokken bedraagt 
voor een hok "van duizend 
dieren ongeveer 200.000 F 

Verdere behandeling tegen 
ziekten als ontworming kost 
65 F per duizend stuks terwijl 
inenting tegen pest, bronchi
tis, pokken en difterie 2 F per 
dier kost. Wie dus de som 
maakt zal tot de vaststelling 
komen dat ook hier niet veel 
o v e r g e h o u d e n w o r d t -
terwijl dan toch ook rekening 
dient gehouden met de ar
beidsuren. 

Verwonderlijk is het dan 
ook niet dat in Vlaanderen 
waar vele kleine kippenbe-
drijfjes gevestigd zijn, niet 
verder uitgebreid en gemo
derniseerd wordt om tot een 
gemakkelijker uitbating te 
komen. De risico's zijn trou
wens ook zeer groot door de 
besmettelijke ziekten waar
door soms ganse hokken die
nen uitgeroeid wat neerkomt 
op minstens een verlies van 
25.000 F. 
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MAAK ü 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 bewegingsleven van 
de Volksunie en als speciale 
at t rakt ie de film over de inci
denten van de H. Geestkerk te 
Antwerpen. Stel Tl in verbin
ding met de V.M.O. Filmsekfie 
Frans Laurickx Offerandestraat 
68 Antwerpen en wij komen 
gratis bij ü filmen in gans het 
Federaal grondgebied. Nog en
kele avonden vrij. 

Stel U dus spoedig in verbin
ding. 

AALST 
De Kuituur- en Ontspannings

kring De Vriendschap richt op za
terdag 1 september te 20 uur een 
grootse zangavond in, onder het 
mot to : Tijl t rekt pijpend door 
echoon Vlaanderland 

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

de winterprogramma van de Kul-
tuur- en Ontspanningskring De 
Vriendschap. 

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

V.M.O. ANIJWERPEN 
Propaganda optochten 

Zaterdag 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 

ANTWERPEN 
Op zondag 2 september 1962 

heeft in de hovingen van de zaal 
« Tijl », Halewijnlaan 94, op de 
Linkeroever een groot tuinfeest 
plaats. Dit tuinfeestje wordt inge
richt door de Vriendenkring van 
het VertK>nd van Blauwvoetven-

dels en het Verbond van Vlaani.se 
Meisjesscharen, de Kultuurkring 
« Tijl » en de Vlaamse Kring « De 
Scheldemeeuw ». Het vangt aan 
om 14 uur en vindt zijn einde in 
de late uurtjes... 

Vooraf marcheert de VBV-Mu-
ziekkapel door de stad en vaar t 
met de Plandria-bootjes naa r de 
Linkeroever. (Vertrek te 14 uur 
aan het Steen). Wie vaart er mee? 

Dat tuinfeest zal tieslist een 
evenement worden. Er is gezorgd 
vooi' « elk wat wils ». Er zijn 
kraampjes waar de mannen aan 
het vrouwvolk hun vaardigheid en 
hun kracht kunnen laten bewon
deren; er wordt gezorgd voor de 
inwendige mens; voor de kleinsten 
is er een filmvertoning met aller
lei grote en beroemde komieken 
voorzien. Voor de nodige afwisse
ling zorgen Willem De Meyer, de 
populaire en talentvolle liederdiri
gent, de volksdansgroep « Kere 
Weerom » en de jongens en de 
meisjes van de jeugdbeweging. Br 
heeft een massale ballonwedstrijd 
plaats, waaraan ontzaglijk mooie 
prijzen verbonden zijn. En als dan 
iedereen wat rustiger wordt en 
de heel kleinen naa r bed moeten, 
heeft er een gezellig samenzijn 
plaats en kunnen de teen-agers 
hun benen uitslaan. 

En nada t ge U een ganse dag 
tot laat in de avond schitterend 
vermaakt hebt, gaat ge naa r huls 
met de voldoening de meisjes en 
de jongens van de jeugdbeweging, 
die het toch al zwaar genoeg heb
ben om de twee eindjes aan me
kaar te knopen, flink geholpen te 
hebben. Volgend jaar gaan zij 
nieuwe tenten, potten en pannen 
kopen, en dan kunnen zij weer 
tientallen jongeren gelukkig ma
ken. 

Wij rekenen dus allen op uw 
komst. Zondag 2 september vanaf 
14 uur heeft gans het Vlaamse 
Antwerpen rendez-vous in de ho
vingen van de zaal Tijl op de Lin
keroever, Halewijnlaan 94. 

DWORP 
Dienstbetoon. 

Zaterdag 1 september ; van 18 
tot 19 uur zullen de heren Talloen 

VENETIAANSE BLINDEN 

Ze s c h e p p e n e e n a a n g e n a m e a t m o s f e e r , l a t e n t o e d e 
l i c h t s t e r k t e t e r e g e l e n e n b e s c h e r m e n U w m e u b e l s e n 
t a p i j t e n t e g e n d e n a d e l i g e g e v o l g e n v a n t e s t e r k e z o n -

Bij 't m e r k « S O M B R I L L A - F L E X » w e r d e n d e t o u w e n voor 

h e t o p - e n n e e r l a t e n e n h e t s c b u i n s t e l l e n der s t r i p p e n 

t h a n s v e r v a n g e n door é é n l o s h a n g e n d e s t a n g m e t z w e n 

ge l ( g e b r e v e t e e r d m o d e l ) , d ie t o e l a a t a l l e b e w e g i n g e n In 

é é n h a n d o m d r a a i uit te voeren , w a t p r a k t i s c h e r is e n d e 

s l i j t a g e van d e t o u w e n v e r m i n d e r t . 

Vol ledig a f w a s b a a r e n l e v e r b a a r In v e r s c h e i d e n e (>astel-

t i n t e n . U k o o p t r e c h t s t r e e k s in d e fabriek. 

A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 
Beringersteenweg - Zonhoven - Tel : (011)132.31 

en een afgevaardigde van de 
Vlaamse ziekenkas een eerste zit-
dag houden te Dworp in he t lo
kaal De Leeuwerik, Kerkstraat . 

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

DIKSMUIDE 

Nog de IJzerbedevaart. 

De spreekbeurt in het Vlaams 
Huis in de namiddag van IJzer
bedevaart gehouden door Pater 
Brauns kende een reuze-succes. 

De toehoorders stonden werke
lijk opeengepakt. 

We danken langs deze weg nog
maals Pater Brauns om zijn wer
kelijk succesvolle rede. 

Wat jammer dat Vlaanderen 
maar één Pater Brauns heeft. 

Zaterdag 8 septemijer kolporta-
ge te Kortemark. 

Vergaderen ; Vlaams Huis om 
2 uur. 

Kortemark aan de kerk 2 mir 
30 

Iedereen weze op post. 
Inschrijvingen voor Mars <^ 

Brussel worden van nu af reeds 
aanvaard bij Leo Devreese, Vlaams 
Huis, Diksmuide, tel. 507.49; Ir. H. 
De Granck, Wijnendalstr. Beerst. 

DENDERLEEUW 

Op de agenda van de eerste be
stuursvergadering na het verlof 
stonden reeds heel wat punten. 

Als voornaamste punt hebben 
we natuurlijk de mars op Brussel. 
Begin septeml>er sturen we aan 
leden en abonnenten een plak-
brief van de mars. We hopen dat 
onze oproep om deze affiche voor 
het r a am te hangen gehoor moge 
vinden bij de overgrote meerder
heid onzer mensen. Zoals, verle
den jaar gaat de reis met de 
trein. Uren en regeling zuJlen te 
gepasten tijde worden medege
deeld. 

De nieuwe statuten werden uit
gediept. Op basis hiervan zal n a 
nieuwjaar de tweejaarlijkse be-
stuursverkiezing plaats grijpen. 

Ons jaarlijks gezellig samenzijn 
zal waarschijnlijk half november 
gehouden worden. 

V.M.O. GENT 

Onze wekelijkse zata-dag-kol-
portage in de Veldstraat gaf dit
maal als resultaat, 40 verkochte 
nummers door 3 man, dit op za^ 
terdag 25 oogst. Zondag 26 oogst, 
waren we aan he t kolporteren te 
St. Amandsberg en verkochten 76 
nummers. Enkele goeie gedachten-
wisselingen met nieuwsgierijfe ko
pers besloten deze dag. 

Zaterdag 1 september kolp. 
Gent verzamelen 15 uur aan de 
Roeland. Zondag 2 september naa r 
Gentbrugge, samenkomst aan de 

Roeland om 9 uur 15 of aan de 
Keizerbrug te 9 uur 20. 

Nieuws. 
Een datum werdt bij de fihn-

sektie V.M.O. aangevraagd om te 
Gent de kleurfilm 1ste Mars op 
Brussel, Volksunie bewegings-
nleuws en aktie H Geestkerk te 
Antwerpen, alhier af te rollen. 
Uitnodigingen worden nog vei*-
stuurd. Inkom is gratis. 

V.M.O.-V.V.T. 

ledere dinsdag te 20 uur 15 in 
de grote zaal Roeland turn-, 
scherm- en judo-oefeningen voor 
de mil i tanten en Vlaamse turners. 
Nieuwelingen zijn steeds welkom. 

Naar Brussel. 
Men kan inschrijven voor de 

2de mars op Bnissel in lokaal 
Roeland, prijs 60 P of in lokaai 
Rubenshof, Borluutstraat , prijs 
eveneens 60 F. De autolsus Ru
benshof Ijezoekt he t graf van Staf 
De Clercq. " 

1 GENT 1 
Volksunie weerbaarheidsbal 

6 oktober 1962 
Vlaams huis Roeland 

Orkest c Novelty » 
leiding : Arseen Sabo 

GERAARDSBERGEN 
Vlaamse Klub. 

De Vlaamse Klub Geraardst)er-
gen houdt zijn tweede dansavond, 
zaterdag 6 t^ tober in de zaai Pla
za, te Geraardsbergen. 

Voor deze gelegenheid werd een 
mooie plakbrief en uitnodiging 
ontworpen door de gekende gra-
fieker Luc Verstraete uit Eeklo. 

Wie he t tuinfeest vorig jaar te 
Voorde bijwoonde, waar ondanks 
het ongxmstlg weder honderden 
aanwezigen werden geteld, zal ook 
van nu af de datiun van 6.10.62 
zeker vrijhouden.. 

NEDER-O VER-HEEMBEEK 

Bijeenkomst op zaterdag 1 sep
tember te 14 uur achter de KVS 

" (Lakenstraat) voor bezoek a a n 
Neder-over-Heembeek om er het 
blad te verkopen. Vooral de jonge
ren kunnen hier hun sporen ver
dienen. 

MOLENBEEK 

Opgelet : Op 29 septemt)er : 
Groot bal, in de zalen «Chevalier 
Marin » gemeenteplein, Molent)eek. 
Orkest « Peter Philips » 

Allen daarheen. 

SCHAARBEEK 

De eerste bestuursvergadering 
leidde tot zeer praktische beslis
singen. De gemeente werd verdeeld 
In wijken en wljkverantwoordeiij-
ken werden aangesteld als volgt: 

TUINFEEST 
V R I E N D E N K R I N G - B L A U W V O E T V E N D E L S 
In samenwerking mei de KuUiiurkringen « Tijl » 
en « 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. 

