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VLAAMS 
SOLIDARITEITSFONDS 

Te Gent werden deze week weer 
twee sermoenmanifestanten ge
straft. Vergeet deze jongens niet. 
U steekt hen een hart onder de 
riem door uw solidariteitspen-
ning te storten op P.R. 335.62 
van Kredietbank-Gent. Vermel
den : Voor Vlaams Solidariteits
fonds (rekening 61.400) 

Dat het Vlaams bewustzijn 
groeit bewijst de schrik van de 
kleurpartijen, die achter de 
schermen al doen wat ze kunnen 
om de Brusselse burgemeester 
Cooremans te bewegen de twee
de opmars naar Brussel te ver
bieden. Zij, evenzeer als de 
Waalse en Brusselse Vlamingen-
vreters vrezen de Vlaamse vloed
golf van de 200.000 die door de 
Brusselse straten zullen opruk
ken om duidelijk en afdoend te 
laten blijken dat het Vlaanderen 
ernst is in zijn strijd tegen de 
kolonisering. De vrees voor deze 
Vlaamse machtsuitstraling is de 

IE 

T ANTWOORD VAN COOREMANS 
enige achtergrond voor een ge-
beurlijk verbod. Er zal gesakkerd 
worden door Cooremans en door 
de kleurpartijen op de MPW, die 
klaarziend deze keer, heeft ver
klaard af te zien van elke tegen
betoging. Wat moeten ze nu uit
vinden om een gebeurlijk verbod 
uit te leggen ? Vlaanderen kijkt 
scherp naar de grote P W de-
mokraat Cooremans en naar de 
grote demokratische kleurpar
tijen. 
Geen vrijheid van betogen meer? 
Geen zetelaanpassing ? 
Zal men ook nog de volgende 
verkiezingen afschaffen om 
vooral niet te laten blijken hoe 
het Vlaamse Vlaanderen erop 
vooruitgaat ? 

VERDER IN DIT NUMMER ANGST VOOR DE 
H 

Aan een oude man 
O n z e open brief is deze week gericht aan Kamiel H u y s -
m a n s naar aanleiding van zijn kinderacht ige uit lat ingen 
t .o.v. prof. Geyl . Z ie hiervoor op bladzijde 4. 

Wat te Mechelen ? 
Op 2 2 sep tember v ind t te Mechelen een grote V laams-
Nat ionale dag plaats . Alle inl icht ingen hierover vindt m e n 
op bladzijde 1 5 . 

Zeven leeuwenvlaggen 
T e Moelingen in de Voers t reek werd kermis gevierd en 
de biertent van het V laams akt iekomitee liep drie dagen 
lang nokvol . Er h ingen ter dier gelegenheid in het do rp 
zeven leeuwenvlaggen. Over deze en andere zaken leest 
m e n meer op biz 13 onder « V a n mensen en dingen » 

E T bolwerk van de Boerenbond l e ^ ^ o h d e r d rukkende 
angst . De meeste boeren durven openlijk niet protes

teren uit schrik voor hun eigen landbouwverea ig ing die 
hen vas thoudt . Onze reporters hebben in deze streek tal 
van vraaggesprekken gehad met boerenmensen . 

BOERENBOND 
Deze vraaggesprekken ver

schijnen deze en volgende 
week op onze binnenbladzij-
den onder de titel « Boeren
opstand ». 

Zij tonen op duidelijke 
wijze de stemming aan on
der de landbouwers in de 
Kempen. Maar ook daar zal 
de boerenopstand losbreken. 

De Volksunie heeft ie 
plicht ook hier de goe4^ 
voorlichting te brengen want 
de nood onder de boeren is 

al te lang verzwegen geweest. 
Intussen gaan de betogingen 
verder en groeit de miste-
vredenheid vooral over de 
Boerenbond die van kromme 
haas gebaart. In de Stan
daard worden de landbou
wers zelfs uitgelachen door 
B.B.-ingenieur Boon. Ons 
antwoord hierop kan men 
lezen op bladzijde drie waar 
Wim Jorissen een klinken
de repliek geeft op de honen
de te«l van deze Boeren
bond-man» 

Wat het antwoord van 
de burgemeester van 
Brussel ook moge zijn, 
wij zullen naar Brussel 
opmarsjeren ! Onher
roepelijk op 14 ok
tober. 



DE VOLKSUNIE 

II 

TWEE MOGELIJKHEDEN 

Geachte redaktie. 

De lezer die m uw blad van 18 
augustus tegen de « nationaliscer-
ders, » in de pen klimt, schrijft 
dat het « dat » niet is wac wij Vla
mingen door staatstussenkomst 
verstaan. Spijtig dat hij er niet 

. bij Z2gt wat wij er dan wel dienen 
onder te verstaan. Wat mij be
treft, ik meen dat niet alle Vla-
niingen zo conservatief zijn als Mj 
iwel denkl. 

•;ussen naakjes, de sjDOorwegad-
Kiinistratie werd in de jaren twin
tig van zuiver staatsorganisme om
gevormd tot een privémaatschap-
pij waarvan de Staat weliswaar 
de voornaamste aandeelhouder is. 
ld. voor Sabena, waar de Soclété 
Générale de voornaamste privé-
eandeelhouder is : gevolg : de 
taalwetten worden niet geëerbie
digd, het is een in wezen franse 
maatschappij. ld. voor de eleotri-
citeitsmaatschappijen : het voor
naamste bedrijf, Ebes, dat het 
grootste gedeelte van het Vlaam-
6e land bestrijkt, wordt gecontro
leerd door de Société Générale : 
gevolg : alles frans wat de klok 
Blaat. 

Wat het spoor betreft : voorze
ker het zou een boekhoudkundige 
winst kunnen realiseren op voor
waarde dat de tarieven verhoogd 
worden, dat de sociale en andere 
speciale abonnementen afgeschaft 
worden, dat alle lijnen behalve 
Oostende - Brussel - Luik en Ant
werpen - Brussel - Charleroi afge-
BChaft worden enz. Dan zouden de 
onderontwikkelde gebieden nog 
meer achteruit en het Brussels 
centralisme nog meer vooruit ko
men. H.V.M, vergeet dat het spoor 
evenals vele soortgelijke bedrij
ven een openbare functie ver-
Vu't, waarvan het onrechtstreeks, 
eij het moeilijk te ramen, voor
deel dat de gemeenschap ten goe
de komt ruimschoots opweegt te
gen het boekhoudkundig verlies. 
Musea, hospitalen, waterbedelings-
maatschappijen, scholen kosten de 
belastingbetaler eveneens veel 
geld want zij maken evenmtti 
winst : moeten wij ze daarom af-
•chaffen ? 