W I L L E M D E M E Y E R d i r i g e e r t . 
« K E R E W E E R OM » b r e n g t v o l k s d a n s e n . 
B A L L O N W E D S T R I J D . 
R E U Z E T O M B O L A . 
V L A A M S E K E R M I S 
V O L K S S P E L E N . 
G R A T I S K I N D E R F I L M V E R T O N I N G . 
G E Z E L L I G S A M E N Z I J N ' s a v o n d s . 

Vooraf marcheert de VBV-muziekkapel door de stad en vaart per 
Flandria naar de Linkeroever t 
Voor a l l e i n l i c h t i n g e n : 

B o e k h a n d e l V a n B o g h o u t - L o g i e r 
(Advertentie) J o r d a e n s k a a i 3 , A n t w e r p e n . T e l . 32.21.53. 

Centrum : Arckens. 
Noord-West : Vansteenkiste. 
Noord-Oost : Van Oudenhoven. 
Zuid : Torfs. 
De volgende bestuursvergadering 

heeft plaats op 28 september en 
voortaan wordt sociaal dienstbe
toon voorzien elke laatste vrijdag 
van de maand te 19 uur in he t 
lokaal Welkom, H. Consciencelaan 
162 te Evere, 

SINT-PIETERS-LEELjW 
Een flinke ploeg propagandisten 

deed op zondag 26 augustus een 
eerste r i t met onze nieuwe bestel
wagen n a a r Sint-Pieters-Leeuw en 
verkocht er 168 bladen. 

De volgende zondagrit heeft 
plaats op 9 september en voert oma 
naa r Meisbroek en Steenokker-
aeel. 

Bijeenkomst te 8 uur 45 achter 
de KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Meisbroek. 

ZANDHOVEN 
Kantonale propagandaploeg. 
Kolportatren voor de maand sefK-
tembec. 

Zondag 2 sept. Wijnegem-Ze-
venbunder, verzamelen aan de 
kerk te 9 uUr 15. 

Zondag 9 sept. Ranst , verzame-
len aan de kerk te 9 uur 30. 

Zondag 16 sept. Broechem, ver
zamelen aan dfi kerk 9 uur 30. 

Zondag 23 sept. vrije dag. 
Zondag 30 sept. Schilde, verzar 

melen aan he t sekretariaat , Tura-
houtsebaan 276, te 9 uur 15. 

Dringend vragen we a a n de af
delingen onze kolpwtagetochten 
beter te s teunen; minstens twee 
kameraden van iedere afdeling 
zouden moeten deel ui tmaken van 
onze ploeg. Afd. Schilde levert 
reeds lang acht man, wie volgt 1 
Onze ploeg beschikt nu over pen 
eigen radiowagen, we halen dan 
ook graag veraf wonende kamera
den thuis af, bel ons op. Ook wij 
verwachten nieuwe krachten, 
meldt U a a n bij de verantwoorde
lijke voor propaganda : Maurita 
Vanderbrugge, Rlemstraa t 81, te 
Schilde, tel. 79.07.95. 

GEBOORTEN 
Te St. Gillis - Dendermondt 

werd In he t gezin Baetens - de 
Saeger een dochtertje geboiieji 
da t Kat r ien genaamd werd. Onae 
oprechte gelukwensen. 

ZOEKERTJ 

V l a a n d e r e n h e r d e n k t z i j n g e s n e u v e l d e n a a n h e t 
O o s t f r o n t i n d e v e c h t s t a d G e n t o p 1 8 - 1 1 - 1 9 6 2 , 

V r i e n d e n k r i n g 
(Advertentie) S n e y s s e n s 

VI. N. Brood-Banketbakker (Br. 
agglomeratie) zoekt leerjongens 
of 3de gast, maandag vrij. 

Schrijven naar Volksunie, <Ue 
doorzendt. 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

Zich aanbieden Volksunie, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 

Jonge heer 29 jaai- 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. 

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

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

Juul Bèssemans. Metsteren. St. 
Truiden. 

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

Schrijf heden nog aan on« 
adres : Dljkstraat 53, Oudenaard». 
TeL 055-325.97. 

http://Vlaani.se
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VI, nat, dag te Mechelen 
PROVINCIE ANTIWERPEN 

Zaterdag 22 september 1962. 
A) Provinciale kaderdag. 

2 studievergaderingeai. 
in lokaal cc Guidenhuis », Veemarkt 5, 15 uur stipt. 
« HET FEDERALISME » 

Voorzitter der studieverga<lering : Herman Kpldermans. 
Referaathouder : Daniel De Couincfc. 
Sekretaris : Pierre De SmedS. 

In lokaal « Helles » O.L. Vrouwstraat 134, 15 uur stipt. 
VLAAMS NATIONALE LESSEN UIT HET VERLEDEN. 

Voorzitter : Edgar Bouwens. 
Referaathouder : Walter Luyten. 
Sekretaris : Eticnne Slosse. 

Te 17 uur stipt in lokaal <( De Dageraad », Hallenstraat 4 
(nabij Grote Mark t ) . 
SLOTVERGADERING 

Het werk der parlementairen, de toekomst van de V.ü. pro-
A'lncie Antwerpen, de bezielende taktiek voor ons winterpro-
gramnia in het teken van 

« DE VOLKSUNIE IN HET OFFENSIEF » 
Onder voorzittei-schap van Oskar Renard. 

Sprekers : Reimond Mattheyssens. 
Rudi Van der Paal. 
Wim Jorissen. 

VOOR DE ECHTGENOTEN VAN DE KADERLEDEN 
GELEID BEZOEK : Door het stadsbestuur worden ons gra

tis gidsen van de stad Mechelen ter beschikking gesteld, om 
een geleid bezoek te brengen aan de toeristische merkwaardig
heden. Wandeling langs en binnen het stadhuis, het paleis van 
Margaretha van Oostenrijk, Sint Pieterskerk (beeldhouwwerk 
van Nikolaas Van der Vekon, Het hof van Busleyden, Sint 
Janskerk (Rubens) - de kathedraal (Rubens, Cexie, Feydherbe). 

Vertrek te 15 uur 15 stipt aan het Stadhuis (binnenplein 
dienst Toerisme) samenkomst. 
B) GRANDIOOS BREUGELIAANS VOLKSFEEST te 20 uur 30 
te Mechelejn. 

Stedelijke feestzaal in de Merodestraat. 
Inr ichter : de Vlaamse Klub Mechelen. 
Ongebreidelde dans en smulparti j . 
I n het teken van « Wij laten de Voer niet los ». 
Dr Nysen, voorzitter van het Vlaams Aktiekomitee van de 

Voer, en Jef Ernst de bekende Vlaamse Voerleider, maken in 
een korte groet de Waalse terreur bekend. 

Stemming en dans s taan onder de verantwoordelijkheid 
r a n Jos Van Beeck en zijn 15 man sterke formatie : enthae-
siasme gewaarborgd. 

Zangeres Lily Merril. 
Speciaal optreden van Rademaker, de zanger uit de Voer

streek (Deca platen) met zijn ontroerende streekliedjes. 
Tientallen dienders kunnen u, aan werkelijk volkse prijzen, 

aan de rijk gevulde tafelen, koude kip, koude schotels, warme 
worstjes, pensen en rijstpap opdienen. 

De s teunkaarten (prijs 40 F) die toegang verlenen kunnen 
best tijdig besteld worden in de boekhandel Leemans, Gulden
s t raa t 19, Mechelen (tel. 015-152.97) of bij de voorzitter van de 
Vlaamse Klub, Fons Van de Werf, Caputs! eenstraat 138, Me
chelen (tel. 015-114.71). 

Grat is plaatsbespreking. 
Nabij al deze zalen is een ruime parkeerplaats voorzien. 
Het weUukken van deze dag is verzekerd wanneer gij allen 

medewerkt door uw aanwezigheid. Men zegge het voort. 

• • • • • « • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • ^ « • • • • • • • « • B 

ANTWERPEN 

2de Mars op Brussel. 

Inschrijvingen en inlichtingen 
yoor de autokars : 

Lokaal Oude Leren Emmer, 9 
Blauwmoezelstraat. 

Cafe Het Houten Huisje, Grote 
Mai-kt 28. 

Cafe Judas, Adrlaen Brouwers
s t raa t 27. 

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

Logier, Jordaensljaai 3. 

V.M.O. ANTWERPEN 

Door onvoorziene omstandighe
den kan de aangekondigde propa-
gandatocht op zat. 1 sept. door

heen stad-Kiel niet plaat.s grijpen. 
Deze vindt echter plaats op za

terdag 15 september. 
Vertrek 15 uur. Waarlooshofstr. 

42. 

GROOT-BRUSSEL 

Twee belngrijke datums. 
Volksvergadering. 

Op zaterdag 15 september te 16 
uur wordt in de zaal « Groene 
Poort », Gentsesteenweg 12 te Mo
lenbeek onze nieuwe bestelwagen 
overhandigd aan de propaganda-
ploegen (dag- en nachtwerkers!) 
van het arrondissement Brussel. 

• Gastsprekers : Dr Leo Wouters. 
Bal. 

Op zaterdag 29 september te 20 
uur bieden de afdelingen van het 

kanton Molenbeek in de zalen 
« Chevalier Marin » Gemeente
plein Molenbeek een bal aan al de 
danslustigen en simpatizanten 
van Groot-Brussel. Orkest Peter 
Philips, dansgroep Edelweiss en 
animator Peter Knor. 

Proefnummerwerking. 

Een achttal personen hebben 
reeds op zich genomen de Vlaam
se adressen uit het Brusselse op 
adreszegeltjes over te schrijven 
uit de kiezerslijsten. Proefbladen 
werden deze week naar de adres
sen verzonden in Ukkel, Vorst, St-
GiUis, Oudergem, Woluwe, Evere, 
en Schaarbeek. 

EVERE 

Op zondag 4 november in de 
voormiddag wordt in Evere een 
grote volksvergadering ingericht. 
Als sprekers worden gevraagd : 
volksvertegenwoordiger Van der 
E'st en Dokter Anciaux 

Men houde die datum vrij. 

HEUSDEN 

De derde stok. 
Aan ons gemeentehuis zijn drie 

vlaggestokken voorzien. Vorige ja
ren wapperde aan de middenste 
stok de Belgische vlag, a^n de 
rechtse de Heusdense kleiuen 
zwart-wit, aan de Imkse de Kon
golese vlag. Nu we « onze » Kon
go kwijt zijn, is de blauwe vlag 
met gele ster naar de zolder ver
wezen, en heeft de derde vlagge-
stok daar gedurende heel de ker-
mistijd leeg en kaal gestaan. Wat 
zoudt u, nuchter bui'ger met ge
zond verstand, in zo'n geval doen? 
Ge zoudt u afvragen : « Welke 
vlag zouden we naas t de Belgische 
en de Hsusdense kleuren aan die 
lege derde stok kunnen hangen ? » 
en wellicht de voor de hand lig
gende oplossing vinden : « Laat 
ons daar de vlag van onze pro
vincie hangen ». Zijn onze ge
meentevaderen zo stom dat ze ge
woonweg niet op dat gedacht ko
men, en die derde stok daar zo 
naak t laten staan omdat ze niet 
weten wat ze hem moeten aan
doen ? We geloven niet dat dit 
het geval is, integendeel, we zijn 
er zelts van overtuigd dat de pro-
vincievlag reeds lang aan het ge
meentehuis zou gewapperd heb
ben, moest Heusden niet in de 
provincie Oost-VIaanderen gele
gen hebben. Want de provincie-
vlag van Oost-Vlaanderen is een 
zwarte leeuw op geel veld, en dat 
verklaart veel... 

Maar laat ons een ogenblikje 
ernstig zijn. Honderden steden en 
gemeenten in Vlaanderen, met 
gemeentebesturen van aUe kleur
schakeringen vlaggen met de 
leeuwenvlag naas t de Belgische 
driekleur. Waarom Heusden niet ? 
We nemen aan dat het gemeente
bestuur niet Volksuniegezind is. 
en wij eerbiedigen hun vrijheid 
van opinie, lijk we ook van hen 
eerbied voor onze vrijheid van 
opinie verlangen. Maar de leeu
wenvlag IS toch geen Volksunie-
vlag, maar de vlag van de hele 
Vlaamse gemeenschap, waar toch 
ook de Heusdense bevolking bij 
behoort. Moest op het gemeente
huis een leeuwenvlag wapperen, 
dan zal zeker geen enkele Heus-
denaar daarui t afleiden dat het 
gemeentebestuur overgelopen is 
naa r de Volksunie. Maar da t men 
het zo ver drijft, dat men liever 
de derde stok leeg laat staan, dan 
de officiële vlag van de provincie 

Oost-Vlaanderen er aan te han
gen, omdat die vlag nu toevallig 
een leeuwenvlag is, wat moet 
daarui t afgeleid worden ? 
Propagandanummer. 

Door de plaatselijke afdeling 
werden aan 1500 adressen van de 
gemeente een speciaal propagan
danummer van ons weekblad ge
stuurd Alle bladen werden per
soonlijk geadresseerd. We hopen 
hierdoor de aandacht van zowat 
iedereen in Heusden gevestigd te 
hebben op het bestaan van een 
aktieve afdeling van de Volksunie 
in onze gemeente. 

LEUVEN 

Op woensdag 5 sept 1962 te 20 
uur in lokaal Cristal, Parijsstr. 12, 
Leuven, arrondissementele propa-
gandistendag. 

Agenda : Uitbouw der Par t i j . 
Richtlijnen voor volgende we

ken. 
Dinsdag 25 sept. 1962 te 20 uur 

in lokaal Cristal, dhr Gouverneur 
spreekt over de Voerstreek. 

MERKSEM 

Dinsdag, 21 oogst, werd onder 
grote belangstelling en met veel 
deelneming, een onzer beste vrien
den, George Vandevijvere ten gra
ve gedi'agen. Hij was een voor
beeldig huisvader, diepgelovig 
man, trouw Vlaming met een rots
vaste overtuiging, Oud-strijder 
1914^18, lid van V.O.S. van bij de 
stichting, veertig jaa r geleden. Ge
tekend door de repressie. Hij heeft 
voor Volk en Land gedaan wat 
een mens doen kan in de grote 
eenvoud van zijn eerlijk har t . 

Aan zijn vrouw, zijn kinderen, 
en aan onze trouwe medewerker 
Alfons Willekens bieden wij het 
oprechte medevoelen aan van de 
Volksunie-Merksem. 

MELKWEZEL 

Onze ploeg, op werftocht m de
ze gemeente boekte een onver
hoopt succes. Naast een flinke 
verkoop, mochten we nog talrijke 
adressen van sympathisanten no
teren. 

SCHOTEN 

Het klassieke zetduiveltje is ook 
in het nummer van 25 augustus 
opgetreden. 

Ons ledental werd inderdaad 
niet verdrie- maar vertienvoudigd. 
Schoten wil zich tot een de meest 
dynamische afdelingen van de 
provincie opwerken. 

Elk kaderlid heeft zich totnog
toe volledig ingespannen : het re
sultaat is veelbelovend voor de 
toekomst. Voor de komende win
terwerking worden weer talrijke 
initiatieven gepland. 

Ook te Schoten gaat alle aan
dacht nu naar de, 2de Mars op 
Brussel. De V.U. schaart zich ach
ter het Aktiekomite-Schoten en 
zal alleszins he t hare bijdragen 
opdat haar leden in blok te Bms-
sel present zullen zijn. Verdere 
instrukties zullen worden meege
deeld. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

SINT MARIA LATEM 

Kunsttentoonstelling. 

Zondag 12 oogst, had onder 
grote belangstelling de opening 
plaats van de eerste kunsttentoon
stelling van de pas opgerichte 
school der Latemse jongeren. 

Paul Baele en Andre Backe-
landt beiden uit de Zottegemse 
kunstenaarswereld stellen er hun 
werken ten toon in de oude 
Brouwerij van het gehucht «Klein 
Zwitserland », aan de schilder
achtige zwalm. 

Het was niemand minder dan 
Gies Cosijns, de gekende kunste
naar der Vlaamse Ardennen die 
er de streek en de kunstenaars 
aan het publiek voorstelde. 

Na de lof te hebben gezwaaid 
van het heerlijk Zuid Vlaams 
landschap met zijn golvende heu
velen « bezong » de kunstenaar de 
romantische Zwalmvallei, de kab
belende rivier en de ontelbare 
hoekjes waar het overheerlijk is 
zijn tent op te slaan. 

De werken van de kunstenaars 
betitelde hij als oprecht origi
neel, kleurrijk en de moeite ver
der te bestuderen 

."ian diegenen die de Vlaamse 
Ardennen en de Zwalmvallei niet 
of onvoldoende kennen raden we 
aan de streek met haa r bekoor
lijk natuurschoon en haar eigen
aardige heuvels, met haa r beboste 
donkergroene kronkelende dalen 
en hellingen, haar breedgolvende 
landschappen, haar rijke landou
wen, haa r verre indrukwekkende 
horizonten en haar volk met zijn 
nog intense folklore zelf te gaan 
opzoeken want wij hebben voor. 
waar niet alles over onze Vlaam
se Ardennen gezegd (uit Oos(^ 
Vlaanderen 1961). 

Vergeet dan ook niet onze jonge 
Zottegemse schilders te komen 
groeten 1 

In « Klein Zwitserland » het 
vroeger verblijf van de maalders-
knecht, nu een landelijke herberg 

' wacht U daarenboven een gul 
onthaal en menig Vlaamse vriend. 

Duits bedrijf, omgeving Bonn, 
zoekt dringend 

S T E N O T Y P I S T E 
voor opleiding 

EXPORTSEKRETARESSE 
perfekt Dui ts schr i jven, 
gegadigde m o e t begr ip hebben voor Vlaamse 
be tekenis in Europese gemeenschap . 
Brieven onder n u m m e r 137. 
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AANBEVOLEN LEKTUUR 
AUe b ros ju res ve rk r i jgbaar op h e t Hoofdsekre ta 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 issen 
Brussel 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 
STANDPüï^rr VAN DE VOLKSUNIE 10 F 
BALANS VAN EEN JAAR 20F 

•II»*»! «•»»«• 

LEUVEN : BIERFEESTEN 
Leuven Kermis 

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

GROTE NEGENDAAGSE 
BAYERSE BÏERFEESTEN 
Van za t e rdag 1 to t en me t zondag 9 september . 

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

J o d d •n mng : Romania I chau , F r anky Woods. 
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ANTWERPEN 
Mars op Brussel. 

Inschrijvingen ; Provinciaal en 
arrondissementeel selcretariaat, 
Lanteernhofstraat 28, Borgerliout. 

Bel onmiddellijlc op ! 
Tel. 39.92.06. 

Akt'ekomiteit : 
1) Tie bos Ward, E. Verhaeren-

ïaan 49, Antw. L.O. Davidsfonds. 
2) Van Opstal J., V. ds la Mon. 

tainestr. 9, V.O.S. 
3) De Belie Femand, Mac Leod-

plein 4a, K.W.B. 
4) Van Groeken Joz , R. Vis-

scherstraat 21, V.V.B 
5) Cleys-Ivens, Blancefloerlaan 

67 Vlaamse Kring Antw. L.O. 
•i> Van Raemdonck Alf., Pi-ed 

Van Eedenplein 3-2f, Vlaamse 
K n n g Antw. L.O 

7) Fermon-De Sitter, Michelet-
str 'i^t 15, Vlaamse Kring Antw. 
L O 

i> Devriendt, Waterhoenlaan 2, 
V aamse Kring Antw. L.O. 

9)Moensselis Albert, Lode Zie
lenslaan 43, Vlaamse Kring Antw. 
L.O. 

10) De Bel Emiel, Scheldelaan 
21 Vlaamse Kring Antw. L.O. 

H) Soheldeman Karel, Varen
weg 24, Vlaamse Ki-ing Ani.w. 
L.O. 

ïDE VOERSTREEK BEDREIGD; 
: HELP ZE BEHOUDEN • 
; Neem één ol meerdere aan- : 
: delen m lïet Vlaams Huis « Hof ; 
• de Voer »dat dit laar gereed • 
; zal zijn ; 
ï 300 aandelen woraen ge- i 
Z plaatst tegen 3 % mterest. • 
• Elk jaar worden door uitlo- ; 
; ting 15 aandelen terug betaald, i 
ï Raad van Beheer : Richard • 
• Van Leemputten, Wim Joris- : 
: sen. Daniel De Coninck. Ward ! 
• Rolus, Rudi van der Paal, Jef ; 
; EiTist. • 
: Storten op giro : 1532.37 van ! 
• de Stichting Overmaas v.z.w. 's • 
• Graven-Voeren. • 

BISSEGEM 

De eerste werftocht van de nieu
we reeks, werd schitterend inge
zet te Bissegem. Op twee uur tijd, 
werden 117 nrs aan de -man ge
bracht. 
Vo:ksuniebal. 

Zaterdag 6 oktober a.s. in de 
zaal « Golden River » te Deerlijk, 
vindt ons tweede bal plaats; zoals 
vorig ]aa,r verwachten wij aUe 
Volksunievrienden op deze dans
avond. U krijgt een mooi orkest 
en een gezellige avond. Kaar ten 
worden U eerstdaags aangeboden 
door de propagandisten. Iedereen 
houdt die avond vrij. 

OORLOG OM DE 
VOERSTREEK ? 

Na de dwaze stemming in de 
Senaat moet heel de taalgrens
afbakening herbegonnean wor
den. Maar... 
,WAAR LIGT DE T A J V L G R E N S 
PRECIES ? 

Begin september verschijnt 
van de hand van volksverte
genwoordiger Daniel Deco-
ninck en Paul Martens een 
sterk gedocumenteerde brochu
re met tal van kaarten over de 
taalgrens en de lijdensweg 
van het 1ste taalontwerp in 
Kamer en Senaat. De brochu
re kost 20 F. 

Bestel ie zonder uitstel door 
storting op P.C.R. 4056.43 van 
L. De Smedt, Rozelaarstraat 
10, Asse. Vermelden : taal
grensbrochure. De oplage is be
perkt. 

KORTRIJK 
Dienstbetoon. 

Senator Diependale houdt zijn 
.zitdag de eerste maandag van de 
maand, in het Vlaams Huis te 
Kortrijk, van 17 tot 18 uui 30. 

Herwijn Vandenbulcke, dr. Jur. 
lic not. : ledere derde zaterdag 
van de maand, van 17 uur tot 18 
uur eveneens In he t Vlaams HuU 
te Kortrijk. 