Een andere zaak is het wan-
Beer het gaat om maatschappijen 
die niet hoofdzakelijk een open
bare dienst verzekeren. De ver
warring tussen beide soorten be
drijven wordt door onze belang
hebbende pers natuurlijk onder
houden. Niets bewijst dat een 
staatsbedrijf dat geen openbare 
dienst verzekert, niet even renda
bel zou kunnen zijn als een privé-
bedrijf. Men vergelijke maar de 
goedgeleide Nederlandse Staats-
mijnen of de efficiënte regie Re
nault met onze slecht geleide en 
verlieslijdende Waalse mijnen. 
VerUes dat door de belastingbeta
ler gedekt werd. In dit geval werd 
alleen het verlies « genationali-
seerd ». Nochtans zullen de beheer
ders, om H.V.M.'s terminologie te 
gebruiken toch ook wel vette sa
larissen opgestreken hebben. In 
tegensteOing tot de Nederlandse 
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staatsmijnen die enorm bijgedra
gen hebben tot de ontwikkeling 
van Ned. Limburg, hebben « onze » 
Limburgse mijnen (gecontroleerd 
door Société Générale en Franse 
maatschappijen) omzeggens niet 
bijgedragen tot de ontwikkeling 
van hun omgeving 

Ten slotte nog dit : er bestaan 
twee mogelijkheden : 

— ofwel alleen politiek federa
lisme. In dit geval zal het Vlaam
se land nog gemakkelijker gekolo
niseerd blijven door de 200 volks-
vreemde families die de 900 be
langrijke beheerdersmandaten 
door coöptatie in België verdelen; 

— ofwel federalisme met struk-
tuurhervormlngen : in dit .geval 
zullen de Vlamingen zelf aandui
den wie het behesr van de Vlaam
se economie in handen zal heb
ben. 

A.M - Jette. 

FRÊNSE SERMOEHEN 

(Naar aanleiding van het inge
zonden stuk AZ (V.U. 18-8-62). 

Iemand die « Vlaanderen eerst » 
als levensregel heeft, zal er zeker 
begrijpend tegenover staan dat 
een priester als dusdanig « Kerk 
eerst » neemt. En zich bekommert 
om parochianen die om franse 
sermoenen komen vragen — het 
initiatief gaat doorgaans van hen 
uit — hetzij omdat ze de .streek
taal niet verstaan, hetzij zelfs om
dat ze In die' taal minder ont
vankelijk zijn om de verkondiging 
van Gods woord. 

Dit is voor hem een gewetens
plicht. Ook een eerlijk vrijzinnige 
zal dit wel kunnen beamen. 

We hebben trouwens de geeste
lijkheid uit het Brusselse vaak 
genoeg te last gelegd hieraan te 
falen. 

Dan kan enkel de vraag gesteld 
worden of die groejf mensen wel 
talrijk genoeg is om er in paro
chiaal verband zorg te moeten 
voor dragen. 

Zoals in V.U. reeds meer dan 
eens betoond werd, blijkt dit in 
het Antwerpse niet het geval te 
zijn. 

Hier zijn deze late-mis-mensen 
in overwegend geta.1 best be
kwaam met ons zaken te doen — 
zelfs ons in de zak te doen — in 
het Nederlands, en zeer keurig 
dikwijls. Niet--wegens gebrekkelijke 
kennis van de streektaal willen ze 
dus Franse sermoenen. 

Waarom dan wel ? De diepste, 
de echte gi-ond bevroedt men wan
neer men ze, al ware 't maar eens, 
heeft horen spreken, met het uit
erste lipje van hun tong, over « la 
langue de ces gens-lè, », het taal
tje van dat volkje. Het is een ho
nend misprijzen en van de taal 
van de mindere man en van die 
mindere man zelf. Daarom noe
men wij de Franse sermoenen, 
kaste-sermoenen. En terecht. 

Daarom zijn we er tegen. En 
terecht. Ook- als we de geestesge-
steltenis, die eruit spreekt, overal 
elders zouden kunnen dulden, ja 
enigszins vergoelijken, dan zeker 
niet, dan juist niet in het kerk
gebouw. 

Maar dan moet het, zou men zo 
zeggen, de kerkelijke overheid toch 
niet moeilijk zijn deze mensen 
tot beter inzicht te brengen; ze 
heeft maar te verwijzen naar de 
parabel over de farizeers en de 
tollenaar van de Meester- of naar 
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het merkteken dat Hij gaf voor 
zijn volgelingen : hieraan zal
men erkennen dat gij mijn leer
lingen zijt, dat gij elkander lief
heb t. 

Dat zou inderdaad zo zijn, ware 
het niet dat deze late-mis-men
sen : 

1) doorgaans niet tot het kruim 
der kristenen behoren (wellicht 
dient dit enigszins verzacht sedert 
de laatste voorschriften nopens 
het communiceren); 

2) meestal meer geld hsbben 
dan gezond verstand. En dit is, 
helaas, een mes d8.t nog steeds 
langs twee kanten snijdt. 

D.L. - Beixiiem. 

OFHIEUW 

STAATSTUSSEIiKOMST 

Waarde Volksunie, 

Op mijn artiekel over staatstus
senkomst, van vorige week een 
antwoord van W.D. uit Gent : 

W.D. is niet akkoord met mijn 
opinie over de openbare diensten 
zoals Spoor en Boerentram die 
slecht uitgebaat worden door men. 
sen die er door de politiek be
noemd en aan het hoofd van 
staan. 