Bert Van Maldergem, w.n.ai-r. 
voorzitter : iedere zaterdag, op 
zijn adres Steenstratelei 8, Kor
trijk op afspraak (tel 109 37). 
Mars op Brussel. 

Het arr. bestuur belegd een au
tobus. Inliclitingen bij de arr. 
voorzitter en M Castelem. 
BEVEREN-WAAS 
2de Mars op Brussel. 

Voor Beveren-Waas en omlig
gende 

Inschrijvingen worden aan
vaardt bij Braem André. 

H E L P D E V O E R • 

üv? a n t w o o r d a a n d e u i t - • 
d a g e r s ? i 

ü w aktief verzet tegen de • 
f rans ta l ige imperial is t ! - | 
sche kolonisa tors ? : 
Uw str i jd t egen he t kom- j 
mun i s t i s ch - rexist isch : 
verbond ? • 
S tor t i'w s t eun op giro : : 
1532.37 v a n de S t i c h t i n g ; 
Ove rmaas te 's G r a v e n - ; 
Voeren. i 

m 

De Vlaamse Voerenaa r s • 
doen de rest . i 

BRUGGE 

Mars op Brussel. 

Wie deelneemt aan de 2de Mars 
op Brussel, kan zich nu reeds in
schrijven op volgende adressen : 

Mare Vandemoortel Delaplace-
straat, Smt-Kruis. 

Oafe « Vlissinghe », Blekersstr. 
2, Brugge. 

Gasthof « 't Bourgoensche Cruy-
ce », WoUestraat 41, Brugge. 

In memoriam. 

Ontroerd en verslagen hebl>en 
onze getrouwen het overlijden 
vernomen van Jan-Frans Goos-
sens, 14-jarige zoon van het arr. 
bestuurslid en kemleider voor 
Oostkamp, dhr Albart Goossens. 
Student aan de 5de latijnse klas.se 
van het O.L. Vrouwcollege te Asse-
broek, verstandelijk hoog begaafd, 
steeds vriendelijk en behulpzaam 
was de jonge Jan-Frans de trots 
van zijn ouders en de belofte van 
het Brugse vendel der Blauwvoet-
vendels. 

Op de drempel van het leven, 
dat Jan-Frans reeds aan Vlaande
ren had toegewijd, heeft een 
smartelijk ongeval hem uit ons 
midden weggerukt. 

Naast talrijke kameraden uit 
jeugdbeweging en school, mocht 
de aanwezigheid van de bijna vol
tallige arr. raad op de uitvaart 
van 25 aug. aan de familie Goos-
.'lens-Desmet blijk geven van grote 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

genegenheid en medevoelen. Het 
kristelijk medeleven van al deze 
vrienden moge voor moeder en 
vader Goossens deze zware be
proeving lichter om dragen ma
ken. 

Voorspoedig herstel. 

De bekende letterkundige, dhr 
Marcel Matthijs — tevens arr, be-
stuursüd van de V.U.-Brugge — 
heeft dezer dagen een heelkundi
ge bewerking ondergaan. Alles 
laat verhopen dat dit ingrijpen 
goed is geslaagd. Wij wensen dhr 
Matthijs spoedig herstel 

Zondagse propagandatochten . 
Voor het eerst gesteund door de 

thans bijna volledig uitgeruste ge-
luidswagen, werden op zondag 26 
aug. de gemeenten Varsenare en 
Jabbeke bewerkt. Rezultaat : 61 
verkochte nrs, spontane steunbij-
dragen en nieuwe kontakt^adres-
sen. 

De aandacht van de propagan
disten wordt e r ( ^ getrokken dat, 
a ls voorbeielding tot d« mars op 
Brussel e a tot de UT. tcaderda?, 
de propagwwl» - tochten tedere 

zondag zullen plaats vinden. De 
data en de te bewerken gemeen
ten zullen hen persoonlijk wor
den aangezegd. Plaats en uur van 
vertrek is zoals steeds : om 8 uur 
45, Minderbroedersstr. 24. Brugge. 
De afdelingsbesturen kunnen zich 
voor bizondere richtlijnen wen
den tot : Mare Vandemoortel, De-
laplacestr. 121, St. Kruis, tel. : 
320.91. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

Voor onze landbouwers : 
Het V.ü.-nrs dat speciaal han

delde over de wanhoopspositie 
van onze landbouwers-bevolking, 
wordt in het arr. Brugge op meer 
dan 3.000 ex. rondgestuurd. Wie 
deze aktie materieel wil steunen 
kan zich wenden op het sekreta-
r iaant , p-a, Wollestr. 45, Brugge. 

Lidmaatschap : 
De lidmaatschapsbijdi-age die 

t hans in het kader van de leden
werving wordt geind, zal gelden 
voor 1963 (50 F op PCR nr 
4414.47 tnv. J a n van Tulden, Brug
ge). 

I^WORP 

trandaag 1 sept. 62 vanaf 18 uur 
tot 19 uur eerste zitdag voor so
ciaal dienstbetoon en Vlaamse 
ziekenkas in het lokaal « De 
Leeuwerik » Kerkstraat Dworp. 

Voortaan iedere eerste zaterdag 
van de maand, van 18 uur tot 19 
uur, zal het iedereen mogelijk zijn 
gratis beroep te doen op deze 
diensten. 

Zet vrienden en kennissen aan 
er gebruik van te maken ! 
Opgelet! 

Zat. 29 sept., zondag 30 sept. en 
maandag 1 okt. 62, reuze mossel
en frietkermis in ons lokaal, met 
romantisch ingerichte Weinstube, 
muziek en dans. Afd. Dworp re
kent zeker op een ruime belang
stelling vanwege de omliggende 
dorpen w.o Halle - Essenbeek -
Beert - Gooik - Pepingen - Alsem
berg - Brussel enz. 

Data vrijhouden. 

HAMME 

IJzerbedevaartcomite. 

Op zaterdag 1 september te 20 
uur in Vlaams huis Scaldis. Hoog
s t raa t 14, Hamme, voordracht met 
film ter gelegenheid van sluiting 
der IJzerbedevaart tentoonstel
ling. 

De heer Paul Martens spreekt 
over de 2de Mar? op Brussel en 
Federalisme. 

Dr J. Van Boxelaer doet het in
leidend woord. 

Deelname in de onkosten 15 F. 
Iedereen welkom. 

Mutualiteit Flandria. 

Gezien de uitbreiding van de 
Mutualiteit en het bijkomende ad
ministratief werk, geschieden' van
af 1 september de uitbetalingen 
van dokters-briefjes (behoorlijk 
ingevuld) en vergoedingen enkel 
ledere vrijdag van 19 tot 20 uur 
op het sekretariaat van de Mu
tualiteit Ringstraat 29, Hamme. 

Vanaf 1 september iedere 1ste 
zondag der maand van 10 uur tot 
11 uur 30 alle inlichtingen te beko
men in Vlaams huis over Mutua
liteit «• Flandria ». 
Vlaams Huis Scaldis - Hamme. 

Uitslag gratis tombola van ope-
nmg Vlaams Huis. 

Nummers van nog af te halen 
prijzen : 743 - 910 - 886 - 569 -
568 - 485 - 800 - 956 - 651 - 510 -
846 - 98 - 869 - 599 - 974 - 02S -
991 - 770 groen. 

Prijzen na 15 september niet af
gehaald blijven eigendom van de 
Raad van Beheer. 

H E L P D E V O E R D O O R .. 

A a n d e e l t e n e m e n a a n d e 
b o u w v a n h e t V l a a m s 
H u i s t e ' s G r a v e n - V o e r e n . 
O n d e r s c h r i j f e e n e n l i e f s t 
m e e r d a n e e n a a n d e e l v a n 
h e t H o f « D e V o e r ». 
S t o r t e n o p g i r o : 
1532.37 v a n d e S t i c h t i n g 
O v e r m a a s t e ' s G r a v e n -
V o e r e n . 

K O R T R I J K 

Zondag 2 september a.s. werf
tocht te Desselgem. Samenkomst 
aan de kerk om 8 uur 45. 

Na de hoogmis openluchtmee
t ing; aan de micro : B. Van Mal
dergem. 

LEUVEN 

Dienstbetoon. 

De 2de maandag van de maand 
houdt D. De Coninck zitdag te 
Tervuren, lokaal « De Toekomst » 
Hoomzeelstraat 6 van 19 uur tot 
19 uxu- 30. 

Leuven lokaal «Oistal», Parijs
s t raa t 12 van 19 uur 30 tot 20 uur. 

Haacht lokaal « U e Wielewaal » 
Wespelaarsteenweg van 20 urn-
tot 21 uur. 

De 2de maandag der maand 
houden Dhr Segers en Pelgrims 
zitdag te Baal bij Vos Gustaaf, 
Palingstraat 2 van 19 uur tot 19 
uur 30. 

Wespelaar « De Roos » bij 
Heymbeek, Grote Baan va«i 20 
uur tot 20 uur 30. 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
RECHTEN 

P a r l e m e n t a i r e v r a a g a a n 
de heer Vermeylen , Mi
n i s te r van Jus t i t i e : 

Mag ik van de heer Mi
n i s te r ve rnemen of de 
Belgische Reger ing ver 
zocht werd, voor 9 jul i 
1962, a a n h e t S e c r e t a r i a a t 
van de Europese Commis 
sie voor de R e c h t e n v a n 
de Mens, te S t r a a t s b u r g , 
h a a r s t a n d p u n t te bepa 
len ten aanz i en van de 
on tvanke l i jkhe id der b e 
zwaren aangevoerd door 
Zenon Schaefs ? Deze be 
toogt d a t a r t ike l 123 se -
xies, a l inea e, f en g (zo
wel voor a ls bij de t o e p a s 
s ing v a n de wet v an 30-
6-1961 v an het strafwet

boek onve ren igbaa r is m e t ; 
a r t ike l 10 van de Conven- • 
t ie van de R e c h t e n van de j 
Mens . : 

• 
• 

LEGER E 
• 
• 
• 

P a r l e m e n t a i r e v r a a g a a n ; 
de heer Segers, Minis te r ; 
van Landsverdegiging. • 

De heer Minis ter gelieve ; 
mij mede te de len : [ 

1) de inde l ing van h e t [ 
vas t kaderpersonee l (offi- \ 
eieren) volgens r a n g en : 
t aa l ro l van he t oplei- : 
d ingscen t rum der L u c h t - : 
m a c h t te Nijvel. ; 

2) h e t a a n t a l l e e r l i n - ; 
g e n . i n g e d e e l d p e r t a a l - ; 
r o l , d i e d e k u r s u s v o l g - • 
d e n t e N i j v e l v a n 1 s e p - • 
t e m b e r 1961 t o t 30 j u n i ï 
1962. : 

V.M.O.-NOOBDEBKEMPEN 

Een prachtige zomeraktle werd 
zopas afgesloten I Een 50-tal ge
meenten kregen een- of meerdere 
malen het bezoek van onze werf-
ploegen, tijdens dewelke juist ge
teld 2.222 Volksunies verspreid 
werden. Kmd. Rik Daniels (Kom-
mando Oost) werd met 223 ntun-
mers zomerkampioen. Voorts wer
den talrijke bijzondere opdrachten 
in het raam van de werfaktie met 
volledig welslagen uitgevoerd. 

Twee propagandawagens zullen 
vanaf volgende zondag heel de 
noordoosthoek van het arr. Ant
werpen' weer stelselmatig uitkam
men. Behoudens een paar zwakke 
plekken hebben onze propagandis
ten thans vaste voet en ijverige 
medewerkers in elke gemeente 
van het kanton Ekeren-Brecht-
Zandhoven. 

Zondag 2 september steekt de 
groep Schoten van wal met een 
werftocht te Kapellen. Wij doen 
een plechtige oproep tot alle me
dewerkers om strijdhaftiger dan 
ooit mee de baan op te trekken. 
Nieuwe propagandisten worden 
talrijk verwacht om de dichte ge
lederen nog te versterken. Het ra^ 
zend offensief van de franskiljons 
en unitaristen moet alle bewuste 
jongeren er toe aansporen zich 
met h a r t en ziel in de strijd te 
werpen ! Voor aUe toetredingen 
wendt U tot : 

a) Kommando Oost (kanton 
Zandhoven) : 

Pol van de Putte , Gouwberg-
dreef 16, Schilde (79.11.44). 

Mauri ts Vanderbruggen, Riem-
s t raa t 81, Schilde (79.07.95). 

b) Kommando West : (Kapel
len, Ekeren, Hoevenen, Stabroek) : 

Mauri ts de Jonghe, Antw. stwg. 
95-1, Kapellen (74.42.03). 

c) Kommando Zuid : (Merksem, 
Schoten, Brasschaat enz . ) : 

Miei Drumont, van Havrelaan 
369, Schoten (52.56.02). 

Pol Venken, Grote Singel 105, 
Schoten (52.41.45). 

Dus voor zondag 2-9-62 : 
Kommando Z en W : werftocht 

te Kapellen. 
Kommando Oost : werftocht te 

Wijnegem. 
P.S. : Mikro-wagens kopen, on

derhouden en laten bollen kon 
men niet met « peeschijven » 1 
Wie derhalve mee een Cfinan-
tieel) duwtje wil geven om de 
V.U.-Noorderkempen uit het slop 
te helpen, late het niet bij woor
den, maa r geve al eens een eks-
traat je aan onze « wervers », ook 
en vooral als U reeds geabonneerd 
zijt... 

FOTO EN SMALFILMGROEP 
KULTÜRA 
Vlaamse foto en smalfilm-
vrienden verenigt U; alle in
lichtingen aan : Kul tura Fi-
liep van de Elzaslaan 35, Kor
trijk, tel. (056) 2577.2. 

MET DE VOLKSUNIE N.\ . \R 
VOLKSWELVAART ï 

Donderdag, 20 september te 
Kontich ; 

Te 20 uur : grote fakkelop
tocht (men komt samen recht 
tegenover de Kerk in de Ru
bensstraat) . 

Te 20 uur 30 : grote volks
vergadering in feestzaal « Al
cazar », Mechelsesteenweg 22, 
ter voorbereiding van de twee
de Mars op Brussel ! 

Voorzitter : Dr Hektor Goe-
mans. 

Sprekers : volksvertegen, 
woordigers van de Eist en 
Mattheyssens. 

Tijdens deze volksvergade
ring zullen de afdellngsvlaggen 
van Kontich en Edegem over
handigd worden, alsmede een 
volledige geliadslnstfdlatte voor 
het kanton Kontich. 

http://klas.se


DE VOLKSUNIE u 

illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllli^ 

In ons blad van 16 januari 1960 schreef Filip de 
Pillecijn onder de rubriek van Mensen en Dingen vol
gend raak stukje : 

— Hebt gij ook hakenkruisen op uw gevel gehad, 
vroeg ik aan Cas:mir. 

— Waarom, antwoordde hij, ik heb niet gema
nifesteerd voor amnestie en ik behoor ook niet tot 
Israël. 

— Omdat gij dan in het teken van de belang
stelling zoudt staan. Ik las vandaag nog dat er m 
een Waals stadje een enkel hakenkruis werd ge
schilderd en de krant besteedde er een heel artikel 
aan. En als, in een andere Waalse stad, er een haken
kruis met krijt op een muur wordt getekend, dan 
wordt heel het stadspersoneel opgeroepen om « de 
schade te herstellen •». 

— Ja, zei Casimir, een hakenkruis schilderen kan 
een vaderlandse daad zijn, het kan ook een daad van 
rassenhaat zijn en als dusdanig onvaderlands. Het is 
lofwaardig of strafbaar naar gelang van de muur 
waarop het geschilderd wordt. 

ONNOEMELIJKE 
DADEN 

Maar nu overdrijven ze toch met hun veront
waardigde deugd, en als gij ziet dat de zogenaamde 
« patriottische verenigingen » ervan profiteren om 
iedere blijk van menselijkheid tegenover de gevange
nen af te keuren, dan begint het er een beetje ver
dacht uit te zien, en ge vraagt u af : wat zit daar ach
ter ? 

— Verdacht is het inderdaad, Casimir, want kijk 
nu eens goed, tel eens op hoeveel hakenkruisen er in 
heel België op joodse gevels zijn aangebracht. Zo'n 
hoog cijfer is dan niet, in ieder geval niet genoeg om 
van « golf van neo-nazisme » te spreken. Dat wordt 
in tal van officiële medelingen een walgelijke haa t 
geheten enz. 2JO zegt Merchiers, de schuldigen zullen 
streng gestraft worden. Maar als ze te Antwerpen ha
kenkruisen schilderen, zoveel als in heel België, op de 
gevel van Vlamingen die voor amnestie betogen, zelfs 
bij mensen die in duitse koncentratiekampen hebben 
gezeten, dan is dat geen « Walgelijke daad > en van 
straffen is er geen sprake, de schuldigen mogen dan 
gekend zijn. 

Zedeles 
Vlaming. 

in België is het beter jood te zijn dan 

Sociaal Statuut 
Op 32 maart l.I. werd een 

werkgroep belast met de stu
die der sociale voorzieningen 
voor zelfstandigen. Deze groep 
heeft haar verslag in de loop 
van augustus aan de minis
ter overgemaakt. 

Door een lek, al dan niet 
georganiseerd, kwam het stuk 
in handen van een bepaalde 
pers. Tegenstrijdige cijfers 
werden over het geval ver
strekt. Zo werd er geschreven 
dat de bijdragen met 62% 
zouden dienen verhoogd. 
Daartegen werden cijfers 
aangevoerd die veel, veel la
ger lagen . 

Verbeteringen voor kinder
bijslagen en pensioenen en 
een begin van ziekteverzeke
ring werden in uitzicht ge
steld. De middenstandsgroe
peringen zelf zijn onderling 
verdeeld over de gevolgen — 
al dan niet gelukkig — van 
die voorstellen. 

Wij zullen in het geharre
war geen stelling kiezen en 
rustig de publicatie van het 
verslag afwachten. 

Waien te Leuven 
Dat iedere vorm van Frans

talig onderwijs op de duur in 
Vlaanderen onduldbaar zal 
worden, dat ook de Fransta
lige universiteit te Leuven 
daaraan tenslotte niet zal 
ontsnappen, ligt volkomen in 
de lijn der ontwikkeling. Het 
komt ons voor dat men de 
Waalse katholieken een 
slechte dienst bewijst door 
hen te verplichten, katholiek 
hoger onderwijs te gaan zoe
ken buiten hun taalgebied. 

Het is onbegrijpelijk dat de 
Waalse katholieken om rede
nen van zelfbelang niet aan
dringen op de verhuis van het 
Franstalig katholiek univer
sitair onderwijs naar Namen 
of elders in Wallonië 

Zij laten zich thans vast-
kluisteren aan een verloren 
zaak die voor Wallonië nog 
een slechte zaak is Op de 
koop toe. 

S.O.S. VOOR SCHOOLBUS VOERSTREEK 

Ik ben het volledig eens 
met S.E, uit Gent welke de 
brief « Alarm » instuurde, 
verschenen in de Volksunie 
van vorige week. 

Ikzelf ben daags voor de 
IJzerbedevaart door 4 van de 
6 Voerdorpen gereden, en 
kwam toevallig in kontakt 
met een der inrichters van 
de Vlaamse schoolbus welke 
de kinderen naar een Vlaam
se Middelbare school brengt 
in Tongeren. 

Wat die mensen daar in 
de Voerstreek te verduren 
krijgen grenst aan het onge
looflijke, dat heeft S.E. uit 
Gent trouwens zeer juist be
schreven. 

Waar zij vooral behoefte 
aan hebben is steun uit 
Vlaanderen zowel geldelijk 
(vooral) als moreel. En hier
voor rekenen zij het meest 
op de Volksunie Daarom 
moet ieder lezer van de 

« Volksunie » het als zijn 
plicht aanzien er voor te 
zorgen dat de schoolbus van 
de Voerstreek verder de 
Vlaamse kmderen naar 
Vlaamse scholen kan bren
gen .hiervoor moeten de in
richters echter 50.000 F meer 
betalen dan vorig jaar gezien 
dit opgevat werd als proef
jaar. 

Wanneer ik dan hoorde 
dat uit Moelingen alleen 23 
personen naar de IJzerbede
vaart gingen dan vergeleek 
ik dat met mijn gemeente 
Zulte die niet onder terreur 
leeft en geen taalstrijd kent, 
en dan kwam ik tot de voor 
ons beschamende vaststel
ling dat bet bijna evenveel 
was. Daarom hoed af voor 
de Vlamingen van de Voer, 
wij laten ze niet in de steek. 

Stort allen zo snel moge
lijk Uw steunpenning op 
postrekening 5888.53 van R. 

Boffé, schoolhoofd Moelin
gen, vermelding op strook 
« voor de schoolbus ». 

W.D.W. - Zulte. 

Abonneer op de 

Volksunie 

Van nu tot einde '62 : 
50 FRANK. 
Storten op giro : 5445.46 
W. Jorissen - Brussel. 
• A a n de Voerbewoners 

De Volksunie wordt sinds 
vier weken huis aan huis 
besteld in de zes Voerdor
pen. Naar we vernamen 
zouden tal van Voerenaars 
willen abonneren. Zij kun
nen dit doen door 50 F te 
storten op giro 5445.46 van 
Wim Jorissen - Brussel of 
door 50 F in een briefom
slag te sluiten en te ver
zenden naar Volksunie, 
Lemonnierlaan 82, Brussel 
I of door 50 F te overhan
digen aan Jef Ernst, 
Kloosterstraat 84 te 's 
Graven-Voeren. 

Afgestudeerden 
Alle afgestudeerden van de 

uni\c siteiten en hogere 
technische instellingen, die 
een voor hen passende be
trekking zoeken, kunnen hun 
cor. Vitae opsturen naar het 
plaatsingsbureel van de Ver
eniging voor Vlaamse Stu
denten (V.V.S.) Koudenberg 
68, Brussel I, die het zal op
nemen in het inlichtings-
bulletijn en zal doorsturen 
naar de nijverheid of de be
langhebbende instanties. 