Hij zegt dat Ebes de elektrici-
teits-maatschappij door grote bon
zen uitgebaat wordt en dat die 
miljoenen opstrijken. En dat de 
mensen aan het bestuur vakmen
sen zouden zijn. Mis, hoor Mr. 
W.D. de mensen aan het hoofd 
zijn financiers die in de beheer-
raad enkele politiekers hebben 
die er door de Gemeenteraden en 
Provincieraden afgevaardigd zijn, 
en met hun politiek mandaat de 
hoge, veel te hoge tarieven van 
die Ebes en andere Tram-, Gas en 
Water-Maatschappijen dekken, en 
mede de dividenten delen met de 
Heren Financiers. 

Gij ziet dus dat mijn standpunt 
wel het juiste is. Staatstussen
komst en Staatsmonopolie, is alle
bei even slecht, en het enige dat 
er verbetering kan in brengen is 
de politiekers eruit te walsen. 
Trouwens, een van de grofste mis
toestanden is die van de Antwerp
se Tram : het verkeer is in Ant
werpen hopeloos geworden, en kan 
alleen verbeterd worden door de 
trams af te schaffen en te vervan
gen door bussen. De Beheerraad 
van de Tram heeft daarom 50 
nieuwe dure trams gekocht, bij de 
Maatschappij La Brugeoise, die 
toevallig aan de Société Générale 
behoort, en een Franse burcht is in 
Brugge. (Zij heten chi-chi-trams). 

De Imalso is een Maatschappij 
vol politiekers die de tunnels on
der de Schelde moet exploiteren. 
Zij doet dit heei flink, en heeft 
het hele grondgebied van Antwer--
pen's linkeroever in handen. Zij 
heeft voor enkele maanden een 
hele boel bungalows, waar meest
al oude mensen woonden, boven 
hun hoofd laten afbrekfn. De 
Rechtbanken hebben dit goedge
keurd, de Gemeenteraad van Ant

werpen heeft geen tijd om die 
zaak te onderzoeken. 

Iedereen weet dat de Vliegplein 
van Deurne van levensbelang is 
voor Antwerpen en zijn Haven. 
In de Gemeenteraad durft nie
mand protesteren tegen de pogin
gen van het Ministerie om dit 
Vliegplein af te schaffen, en de 
grond te verkavelen. Er zitten 
vette profijten aan die verkaveling. 

Antwerpen kan met zijn tunnel 
niet verder, er moet een betere en 
grotere verbindingsweg naar het 
Vlaamse Land komen De tun
nel was reeds te klein in 1930 toen 
hij gebouwd werd, nu is het een 
konijnenpijp gewordenj dagelijks 
ongevallen, dagelijks opstoppin
gen. Weet U wat Schepen Tijs-
mans aanbevolen heeft aan Open
bare Werken : Nog een Tunnel. 
Daar waar elk kind in Antwerpen 
weet dat alleen een grote, brede 
bi-ug een oplossing kan en zal 
brengen. 

H.V.M. - Antwerpen. 

H E R N I E U W U W 

A B O N N E M E N T 

GODSDIENST 
Geachte Redaktie, 

Volgens de Libre Belgique, 
schrijft U in uw blad van 25 oogst, 
7X)u het verschil in godsdienst tus
sen boven en beneden de Moer
dijk, niet aan geschiedkundige om
standigheden mogen toegeschre
ven worden. 
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Dat de Libre het bij hei, î m̂.— 
einde heeft moge blijken uit vol
gend citaat uit de « Geschiedenis 
van Nederlandse Stam » van pro
fessor Geyl (uitgave Wereldbiblio
theek, deel II, p. 437) : 

« De pastoors moesten aangifte 
doen van alle parochianen die hun 
Paasplicht niet vei-vulden (gevan
genschap of uitbanning kan daar
op volgen). Vroedvrouwen werden 
bij ede verplicht om zorg te dra
gen dat pasgeborenen naar de 
voorschriften van de H. Kerk ge
doopt zouden worden. Zondags
heiliging werd bij bisschoppelijk 
bevel verordend. Het onderwijs 
werd krachtig aangepakt : in el
ke parochie minstens een school; 
niemand tot les geven toegelaten 
dan na geloofsonderzoek en -belij
denis; zorgen dat de kinderen ter 
biecht gaan; verplichte zondags
scholen. De synode van het Me-
chelse bisdom verbood aan alle 
leken over godsdienstige vraag
stukken te redetwisten en de 
Aartshertogen bevestigden dat 
verbod voor het hele land. Er 
•werd kracht aan bijgezet door een 
toezicht op de drukkers en boek
verkopers. Het reglement der Ant
werpse drukkers was typisch : 't 
was Op een algemeen voorschrift 
van de .synode der gehele Mechel-
•se kerkprovincie gegrond. Nie
mand kon zich als drukker of 
boekhandelaar vestigen zonder 
vergunning van de Aartshertogen, 
goedkeuring van de Bisschop en 
de magistraat, en bewijs van ka
tholiciteit. Niets mocht gedrukt 
worden dan wat vooraf door de 
aarshertogelijk of bisschoppelijke 
censuur goedgekeurd was. Op ie
der ogenblik mocht door de bis--
schoppelijke superintenolent bij 
di-ukkers en boekhandelaars huis
zoeking verricht worden. » 

De beschrijving heeft betrekking 
op de toestand in de Zuidelijke Ne
derlanden, begin 17de eeuw, door 
de Spanjaarden bezet, wijl het 
vrijgevochten Noorden vaji aijn 
kant al het mogelijke deed om, 
ten einde de pas gestichte Staat 
te verstevigen, aldaar het Protes
tantisme t€ doen zegevieren. 

Het is dus allemaal heel spon
taan gegaan en wij moeten ons 
neerleggen bij het oordeel van de 
wreed geleerde Libre 

L.C. - Vilvoorde. 
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Opstand van de verworpenen 
l E R W I J L in Vlaan

deren het volksbewustzijn sterk en 
vlug aanwakkert, groeit thans gelijk
lopend het bewustzijn van de land-
bouwersklasse. 

Het is waarachtig op het uiterste 
nippertje. 

Daar waar van 1930 tot 1950 42.000 
boerenbedrijven verdwenen of ge
middeld 2.100 per jaar, daar daalde 
het aantal bedrijven van 1950 tot 
1959 met 53.000 of 5.900 per jaar, om 
het laatste jaar waarvan het cijfer 
bekend is tot ongeveer 6.900 op te 
lopen. 