Edingen 
Het stadsbestuur van Edin

gen stuurt aan de inwoners 
een Nederlandstalig pamflet 
om de indeling van de leer
gangen van de gemeentelijke 
scholen mee te delen. Eigen
aardig als men nagaat dat het 
onderwijs tot nog toe eenta
lig Frans was en alle opschrif
ten van de scholen eveneens 
in die taal gesteld zijn, zelfs 
op de afbeelding die op het 
pamflet geplaatst werd. Van 
een taalstelsel is daarentegen 
geen sprake in het bedoelde 
geschrift, wat het beste be
wijs is dat men ten alle pri j-
ze en met alle middelen de 
kinderen van de Vlaamsspre-
kende Edingenaars (die trou
wens het overgrote deel van 
de bevolking uitmaken) naar 
de gemeentelijke scholen wil 
krijgen om hen daar te ver
fransen. 

Nieuwe 
vrijgestelden 

Op 1 september kent de 
Volksunie twee nieuwe aan
winsten, want op die datum 
treden onze vrienden Paul 
Martens en Walter Luyten in 
vast dienstverband van de 
partij . De eerste Zal in het 
Aalsterse zijn werkterrein 
vinden terwijl de tweede Me-
chelen en omgeving gaat be* 
werken. Wij wensen onze 
vrienden van harte welkom 
en hopen dat hun werk veel 
bijval moge kennen. 

*f , ^ > " ^ 5 4 ^ * 

Paul Martens, 
die reedo sinds lange tijd fe-
dakteur van ons blad is en die 
thans vrijgestelde wordt \k.or 

het Aalsterse. 

Walter Luyten, 
lang geen onbekende in de 
Vlaams-nationale partij en in 
de studentenmiddens die Me-
chelen voor zijn rekening 

neemt. 

Wwia» 

HELP 
^ i ^ — I M • » — I - M » 

OVERMAAS 
Vooit heeft Overmaas de 
-.odige steun gehad uit 
Vïaanderen. Bewijs thans 
flat dit het onzalig verle
ien is 
>teun de « Stichting Over-
naas » bestaande uit 
ivertuiede. radikale Vla-
tiingen 
**ort uw steun op 153237 

Stichting Overmaas, 
Kloosterstraat Si 
's Graven-Voeren 

Üf onderschrijf een of 
meerdere aandelen van 
1.000 F voor «Hof de Voer» 
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ELISIR D'AMOR 
De Europese TV-wereld was vo

rige week donderdag op hel 
schitterend idee gekomen het 
'Avondland nog maar eens te laten 
genieten van Donizetti's « Elisir 
d'amore » ofte « Liejdeselixir ». 
De lezer zal zich waarschijnlijk 
nog herinneren dal de BRT van 
deze opera reeds een studio-op
voering het nationale luchlnüm 
heeft ingezonden, en meer bepaald 
op vrijdag 30 maart van dit jaar. 
Deze keer was het wetisxuaar een 
gewone zaal-opvoering ter gele
genheid van het Festival van 
Glyndebourne, maar zelfs zo had
den we nog de kans een en ander 
van beide opvoeringen te verge
lijken 

Laten we maar onmiddellijk 
zeggen dat de besproken uitvoe
ring aan de meeste eisen van de 
gewone teater-bezoeker voldeed. 
Alles werd met voldoende slielken-
nis gezongen en gespeeld, de 
schikking van de spelers over de 
ru imte van het toneel was door
gaans met zorg uitgewerkt, en 
noem maar op. De bezoeker in de 

zaal had dus geen enkele reden 
tot klagen, 

Maar oj de TV-kijker, na het 
slotakkoord van de opvoering, 
met dezelfde gevoelens naar bed 
is gegaan, ive durven er een vraag-
tfken achter plaatsen 1 We zijn 
zo stilaan gewoon geraakt op ons 
TV-scherm andere zaken te zien 
verschijnen dan de eerder statische 
toneel- en opera - opvoeringen, 
waarmee men in een zaal nog 
vrede kan nemen. Wij verwachten 
zaken met meer beweging en min
der gevoel van ruimtelijke begren
zing dan tussen de dekors van 
een toneehaal min of meer nood
gedwongen hel geval is. 

En vooral op dit punt heeft de 
uitzending van vorige week ons 
niet geheel kunnen bevredigen, 
vooral niet omdat we van onze 
eigen nationale BRT een opvoe
ring van dezelfde opeia hebben 
gekregen, waarbij aan onze rit
mische en ruimtelijke verzuch
tingen van daareven ruimschoots 
werd voldaan. Toen hebben we 
van een sukses gesproken, nu 
kunnen tue daar bezwaarlijk aan 
denken ! 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• Z O N D A G 
11.00 tot 11.40 • Uitzending van een 
H. Mis — 13 00 tot 16 30 ; Eurovi. 
Bie Reportage van de wereldkam
pioenschappen wielrennen te Salo 
— 16 30 : Panorama : de week In 
beeld — 17 00 tot 17 20 : Klem, 
klein, kleuterke — 18 45 : De ge
heimen van de Himalaja (filmre-
portage) — 20.00 :TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : 
NTS • Een avond in St Germain 
des Prés (Jublleumprogramma) — 
22 00 : Sportweekend — 22 25 : 
Tussen licht en schaduw : Het eeu
wige leven van Walter Jameson — 
22 50 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 30 : Ridder Lancelot (8e afl ) — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 • Zoeklicht op de 
culturele actualiteit — 22 45 • 
Speelfilm • De wolvinnen (Les lou-
ves) — 22 25 : Tweede nieuwsuit
zending. 

(21e Bfl ) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : 
Speelfilm • De dftod van een han
delsreiziger (psychologisch drama 
van Laslo Benedek naar het gelijk
namige toneelstuk van Arthur Mil
ler) — 22.10 : Tweede nieuwsuit
zending. 

H D O N D E R D A G 
19 30 : TV-rally — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30' : Figaro's bruiloft 
(opera in vier bedrijven van WA 
Mozart) — Na afloop : Tweede 
nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 

• D INSDAG 
19 30 ; Gastprogramma : De soci
alistische gedachte en actie — 20 00: 
TV-nteuws — 20 30 : NTS • Appele-
pit (Voordracht door Mary Dressel-
huys naai het verhaal «A jug of 
silver» van Truman Capote) — 
21 00 Een reis naar Ecuador : 
Bananen, ananassen en balsemhout 
21 30 : Het 87e politiedistrict (6e 
«tl ) — 22 20 : Tweede nieuwsuit. 
«ending 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch esna 
kijken — 19 30 : Mijn vriend Flicka 

19 30 : Penelope — 20.00 : T\ 
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Het dagboek van een deug
niet (toneelstuk door AN Ostrov-
ski - Opvoering door het Nederlands 
Kamertoneel) — Tijdens de pauze 
omstreeks 21 45 : Skilgit, min land
je, een film van Will Scheepers en 
Jan Braakhuis — 22 55 : Première 
(filmnieuws en nieuwe films) — 
23 40 . Tweede nieuwsuitzending 

a ZATERDAG 
16 00 : Kom toch eens kijken (we
deruitzending van het leugdpro-
gramma van 5 september i — 17.00 
tot 18.15 Eurovisie Reportage 
van de Eurovisie-zwemcompetitie te 
Rotterdam — 19 00 : Religieus pro. 
gramma — 19 30 : Echo — 20 00 : 
TV-nleuws — 20.30 : Camegie Hall 
(De geschiedenis van de beroemde 
New.Torkse concertzaal) — 22.30 : 
Hongkong (politiefeuilleton ) — 
33 20 ] Tweede nieuwsuitzending. 

We willen deze korte vergelij
king niet afsluiten zonder er nog 
een kleine bedenking aan vast te 
knopen. De BBC heeft lef genoeg 
gehad om een doodgewone zaal
opvoering, en dan nog met bui
tenlandse spelers, in Eurovisie 
aan de TV-zenders van het vaste
land aan te bieden. Onze BRT 
daarentegen heeft de studio-op
voering van SO maart, stukken 
beter dan voornoemde BBC-pro-
duklie, niet via Euiovisie op bui
tenlandse TV-schei'men gcbi-acht. 
We kunnen niet nalaten even te 
vragen waarom dat niet is ge
beurd. Niet omwille van de ge
bruikte taal, want hoeveel kijkers, 
denkt U, hebben het Italiaans van 
lorige week verslaan? Onze eigen 
Donizetti-avond {met Jeanine 
Schevernels dan nog wel I) werd 
doodgewoon aan niemand gepre-
zenteerd. Waaruit we moeten be
sluiten dat ze op de BRT meestal 
op het verkeerde ogenblik preten
tie hebben I 

En nog dit : had de Vlaamse TV 
ons donderdagavond werkelijk 
niets anders aan te bieden dan 
dit glaasje «Liefdeselixir», het 
tweede reeds in een periode van 
amper vier mand ? liet moet ivcl 
degelijk vakantie zijn aan het 
riagev-plein I 

GAST
PROGRAMMA 

De Vlaamse PVV-ers beschikken 
in de TV-uitzendingen over een 
regelmatig terugkerend halfuur
tje : « De liberale gedachte en ak-
tie», verzorgd door de Stichting 
Arthur Vanderpoorten, en gere-
alizeerd door Mare Mertens. 

De Vlaamse PVV kan over die 
zendtijd beschikken omdat de 
Vlaamse PVV in het noorden van 
dit land een sterke en grote par
tij is : zij stuurt niet minder dan 
zeven Vlaamse volksvertegenwoor
digers naar het Parlement. De 
Volksunie daarentegen kan niet 

:DE : 

I AFRIKAANSE \ 
I LOTERIJ I 
[ Een lichtpunt s 
• in de duisternis • 
: Koop zonder dralen u w : 
I biljetten £ 
: Trekking^ d e r 13de \ 
i t r a n c h e o p z o n d a g S 
: 23 s e p t e m b e r t e £ 
E M e r k s e m • 

: HET GROOT LOT : : 
1 V I J F M I L J O E N • 
• T r e k k i n g v a n d e 12de • 
• t r a n c h e 1962 o p £ 
• z o n d a g 2 s e p t e m b e r • 
: t e C o m b l a i n - I a - T o u r £ 
£ P e r b i l j e t 100 F • 
: P e r t i e n d e b i l j e t 11 F -

ot'cr zulke zendtijd beschikken, 
want de Vlaams-nationale partij 
is in het noorden van dit land 
geen sterke en grote parlij : zij 
stuurt amper vijf Vlaamse volks
vertegenwoordigers naar het Par
lement. De lezer merkt dadelijk 
aan die cijfers, dat de mensen, 
die steeds maar komen'aandraven 
met de eis ook aan de Volksunie 
zendlijd in de TV ie zien geven, 
hun pretentie een beetje moeten 
matigen. Zendtijd kan alleen aan 
grote partijen worden verleend, 
zoals de Vlaamse PVV bv., die 
zeven man naar het Parlement 
zendt I 

Maar ter zake, we hadden het 
over het gastprogramma van de 
liberalen, en meer bepaald over 
de uitzending van deze week dins
dag. Laten we zelfs onze tegen
strevers objektief benaderen en 
beoordelen, en zeggen dat de 
ploeg van Mare Mertens wel weet 
hoe ze het aan boord moeten leg
gen om uit het hun toegestaan 
halfuurtje te halen wal er uit te 
halen is. Vooreerst was er de ru
briek « Tot uw dienst », ivaarin 
vragen werden beantwoord over 
het verkrijgen van een bouwpre-
mie, over het verkrijgen van di
ploma's, en dergelijke dingen 
meer. In feite dus : dienstbetoon 
via de TV. Na deze rubriek had 
men het over de stadspolitie, hun 
problemen, hun werk, enz. De 
politie werd er overladen met alle 
mogelijke en onmogelijke deug
den, goede bedoelingen, en wat 
de lezer maar ivil opnoemen. 