Er schieteo thans nog een 200.000 
boeren over. Hoeveel zullen er nog 
zijn binnen 10 en hoeveel nog bin
nen 20 jaar ? 

1 OCH weet Ir. Boon 
van de Belgische Boerenbond, lui-
dens een artikel in De Standaard van 
voor enkele dagen, niet waarom de 
Vlaamse landbouwers mistevreden 
zijn ! 

Als men dat aan de leiding van de 
grootste boerenvereniging in Vlaan
deren niet weet dan willen wij hen 
hierbij wel even verder inlichten. 
Niet dan nadat wij de vraag gesteld 
hebben waarom de landbouwers aan 
zo een landbouwersvereniging nog 
lidmaatschapsgeld afdragen. Dat 
zouden ze alvast beter sparen. 

D E Vlaamse boeren 
zijn kopers van voedergranen of 
daarmee gelijk te stellen veevoeders. 
Welnu in '56 lag de prijs van het 
varkensmeel gemiddeld omstreeks 460 
F. Thans is dit 560 F. 

Het aanvetten van een varken 
vraagt gemiddeld 280 kg meel. Een 
big van 15 kg kost thans ongeveer 
500 F. De kostprijs van een varken 
van 90 kg bedraagt 500 F (big) + 
1600 F (meel) = 2100 F. Goede var
kens worden tegen 23 en 24 F ver
kocht, wat per 90 kg dus 21 tot 2150 
F maakt. 

Waar blijft het loon van de boer ? 

Waar het afschrijven van het in
gestoken kapitaal ? 

Waar de risikovergoeding tegen 
ziekte en sterfgevallen bij de var
kens ? 

D. 'E prijzen van de 
veevoeders zijn kiuistmatig opgedre
ven. De linkse regering Van Acker 
'54-'58 hief een invoertaks van 50 F. 
De Belgische Boerenbond en de 
C.V.P. schreeuwden als vermoord. Ze 
beloofden de afschaffing. Wat deed 
echter de regering Eyskens onmid
dellijk nadat ze aan het bewind 
kwam in '58 ? Opnieuw die invoerbe-
lasting verhogen ! De Boerenbond 
had toen echter haar voorraadzolders 
volgepropt en verdiende andermaal 
flink wat tientallen miljoenen op de 
kap van de boeren. Zij zijn in de 
eerste plaats handelaars voor iets. 

Waarom verzetten zich de boeren, 
vraagt de Boerenbondingenieur Boon 
zich af. 

B, HJ de verkiezingen 
van '58 joeg de C.V.P. de boeren op 
tegen de B.S.P. omdat in een socia
listische studie de verdwijning van 
nog 100.000 boeren vooropgezet werd. 
Men bekijke echter het stijgend cij
fer Van de boerenverdwijning van de 
laatste jaren."Wie was minister voor 
landbouw ? Een C.V.P.-er. 

Wie dikteert _ de landbouwpolitiek 
aan de C.V.P.-ministers. De Boeren
bond ! 

Boerenbond en C.V.P. voeren dus 
de politiek van de socialisten door. 

Waarom veraetten zich de boeren? 
vraagt de Boerenbondingenieur Boon 
zich af. 

B) IU de verkiezingen 
van '58 beloofde het Boerenbond en 
het C.V.P.-program de boeren een 
miljard bij per jaar. In welk jaar 
hebben de boeren dit gehad ? Het is 
de weg opgegaan van de 25 % belas
tingsvermindering die de liberalen 
ooit beloofden. 

De landbouwbegroting blijft wat 
ze was 1 % van de som van 's lands 

begroting of 5 maal minder dan in 
Nederland, waarmee Boerenbond en 
C.V.P. onze boeren dan nog vragen 
te wedijveren ! 

Waarom zijn de boeren mistevre
den vraagt de Boerenbondingenieur 
Boon zich af. 

I I E boeren hebben 
een landbouwfonds dat praktisch 
door de Vlaamse boeren gespijsd 
wordt daar het hoofdzakelijk leeft 
van de heffingen op de ingevoerde 
voedergranen. 

Hoe wordt dat landbouwfonds nu 
voor een flink stuk leeggehaald ? 

Door de toelage van 40 F per kilo 
uitgevoerde boter. 

Is er boter te veel in België ? Ja, 
ongeveer het aantal kilo's dat uit 
Nederland binnengesmokkeld wordt 
en dat op 12 miljoen kg per jaar ge
schat wordt. 

Waarom kan men praktisch nooit 
een verkoper van die boter betrap
pen ? Omdat ze via de melkerijen, 
als Belgische boter verpakt, verkocht 
worden. 

Dat kost onze boeren honderden 
miljoenen per jaar. 

Voeg erbij dat de nieuwe Ameri
kaanse overvalwagens, die de Belgi
sche staat aankocht om de smokkel
handel te bestrijden, bet9,ald wor
den uit het landbouwfonds ! Dus met 
het geld van de boeren. Er worden 
echteir niet meer smokkelaars dan 
vroeger gesnapt ! 

Waarom verzetten zich de boeren? 
vraagt de Boerenbondingenieur Boon 
zich af. 

W. AT krijgen de boe
ren voor hun melk die minstens 7 F 
verkocht wordt ? 

Geen 3 F. Waarom heeft de Boe
renbond niet lang wat meer ge
vraagd ? 

Waarom hebben de C.V.P. en libe
rale ministers, die de laatste jaren 

het ministerie voor Landbouw be-» 
heerden, hem niet lang meer gege-* 
ven ? 

Waarom heeft hij niet meer gekre^ 
gen van de regering Lefèvre-Spaak, 
die toch een « offensieve landbouw-^ 
politiek » zou voeren. 

Omdat de boer toch braaf bleef ? 
Hebben de laatste regeringen ooif 

iets anders gepleegd dan boeren-4 
bedrog ? 

Waarom zijn de boeren mistevre-« 
den vraagt Ir. Boon zich af. 

H OE ziet 't er uit mef 
de pensioenregeling van onze boe-< 
ren ? Als boer en boerin nog leven 
krijgen ze goed 1500 F per maand, 
als ze niets meer bezitten ! 

Hoe ziet het uit met de kindertoe
slagen voor onze boeren ? Krijgen 
zij de helft van de andere maa t 
schappelijke groepen ? 

Waarom, waarom toch klagen on
ze boeren, ingenieur Boon ? 

De jonge boeren zien geen uitkomst 
om ooit het t« beleggen kapitaal te 
kunnen afdragen. 

Jonge meisjes willen geen boerin 
meer worden, want dan moeten ze 
hard werken. 

Boeren kennen geen jaarlijks ver
lof, geen vijfdagenweek, veelal zelfs 
geen zesdagenweek. 

Het uurloon van de kleine boer 
ligt beduidend lager dan van ieder 
ander staatsburger. 

Waarom toch klagen de boeren, 
ingenieur Boon ? 

U> 'E klap op de vuur
pijl levert dan nog de C.V.P. kranti 
De Standaard, die de toch waarlijk 
onbloedige betogingen van de boeren 
ziet eindigen met 't fascisme. Straks 
worden Hitler, Mussolini, Stalin en 
Kroetsjev er nog bij gesleurd ! Ieder
een mag betogen behalve de boeren ! 
Die moeten zich laten kelen zonder 
een kreet te laten ! 

We hebben de indruk dat de Vlaam
se kleurpolitiekers zich ook hier ver
gissen. 

^TEVS DE VOERSTREEK 

STORT UW BIJDRAGE OP NR 153237 

STICHTING OVERMAAS 

KLOOSTERSTRAAT 8 4 'S GRAVEN VOEREN 

of neem een of meerdere aandelen van 

1000 F VOO r «Hof de Voer» 
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Zelfs de P.V.V. 

Verleden zondag; kwam de Brussel
se P.V.V.-federatic bijeen om de poll-
reglementen aan te passen. Deze 
aanpassing zou in principe de Vlaam
se liberalen uit de hoofdstad moeten 
toelaten, naar een strijdplaatsje op 
de lijsten te hengelen. In de praktijk 
zal het zelfs nog minder zijn dan dat. 
Te dier gelegenheid sprak Vanauden-
hove een redevoering uit die helemaal 
In het teken van de sakrosante Bel
gische eenheid stond. Hoofddoel der 
P.V.V. volgens haar voorzitter : her
stel der begrippen « vaderland » en 
« België ». 

Vanaudenhove vertelde zijn toe
hoorders maar liever niet dat de fe
deralistische worm ook reeds in de 
P.V.V. zit : Waalse P.V.V.-mandata-
rissen en -notabelen hebben zich en
kele tijd geleden uitgesproken voor 
federalisme en voor de samenstell ing 
van een daarop gerichte drukkings-
groep. 

Ook in de P.V.V. is de unitaire bla
bla slechts bestemd voor de Vlamin
gen die, omwile van de lieve eenheid, 
tot een elektoraal offer moeten wor
den bewogen.. De Walen zijn tenmin
ste konsekwent : Wallonië eerst ! 

Vuile Voerstreek 

Minister Gilson is de laatste dagen 
druk bezig, een vuile streek in ver
band met de Voerstreek te beramen. 
Het schijnt in zijn bedoeling te liggen 
de zes Voerdorpen te verenigen tot 
een administratief arrondissement 
met aan het hoofd een regeringskom-
missaris die rechtstreeks onder Bin
nenlandse Zaken sta"' 

Deze oplossing -ct vergt wel 
geen betoog — „./t-aai onaanvaard
baar. De Voerstreek moet eenvoudig 
bij Limburg komen; iedere andere op
lossing zal door de Vlamingen niet 
worden genomen 

Brusselse Franskiljons zijn onmid
dellijk de plannen van Gilson bijge
treden en laten gelden dat eenzelfde 
« nationale » oplossing eveneens zou 
moeten worden toegepast op het Ant
werps havengebied, het kerncentrum 
te Mol, de luchthaven van Zaventem 
en de Leuvense universiteit. Amen. 

Vrijheid 

De « Pourquoi Pas ? » blijft stelsel
matig zijn chantagepolitiek tegen de 
Tweede Mars op Brussel voeren. In 
het nummer van verleden week pleit 
hij opnieuw voor een verbod van de 
betoging. Met zeer sluitende argumen
ten trouwens ! Hij is zeer demokra-
tisch : «Vrijheid voor iedereen, ak
koord, maar eerst vrijheid voor de 
vrijheid ». En om die vrijheid te eer
biedigen heeft het blad een zeer vrij 
heidslievend middel : « S'il faut, pour 
cela, prendre Ie risque de quelques 
violences, eh ! bien, solt.... — indien 
daarvoor het risiko van enkele ge
welddaden moet gelopen worden, 
welnu ! voruit dan maar.... ». 

En inmiddels zit op het Brussels 
stadhuis, omgeven door zijn P.V.V.-
C.V.P.-mcerderhfeid, Cooremans te 
wachten op nog wat meer dergelijke 
teksten om dan zijn handen te wassen 
in de lavabo van wijlen Adolphe Max. 

Het wapen 

Jos van Eynde heeft de joernalis-
tieke komkommertijd dit jaar zoekge-
bracht met het schrijven van artikels 
die nog wat steviger gespierd zijn dan 
gewoonlijk. In de « Volksgazet > van 

Open brief 

aan Camillc Jluysmam 

te 

ANTWEliPEfI 

Oude man, . 

Seen, we willen hel in deze open biiej niel opnieuw heb
ben over het idiote opstel dat gij in de « Volksgazel » hebt 
gewijd aan het optreden van professor Geyl te Diksniuide. 
We willen hier niel meer de enormileiten herkauwen die gij 
te dier gelegenheid tut uw eigen schande over de drukpers 
hebt laten rollen : dal kardinaal Mercier de oorspronkelijke 
inrichter van de IJzerbedevaart zou zijn, dat er aan het front 
in H-18 weinig of geen gegronde grieven waren, dat er aan 
de IJzer geen taalkonllikl was. liet is uw goed recht te blijven 
wat gij sleeds zijl geweest : een verfoeilijke dilletant in de 
politiek, een onbelangrijke dilklant in de grensgebieden der 
litteraluur en nu ook nog een belachelijke dillelant in de 
geschiedenis, die het zich aanmeet, de vakmens Geyl even Ie 
gaan beleren. 