Dit laatste programma-onder
deel vertoonde echter het grote 
nadeel de kijker toe te laten in de 
kaarten van de realisator te zien ; 
de wierook was al te duidelijk be
doeld om de gunst van de politie
man ie verwerven, veel meer dan 
om de kijker te leren hoe de 
politie werkt en de hele appara

tuur fungeert. Dit laatste doet 
dan nog eens ekstra uitkomen hoe 
onrechtvaardig en eenzijdig de 
demokratie in België wordt ge
hanteerd : de zeven Vlaamse PVV-
volksverlegenwoordigers hebben 
regelmatig recht op een half uur 
zendtijd ; aan het recht van de 
vijf Volksunie-vertegenwoordigers 
denkt geen kat I 

Hoe lang gaan ze die komedie 
nog blijven volhouden ? 

DICKENS 
Nadat we er dinsdagavond in 

« B o n a n z a » getuige van waren 
geweest hoe « The Moutain-girl » 
haar onbeschofte nicht op haar 
plaats had gezei, en nadat de her
der zijn herderinnetje had gekre
gen, zijn we aan de hand van God
fried Bomans nader kennis gaan 
maken met Charles Dickens' leven 
en werk. 

liet is uileraard geen volledige 
biografische analise geworden, AI 
hadden we nochtans graag verno
men hoe Dickens in kontaist ts 
gekomen met de arbeidersklasse 
en de c( worhouses », hoe zijn so
ciale houding precies getint was, 
enz. Dit aspekt van Dickens werd 
door Bomans wel een beetje te 
zeer verwaarloosd. Voor de rest 
was het programma een voortref
felijke, en soms zelfs zeer oor
spronkelijke bespreking en ontle
ding van de ptrsoon en het werk 
van deze beroemde Engelse ro
manschrijver, 

Bomans Wfs geestig, gelukkig 
zonder overdrijving. Niet alleen 
wal hij zei was interessant om 
horen, maar ook hoe hij het zei, 
en op bepaalde ogenblikken zelfs 
wat hij niet zei. In deze vakantie-
tijd, met al die minderwaardige 
rommel op' het scherm, was dit 
programma de uitzondering om de 
regel te bevestigen t 

Jvb. 

V A R I A : 

; -X- Met-de regelmaat van een klok komen op de redaklie brieven 
• b innen , waar in door verontwaardigde ouders geprotesteerd wordt 
• tegen de soms ergerlijke vulgariteiten in de varieteiprogramma s, 
• waarmee de Vlaamse TV ons op zondagavond regelmatig bedenkt . 
ï rf So schön wie heu t » van de vorige zondag sohijnt t e rug zo van 
S die minderwaardige en onwaardige zaken in de hu i skamer te hebben 
ï gebracht . We hebben het p rog ramma in kwestie n ie t gezien, we 
: k u n n e n dus niet oordelen. Maar we willen aan de verantwoorde-
; lijken van de BRT toch even vragen wanneer het tot h u n t rage 

• hersenen gaat doordr ingen dat een varieteprogramma op zondag- | 
; avond in de allereerste plaats een familieprogramma dient te zijn, ] 
• en dat alle anderkl inkende beschouwingen naast de kwestie zijn I | 
• I 

ï - ^ We trekken n u reeds de aandacht van onze lezers op he t pro- I 
: g r amma van volgende week donderdag. Onder de algemene leiding | 
; van prof. Wi lhe lm Leibner krijgen ze dan de opvoering van «Figaro s | 
; Bruiloft» op h u n scherm, d i t in he t kader van het « Festival van ; 
• Vlaanderen. In tegenstell ing tot « Elisir d 'amore », da l wel in Euro- | 
• visie werd uitgezonden, zal « Figaro's Bruiloft » niet in Eurovisie I 
• worden uitgezonden. « Dal volk moet herleven », zei Hugo Verriest. I 
S En dan verandert dat misschien wel eens. . . I 

r 

^ ^ 

" ^ 
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Boerenbond werd geldzaak 
Ondanks he t feit dat de B^&Js«be Boerenbond haar l e d ^ 
•erbiedt mee te doen aan de golf van mls tewedenhe ld d ie de 
b o e r e n s t a n d t h a n s opjaagt zien we op tal van vergaderingen 
en be tog ingen bes tuur s l eden v a n Boerenbondafde l ingen d a a d 
werkel i jk meewerken , w a t de kloof t u s sen le iders en leden 
(zelfs bes tuu r s l eden) duidel i jk a a n t o o n t . 
Een bewijs te m e e r l eve r t « Landbouwleven » h e t o n a f h a n k e 
lijk l andbouwweekb lad d a t in a b o n n e m e n t e n a a n t a l «De Boer» 
o r g a a n v a n de Boerenbond evenaa r t . (Landbouwleven is ech te r 
geen s indika le o rgan i sa t i e zoals b.v. He t B o e r e n f r o n t ) . I n h e t 
n u m m e r v a n 18 a u g u s t u s word t een persgesprek a fgedruk t 
m e t de hee r Van Cutsem, u i t ba t e r v a n h e t « Hof te Rome » t e 
Vlezembeek. De heer Van Cu t sem is eveneens een bes tuurs l id 
v a n de Boerenbond . 

Wij n e m e n h e t s lotgedeel te « Boerenbond werd a d m i n i s t r a t i e » 

over u i t bedoeld n u m m e r v a n « Landbouwleven ». 

Leiding vergeet haar doel : 

Boerenhelangen verdedigen 

^ put raken omdat de boeren 
n» t meer kunnen betalen. 

— Wi]aelf ondervinden genoeg
zaam hoever men ons heeft ge
bracht en stellen ons m de plaats 
van boeren die interesten te beta
len en kapitaal af te korten heb
ben. Maar een boer die eigendom 
bezit en minder pacht te betalen 
heeft, mag ook rekening houden 
met het kapitaal dat in die eigen
dom steektf de grondwaarde is 
weliswaar verhoogd maar ge moet 
niet denken dat die grond nog 
een cent interest opbrengt. We mo
gen daar wel op werken, tegen 
15 F per uur, maar dat is ook al
les. 

— Het hoofdbestuur van de BB 
is welbewust van deize toestand, 
ook daar weet men dat wij melk 
beneden kostprijs afzetten. Maar 
daar la men gekant tegen een 
melkprijsverhoging. Een paar jaar 
geaeden heeft de BB een betoging 
c^ touw gezet maar in feite heb
ben Ze daarmee de boeren voor de 
gek gehouden. In plaats van de 
melkprijs te verhog'en, heeft men 
hem doen dalen. In 1952 kregen 
we 3,32 P per liter van 30 graden. 
Mil In 1962 nog slechts 3,16 gemid-
d^d. Ik ben ook bestuurslid van 
de l<*ale gilde en ook mijn ooile-
ga'a weten dat wij te Leuven 
niets vermogen. Thans met de 
drletandaktie vraagt de BB zich 
«t wat wij willen. Wel nu, heren, 
wanneer gij het niet weet dan we
ten wij des te beter wat wij wil
len : wij willen niet langer met 
verlies werken In de zuivelsektor! 
Bn ook elders wHlen wij loon naar 
werken verdienen, geen 15 P per 
uur meer 1 

— Er is niet meer dezelfde boe
renbondleiding ate vroeger 1 

— Die leiding vergat het doel 
waarmee ze begonnen was : de 
belangen van de boer verdedigen. 
De kaai-ten zijn gekeerd. De BB 
werd een administratie, men 
heeft er te veel zaken t© doen en 
do leiding ging zich meest inte
resseren aan alles wat financieel 

en politiek opbrengt. Intussen 
heeft zi] de tijd niet meer om 
zich met de boeren bezig te hou
den en de boeren kwamen in min
derheid. Wij werden aan ons lot 
cfvergelaten en het werd hoogtijd 
dat de boeren eensgezind tot ak-
tie overgingen en strijden om een 
beter bestaan. Alle boeren, tot 
welke organisatie ze ook mogen 
behoren, moeten hand in hand 
werken en strijden om ekono-
misch herstel en sociale recht
vaardigheid. Wij zijn ntet langer 
gediend met beloften die steeds 
over boord gegooid worden, wij 
willen niet langer verknecht wor
den. Met alle middelen zullen wij 
strijden totdat wij ons doel heb
ben bereikt Wij zijn er ook van 
overtuigd te zullen slagen. 

— Uw gronden zijn gedeeltelijk 
eigendom, mr. Van CMtsem, hier 
ligt ruim een kilometer bouwgi'ond 
en dat betekent een miljoenen
zaak. Bij duizenden andere boeren 
dienen jaarlijks gi-ote sommen 
aan pacht en interest betaald, 
daar zit de aaak nog heel anders. 
Laatst ontmoetten we een jonge 
boer die zegde : « Als ik al mijn 
eigendom zou verkopen dan zou 
ik niet genoeg hebben om mijn 
schuldeisers te voldoen ». Weinige 
boeren durven over schulden spre
ken maar handelaars in meststof
fen en voeders verklappen rond
uit dat zijzelf dieper en dieper in 

Gen van de bon-
aerddulzcnden 
Vlaamse boeren. 
Wat staat hem 
morgen te wach
ten na-fle mlze-
ries flic hlJ en 
7.ijn lotgenoten 
teeds ge kefi d 
heeft? 
Op de Boeren
bond moet blJ 
iflet rekenen, die 
heeft eigen gel
delijke en poli
tieke belangen 
te verdedigen. 

In memoriam 
Gaspard Martin 

Na een maandenlange en 
pijnlijke ziekte overleed op 57-
jarige ouderdom onze goede 
vriend Gaspard Martin. Een 
overtalrijke schare vrienden 
begeleSde hem naar z'n laat
ste rustplaats. 

Het is passend een ontroerd 
ere-saluut te brengen aam deze 
dappetre en offervaardige Vla
ming die de moed had in 1949 
de vertrapte vlag van het 
Vlaams - nationalisme uit het 
slijk te halen, en zich als eer
ste kandidaat op de senaats
lijst der Vlaamse Concentratie 
voor Roeselare-Tielt dag en 
nacht inzette om in de meest-
onmogelijke omstandigheden 
de verkiczingstrijd te helpen 
leiden. 

Wie zich die periode nog her
innert zal weten wat het bete
kende in volle repressie-waan
zin het c( Vlaanderen eerst » 
opnieuw uit te dragen ! En Gas
pard gaf zich, totaal en zonder 
berekening. 

Zonder geld, zonder organisa
tie werd de strijd aangebon
den, met als enige wapens on
ze fanatische geestdrift en de 
grcndeloze offervaardigheid van 

het kleine groepje medewerkers 
dat we uit de ruinen der repres
sie hadden weten te verzame
len. 

Niemand zal ooit ten volle 
weten hoeveel halve en hele 
nachten Gaspard geofferd heeft 
aan kalk- en plaktochten en 
dit zonder zich te laten af
schrikken door het bestendig ge
vaar dat zowel zijn persoonlijke 
veiligheid als zijn bestaansze
kerheid liepen. 