Hel is, oude man, uw goed recht. En hel is het goed recht 
van sommige kranten, heel wat misbaar te maken over een 
artikel dat met twee woorden, kan worden afgedaan : seniel 
gcdaas. Ve opdringerigheid waarmee gij u eens Ie meer in de 
publieke belangslelling hebt gewerkl, is voor ons .üeclits aan
leiding om even een inventaris te jnakcn van wat gij ons op 
het einde van uw dagen nalaat. 

Hel is niet veel 1 Gij doel ons steeds denken aan « De oude 
man en de zee «, een karrikaturale vertekening dan van de 
epische figuur uit Hemingway's roman. Ook gij zijl flink 
op weg naar de laatste haven ; ook voor a koml het er op aan 
niel met lege nellen langs de kaai te komen. Ilemingway'i 
oude man bracht uiteindelijk slechts aan land het leeggevreten 
karkas van zijn grootste vangst maar hij tenminste had tegen 
zijn noodlot gevochten. Gij echter klapt kinderlijk verheugd in 
de handen en roept : kijkt, hoe hol, hoe mooi leeggevreten 
is het. 

Hol en leeggevreten uw belangrijlisle erfenis, het Vlaams 
socialisme. Als joernalist, als gemeenteraadslid, schepen, bur
gemeester, kamervoorzitter, minister, eerste-minister en minis
ter van state zijl gij geworden tot de great old man van dat 
Vlaams socialisme. Uw leven overspant bijna de hele geschie
denis ervan en uw opgang verliep evenwijdig met de opgang 
van uw partij. Het gelaat van deze partij in Vlaanderen werd 
goeddeels door u geboelseer' 

Het kijkt ons vandaag aan door de ogen van Jos van Eynde, 
aw dauphin, de opvolger van uw keuze. Een onbeschaafde, 
onbeschaamde $ehreeuwpolilieker die een illustratie is van 
'de opgang der partij en de neergang van haar oorspronkelijke 
ethische achtergrond. Het kijkt ons aan door de ogen van 
Lode Craeybeckx, één van diegenen die door u naar de partij 
werden gehaald voor de Vlaamse fagade, een man die in 
momenten van introverte helderziendneid - die daojrom nog 
geen nuchterheid hoeft te zijn - beseft en zegt hoe ver hij 
reeds verwijderd is van zijn jeugd. Het kijkt ons aan door de 
ogen van een provinciegouverneur die een franskiljonerende 
salonard werd. Het kijkt ons aan vanuit iedere bladzijde van 
die « Volksgazet » waaraan gij uw proza toevertrouwt en cUe 
voor de zedelijke en kulturele verheffing van de Antwerpse 
arbeider erger is dan rattenkruid. Hel kijkt ons aan, brood
dronken, brutaal en toch honds, uit de onoprechte blik vcM 
nieuwe burgerman, van gearriveerde, bij de zwakke bonzen 
van de grote socialistische organizaties in Vlaanderen. 

Eén ding dan toch uit uw geestelijke erfenis, één enkel 
zinnetje dal gij hebt neergeschreven in de « Volksgazet » van 
IJ, juni 1039 tussen enkele andere aforismen, is vandaag - aaM 
het einde van deze brief - nog bruikbaar : « laat de doden met 
rust, vooral wanneer zij nog leven ». Aan deze -vrome weni 
zal voorlaan te uwen opzichte graag worden voldaan door 

dio Genes. 

]};= 31 augustus pleegde hij een wrekend 
stuk over de «vijandige federalisti
sche broeders», de Volksunie en de 
MPW die mekaar in het haar zitten. 
Daarin heet het o.m. : « De reusach
tige meerderheid van de Belgische be
volking, aan de Waalse zoals aan de 
Brusselse en de Vlaamse kant, be
schikt over het wapen van de spot en 
de lach, om er zowel de MPW-ers als 
de Volksuniemarseerders onder te be-

= graven». 
Jos zelf schijnt dan toch niet tot 

die « reusachtige meerderheid » te be
horen want in zijn van vitriool en 
cyaankali druipend stuk zochten we 
vergeefs naar ook maar een zwak 

: schijntje « spot en lach ». 

M Spot en lach 

Het spotten en lachen is Jos van 
Eynde trouwens al geruime tijd ver
gaan. Verleden zondag was hij , en me( 
hem de grote bonzen van het Vlaams 
socialisme, op de betoging te Charle
roi ter gelegenheid van de inhuldi
ging van het gezondheidscentrum 
GaiUy. 

l l i j en zijn vrienden hadden voor 
deze toch wel feestelijke gelegenheid 
al lesbehalve hun vriendelijkste gezicht 
opgezet. Feestvieren was in Charleroi 
wel hun allerlaatste bekommernis; de 
grote socialistische betoging was uit
sluitend en alleen gericht tegen de 
MPW. Om aan deze « onder spot en -
lach begraven » MPW de voet dwars 
te zetten, moest de optocht door Char_ 
leroi massaal én unitair zijn. De ef-
fektieven van de sterk door de MPW 
aangevreten Waalse socialistische fe
deraties volstonden daartoe niet en 
daarom werd alles op alles gezet om 
Vlaamse partijgenoten naar Charle
roi te krijgen. Deze zondagsmobieien 
genoten dan de eer, door de stad te 
wandelen met een bordje waarop 
€ unite » prijkte. 

In alle geval niet de « unite » van 
de socialisten ! 

^ Sterk verhaal 

= Een weekblad voor de Vlamingen In 
^ Wallonië heeft onlangs, ter gelegen-
^ held van het nieuwe schooljaar, een 
^ vijftigtal brieven geschreven naar 
= vrije scholen in Vlaanderen. Het blad 
^ ging daarbij uit van de vaststel l ing 
^ dat heel wat uitgeweken Vlamingen 
= hun kinderen wensen toe te vertrou-
^ wen aan internaten in het Vlaamse 
^ land en dat instell ingen, die bij mid-
^ del van reklame zich tot dit voor de 
= hand liggend klienteel zouden wen-
= den, onmiddellijk daarvan de vruch-
= ten zouden plukken. 
^ De ijverige briefschrijvers kregen 
= nul op het rekwest : geen enkele der 
^ aangeschreven scholen ging in op het 
^Ê voorstel. 
^ Want een dergelijke reklame zou 
= door Waalse katholieke scholen kun-
= nen beschouwd worden als minder 
^ fraaie konkurrentie ! 
^ Inmiddels blijven Waalse nonne-
= kensscholen in de Vlaamse pers jaar-
^ in jaar-uit hengelen naar boeredoch-
^ ters die « hun Frans » willen leren. 

Wetstraat 

iimMRini 

Naarmate de hervatt ing der nor
male politieke aktiviteit nadert, doen 
steeds meer vage en minder vage ge
ruchten de ronde. Er wordt door i n 
siders beweert dat minstens een mi 
nister, en waarschijnlijk zelfs drie, 
kortelings hun portefeuille zullen 
verliezen. In dit verband wordt steeds 
weer gesproken over de onverwach-
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te overkomst van Koning: Boudewijn 
naar België gedurende zijn verlof in 
Spanje. 

De socialisten oefenen in ieder ge
val steeds meer drulc uit opdat de 
drie taaiwetsontwerpen van de rege
ring in de kartons zouden worden 
geborgen. Het bureau van de B.S.P. 
heeft tamelijk duidelijk dit s tand
punt onderschreven. 

Het is ons niet recht duidelijk hoe 
een regering, die zou verzaken aan 
haar programmapunt nummer een, 
nog lang zou kunnen aanblijven. 

Verkiezing 

Het is een gemeenplaats , te beweren 
dat de werkelijkheid het vaak haalt 
op de stoutste verbeelding. De histo
rie die zich in het klooster der Anun-
ciaten te Heverlee afspeelde is in ie
der geval een klinkende bevestiging 
van deze bewering. Er moest in dat 
klooster een overste gekozen worden 
door de nonnen en een prelaat was 
aangeduid om de kiesverrichtingen te 
leiden. In plaats van na afloop der 
verkiezing de naam van de nieuwe 
overste mede te delen, nam hij de 
kiesbrief jes mee naar huis. Enkele da
gen later werd dan een Walin, die h e 
lemaal niet in aanmerking scheen te 
komen, benoemd. Deze beoeming ver
oorzaakte in het klooster zoveel ge
donder dat men het gerommel tot ver 
daarbuiten kon vernemen. 

En wij die dachten dat het met 
Franse vastensermoenen te Gent, 
taal incidenten te Antwerpen en moei
l ijkheden aan de Leuvense Alma Ma
ter al welletjes was... 

Trots 

De Koninklijke Vlaamse Opera te 
Antwerpen heeft op de affiche van 
het komend speelseizoen niet minder 
dan vijf Vlaamse werken staan : « De 
Antikwaar » van Maes, « Mannen van 
Smeerop » van Pelemans, « Bruid der 
Zee » van Blockx, werk van De Mees
ter en Veremans. 

Er zijn heel wat gebieden waarop 
ieder Vlaams minderwaardigheidsge
voel méér dan misplaats is. Men zal 
ver moeten zoeken in Europa — en in 
kultuurgebieden die zo klein zijn als 
het onze zal dat zoeken vergeefs zijn 
— om een gezelschap te vinden dat in 
één seizoen, naast de klassieken en de 
grote moderne namen, zoveel degelijk 
werk van eigen bodem kan brengen. 

De Vlaamse komponisten worden 
aan de Antwerpse opera trouwens ge
diend door een directeur dhr Ver
brugge, die zijn gezelschap, zijn stad 
en heel ons volk alle eer aandoet. 

Het heeft ons buitengewoon ver
heugd dat ook de buitenlandse pers 
woorden van waardering — en zelfs 
van naijver — daarover heeft gevon
den. 

Ook te Gent 

Er is dezer dagen trouwens nog een 
andere muzikale gebeurtenis waarop 
de Vlamingen trots kunnen gaan : 
het Muziekfestival van Vlaanderen te 
Gent. Al wie dit Festival van nabij 
meemaakt — en het heeft reeds heel 
wat jaarlijkse getrouwen — zal bea
men dat het Gent een benijdens
waardige faam in de rij van Europese 
muzieksteden bezorgt. 

Dat met dit Festival het muziekle
ven te Gent radikaal heeft opgehouden 
een min of meer franskiljonse aange
legenheid te zijn, vergroot nog de ver
diensten van de inrichters. 

Sidemar I 
In de Beursberichten van de Kre

dietbank van augrustus II. lezen we 
wat volgt over Sidemar : 

D n e maatschappij werd op 10 jult 
fi. opi:erlcht met «en beginkapitaal 
run 4.S00 miljoen frank, waarop als 

volgt ingeschreven (in miljoenen 
franken) : 
Arbed (voor eigen rekening en voor 
rekening van haar dochtermaat
schappij Salem) 2.000. Cockerill-Ou-
grée 1.000. Forges de la Providence 
700. Cobepa (Compagnie Beige de Par
ticipations - Paribas) 340. Maatschap
pijen van de groep Schneider : 
- Schneider et Cie 80 - Société Métal-
lurgique de Knutange 100 - Société de 
Droitaumont-Bruvil le 70. Société Gé
nérale de Belgique 140. Conf inindus 70 

Het kapitaal zal tot 6.500 miljoen 
worden verhoogd vooraleer de instal
laties In bedrijf zullen worden geno
men. 

Dit nieuw staalbedrijf, waarvan de 
capaciteit in de beginfase meer dan 1 
miljoen ton ruwstaal per jaar zal be
dragen, zal voornamelijk staalplaten 
en meer bepaald koudgewalste platen 
van grote breedte en met een hoge 
kwaliteitsgraad produceren. 

Volgens de huidige schatt ingen 
zullen de investeringen tijdens een 
eerste periode ongeveer 13 miljard 
frank bedragen. Men voorziet dat de 
installaties in bedrijf zullen kunnen 
worden genomen over nagenoeg drie 
jaar en half. 