Tegenover de heldhaftigheid 
van deze, pionnier moeten we, 
in diepe dankbaarheid, het 
hoofd buigen. Wanneer het 
Vlaams - nationalisme, vandaag 
belichaamd in de Volksunie, 
uiteindelijk is kunnen doorbre
ken, is dit grotendeels te dan
ken aan de moed en de offer
vaardigheid van onze betreur
de vriend en z'n kameraden uit 
die donkere periode. 

Wij, die het geluk hadden 
tot de intieme vrienden van de 
overledene te behoren, zullen 
zijn nagedachtenis in ere hou

den. 
Een goed, eerlijk en dapper 

Vlaming is heengegaan. 

De Heer over leven en dood, 
die de moedigen liefheeft, zal 
Gaspard in genade ontvangen 
hebben. Zijn strijd is gestre
den. Hij ruste in vrede in de 
duurbare Vlaamse moederaar
de. 

Zijn gedachtenis zullen we 
eren door zijn stralend voor
beeld te blijven volgen, en ons 
te doordringen van de onver
biddelijke noodzakelijkheid ous 
Vlaams vaderland herop te bou
wen in dienende liefde, in nooit-
aflatende offervaardigheid en 
in onwankelbare trouw. 

A. Desimpelaere. 

— Ge doet ook nog aan var-
kenskweek ? 

— Varkens kweken en vetten 
ware nog een goede zaak zo de 
regering geen stokken in de wielen 
kwam steken. De prijzen -Tan de 
varkens waren steeds wisselvallig 
maar aan de inzinkingen had de 
regering veelal .schuld. Een vee
handelaar bevestigde dat een 
vrachtvoerder uit de streek gere
geld 200 varkens per week uit 
Luxemburg mag brengen. Noch
tans werd de richtprijs in weken 
niet overschreden ! Waarom wordt 
invoer " beneden richtprijs steeds 
toegelaten ? Waartoe dienen ak-
het nog niet zo slecht gmg voor 

de boeren, heeft men het than» 
al nodig geacht met di-ingende ei
sen uit een actieprogramma voot 
de dag te komen. 

To t d a a r r edak teu r Savonet 
van « Landbouwleven ». 

Reeds j a r en kloegen we 
de misselijke politiek aan 
van BB en CVP ten over
s t a a n van de boeren. .411e 
ach te reenvolgende minis te rs 
om h e t even of ze l iberaal 
«P.V.V.) o£ CVP waren heb
ben h e t v raags tuk la ten ro t 
ten . 

koorden nog of wat al konkelfoe-
serij gebeurt er achter de scher
men? 

Ziedaar de opvattingen van een 
bestuurslid van de Boerengilde van 
Vlezenbeek. 

Hieruit blijkt eens te meer dat 
de mening van sommige vooraan
staande leden van de Boerenbond 
niet strookt met deze van de lei
ding. Wanneer men voor nieuw
jaar' nog rustig verklaarde dat 

Maar zelfs h e t boerenge-
duld is n ie t onu i tpu t t eh jk . 

Ook deze laags te sociale 
s t a n d in Vlaanderen is de 
verwaar lozing en de u i tbui 
t ing beu. 

Of h e t t i jd wordt. Zo niet 
m o e t e n alle kleine boeren 
e r a a n . 

GRONDEN IN SPAN.ÏE 

MAZOET 
Gasolie en l ichte s took
olie. 
Be langr i jke ko r t ingen ! 

Koop bij P ropagand i s t en ! 
KAREL DYTTKRHAEGHE 

P R I M A L M A Z O E T 
Antwerpen - TeL 49.55.29 

A a n h e t m o o i s t e s t r a n d v a n d e M i d d e l l a n d s e zee 
In l i ch t ingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan , 232, Antwerpen (5e distr .) 
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LES VA DUINKERKE 
i f EN paar weken geleden werd 

te Duinkerke de driehonderdste verjaardag ge
vierd van het « rattachemént définitif a Ia 
France » — de definitieve aanhechting van een 
eeuwenoude Vlaamse stad bij Frankrijk. De 
plechtigheid werd bijgewoond en opgeluisterd 
door een flinke Belgische afvaardiging : de de
koratieslepers, de tubahijgers en grosse-caisse-
boksers die de Marseillaise beschouwen als 
tweede strofe van de Brabanconne, kortom : de 
driemaal heilige vaderlandslievenden die hier te 
lande gelden als een levend en wandelend mu-
zeum van civisme. 

L £ rattachemént ! Zelfs de 
kleine Larousse leert ons wat dat wil zeggen : 
de «action de rattacher » en « son résultat ». 
Dat was het dus wat onze vaderlandslievenden 

over de grens dreef. De viering van de aanhech
ting zelve : geen epische gebeurtenis nochtans, 
geen geschitter van het blanke wapen en geen 
geschetter van krijgstrompetten; slechts het 
plaatsen van een paar handtekeningen onder 
een verkoopaktie die Duinkerke uit Engelse 
handen in die van Lodewijk XIV deed overgaan. 
De viering ook van « son résultat », het rezul-
taat van de aanhechting : de onmiddellijke 
rechtsverkrachting dadelijk nadien en de blij
vende taaiverkrachting tot op onze dagen. Tref
fender gelegenheid voor onze Belgische patrio-
tards om te getuigen van hun aanhankelijkheid 
jegens Frankrijk is er niet te vinden : aan het 
begin van de definitieve Franse heerschappij 
over Duinkerke staat een rechtsverkrachting, 
een woordbreuk, een schending van het eigen 
handteken. Een van de uitdrukkelijke voor
waarden waaronder Engeland de stad afstond 
aan Frankrijk was, dat de taal van het gerecht 
er het Nederlands zou blijven. Een half jaar na
dien reeds beva! Lodewijk XIV dat er voortaan 
nog slechts zou worden gevonnist « en langue 
Fran?oise ». En driehonderd jaar later is Duin
kerke een Franse stad geworden. Slechts de to-
ponimie en enkele schamele resten in het taal
tje van de vissersbevolking — de armsten onder 
de arm«n, de trouwsten onder dfe trouwen — 
herinneren aan meer dan duizend jaar Neder
landse beschaving in de stad van Michiel de 
Swaen. 

1^ EDENEN genoeg dus voor een 
vaderlandslievende om te jubelen. Om naar 
Duinkerke te gaan en te leren : naast de ver-
fransing van het oude Vlaamse piratennest is 

het geklungel in Edingen en aan de Voer nau
welijks meer dan verdienstelijk liefhebberswerk. 
Om naar Duinkerke te gaan en fier de kop op 
te steken : in Brussel is het sinds 1830 in sneller 
tempo gegaan dan in Duinkerke sinds 1662. Om 
naar Duinkerke te gaan en zich te verheugen : 
daar tenminste heeft men het gehate ras blij
vend kunnen vernederen. In 1684 smeekten de 
Vlamingen Lodewijk XIV om het behoud van 
hun taal « de moedertaal van ons land, wier 
gebruik door het volk beschouwd wordt als het 
duurbaarste en natuurlijkste voorrecht omdat 
het het oudste is ». Meer dan een eeuw later is 
het verwaten ras nog altijd niet getemd en in 
1790 eist het in een vlugschrift een Duinkerks 
burgemeester die de taal van het volk, het Ne
derlands, spreekt. En nog in 1816 vraagt een 

Duinkerkenaar Vlaamse lagere scholen omdat 
de visserskinderen geen Frans verstaan en om
dat de vissers « de taal spreken van hun voor
vaderen, het Vlaams, waaraan zij gehecht zijn 
met een trouw die door niets kan verminderd 
worden ». Maar kort daarop reeds is het sta
dium van de volledige tweetaligheid der stad 
bereikt en wordt er een Frans gesproken dat in 
zuiverheid en sierlijkheid het Brussels Frans 
naar de kroon steekt. Vandaag zouden wij zeg
gen ; Duinkerke is verbeulemanst. 

1̂ ^ EN hele hoop dingen dus die 
de Belgische blazers en trommelaars een har t 
onder de riem kunnen steken : duizend jaar 
Nederlandse geschiedenis en eeuwenlange 
Vlaamse trouw kunnen worden uitgevaagd als 
de daarop gerichte inspanning maar wordt vol
gehouden. Uiteindelijk is het de macht van « les 
gens qui sont bien » die het haalt : de magis
tratuur, het leger, het onderwijs, de preekstoel. 

Dat de onbenullige vaderlandslievenden daar
aan allemaal niet hebben gedacht toen zij op 
een zomerse zondagmiddag blazend door Duin
kerke liepen ? Waarschijnlijk niet ! Ze hebben 
eenvoudig de aandrang van hun Belgisch ge
moed gevolgd en die aandrang is Frans. En 132 
jaar beulemanskultuur heeft ook de Vlamingen 
onder hen zo onterfd en verweesd dat ze hun 

tuba in hun onwetendheid aan de domme lippen 
zouden zetten om een requiem te blazen voor 
zichzelf, voor Vlaanderen. 

IJ Vlaams - natiqpalisten 
hebben Duinkerke niet vergeten. We zijn nog 
trots op deze stad, op haar Nederlands verleden. 
En op haar heden : haar krachtig levensritme, 
haar nog goeddeels Nederlandse geest die op
klinkt zelfs uit het Frans dat gesproken wordt 
met het onmiskenbaar stroeve accent « du 
Nord ». We voelen ons met alle vezels verbon
den aan heel dat land rond Duinkerke, waar 
men onze taal nog spreekt. En verder, over de 
Artezische krijtrug, het heuvelend land dieper 
Zuidwaarts waar onze taal eeuwen geleden ree.ds 
verdween. Maar waar de steden met hun ker
ken en belforten ons aankijken met praktisch 
ongerept Nederlands gelaat. 

I J houden van dat land. Zon
der enig chauvinisme. Wij trachten er te redden 
wat nog te redden is voor de Nederlandse taaL 
Zoals een andere Vlaming, geen « vaderlands
lievende » ditmaal, eenvoudig de Vlaming André 
Demedts, het veifleden week zei op de Frans-
Vlaamse Dag te Waregem : « Wij moeten naar 
de Frans-Vlamingen gaan, bescheiden zoals 
familieleden die terugkeren, zonder iets kapot 
te maken, slechts om te verenigen wat geschei
den was ». 

Dat is de Vlaamse vorm van vaderlandslief
de. Zij heeft er geen behoefte aan, zich te be-
roezen aan kultuurimperialisme. Ze hoeft ni?t, 
om groter te zijn, iets anders « kapot te ma
ken ». En wanneer wij Vlamingen naar het zui
den kijken, wanneer wij daar spreken van de 
rechten die het Nederlands er nog heeft of weer 
moet krijgen, dan is ons vreemd de verachting 
voor een andere taal die daarom nog geen an
dere kuituur is. Hoe zouden wij kunnen het 
Frans verachten, de taal waarin Emmanuel Loo-
ten en zovele anderen hun Vlaams-zijn hebben 
beleden ? Hoe anders dan op het feilloos aan
voelen van het eigene, op het erkennen van de 
harmonieuze overgang en op de eerbied voor het 
andere kan Europa gebouwd worden ? 

Tussen de vaderlandslievende bombardon-
helden te Duinkerke en de Vlamingen te Wa
regem is er één enkel woord en toch een we
reld verschil : zelfrespekt. Kan men dan werke
lijk slechts « vaderlandslievend » zijn als men 
voortdurend bereid is, het eigen nest te bevui
len ? 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNEUE BEDIENING 

Tel. 33 9165 
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