Tot daar c De Beursberichten van 
de Kredietbank ». Vlaams kapitaal zit 
er zeker niet achter ! Eenmaal Side
mar klaar zullen we de strijd moeten 
beginnen voor behoorlijke Ionen en 
voor het Nederlands als voertaal voor 
het bedrijf van hoog tot laag. 

Sidemar II 

La Libre Kel«:iqne en Volksgazet 
hebben er op gewezen dat de Volks
unie voor niets in de oprichting van 
Sidmar tussen kwam. 

Voorzeker hadden wij geen akkoord 
met die kapitalisten. De Volksgazet 
wel ? 

Toch welen we dat zo de Vlaamse 
C V P. en B.S.P. parlementairen en 
ministers geen schrik hadden voor 
Volksuniewinst in he l Vlaamse land 
ze zouden toegegeven hebben aan de 
afdreiging van de Waalse socialisten. 

Als « vergoeding » geeft de regering 
20 miljard aan de Borinage. Dat geld 
koml vooral van de Vlamingen. Het 

geld van Sidmar is echter geen geld 
van de Belgische regering. 

La Libre Belgique en de Volksgazet 
moeten echter niet denken dat men 
in Vlaanderen blind blijft. 

Eenheid 

Te Charleroi marsjeerden d« 
Vlaamse socialisten voor eenheid. 

Zij werden toegejuicht schrijft do 
Volksgazet, blij als een kind. 

De sukkelaars. Als ze toegejuicht 
worden is het omdat ze verder de 
Walen blijven dienen. 

Als de regering geen 20 miijard gaf 
aan de Borinage maar wel aan Vlaan
deren dan gooide men met stenen op 
hen ! 

Ondertussen krijgen de Vlaamse 
socialistishe arbeiders, die dank 
zij de V l a a m s e socialisten vijf 
frank per uur minder verdienen, dan 
toch toejuichingen. 

Dat is heel wat beter dan 40 F per 
dag meer verdienen. 

Leve de Waalse broeders ! 

KLEINE KRANT • KLEINE KRANT • KLEINE KRANT • KLEINES 

ZON EN SCHADUW! 
In de zeer dege l i jke rubriek « Z o n e n S c h a d u w o v e r 
Vla tu ideren » v a n d e h a n d v a n d e h e e r Joze f v a n 
O v e r s t r a e t e n , i n he t blad <( D e T o e r i s t » v e r s c h e n e n 
e n k e l e w e k e n g e l e d e n 'n r e e k s s tukjes die zeer g o e d 
de t o e s t a n d e n w e e r g e v e n in versch i l l ende d i e n s t e n 
v a n leger , r i jkswacht , L e u v e n s e un ivers i t e i t e n z . . . 
W i j g e v e n d e v o o r n a a m s t e hierbij w e e r . 

• Bi j h e t l eger 

Bij het leger zijn er 
15.720 Franstalige en 
13.881 Nederlandstalige 
rezerve - officieren. Per 
rang is de verhouding als 
volgt : 7 Franse generaal-
majoors en geen enkele 
Vlaam.se, 43 Franse kolo
nels tegenover een enkele 
Vlaamse, 95 Franse luite
nant-kolonels tegenover 
24 Vlaamse, 215 Franse 
majoors tegenover 136 
Vlaamse, 2.883 Franse ka
piteins - kommandanten 
tegenover 969 Vlaamse, 
1.055 Franse kapiteins t e 
genover 395 Vlaamse ! 

Hij is geen Vlaming .. 

Bij de rezerve-onderof-
ficieren is er in de land
macht een Franstalig eer-
ste-adjudant, zonder 
Vlaamse koUega en zjjn 
er m Franstalige adju

danten, tegenover 95 Ne
derlandstalige. Bij de 
luchtmacht zijn er 5 
Franstalige adjudanten, 
tegenover 4 Nederlands
talige, 13 Franstalige eer-
ste-sergeant-majoors, t e 
genover 8 Vlaamse, 172 
Franstalige eerste - ser
geanten, tegenover 48 
Vlaamse en 1256 Fransta
lige sergeanten, tegenover 
1.245 Vlaamse. 

R a a d v a n State 

Terwijl de enige Neder
landstalige administratie
ve kamer van de Raad van 
State meer dossiers be
handelt dan de drie a n 
dere samen, heeft de rege
ring een paar weken gele
den een eentalig-Franse 
voorzitter van de Raad 
benoemd I 

• R o u t e de W a l l o n i ë 

De minister van Open
bare Werken deelde on
langs aan een volksver
tegenwoordiger srhrifle 
lijk mee dat voor de au
tosnelweg Luik - Doornik -
Rijsel, de zgn. « route de 
Wallonië», 655 miljoen zijn 
vastgelegd voor 1962, 1500 
miljoen voor 1963, 1800 
miljoen voor 1964 en 2100 
miljoen voor 1965. De eer
ste aanbestedingen heb
ben dit jaar plaats en wel 
voor Henegouwse en 
Luikse vakken. 

En op dat ogenblik 
stond nog niet eenmaal 
vast hoe het geld voor de 
E3 «o« bijeengebracht 

worden, en kon ip de ver- •<5r*»̂ w«-w*•̂ <̂5r<!•x'-̂ ~-r••̂ !5•̂ '̂«>'̂ '»" 
ste verte niet gedaclit -""^ 
worden aan enige aanbe
steding ! 

Mobie l l e g i o e n 

Het mobiel legioen van 
de rijkswacht telt 38 
Franstalige officieren, te
gen slechts 11 Vlamingen. 

Dat legioen bestaat uit 
drie groepen. De eerste is 
Franstalig en wordt dan 
ook geleid door 17 Frans
talige officieren. De twee
de Is Nederlandstalig en. . . 
daarom staan aan zijn 
hoofd evenveel Franstali
ge (7) als Vlaamse offi
cieren ! De derde is twee
talig en dus omvat hij , 
natuurlijk, slechts 2 
Vlaamse tegenover elf 
Franstalige officieren. Ti-
pisch voor leger en rijks
wacht ! 

• Militaire s c h o o l 

In het kommando van 
de Koninklijke Militaire 
School staan nog steeds 8 
Franstalige officieren te
genover 4 Nederlandstali
ge, 41 Franstalige burger
lijke professoren, docen
ten en repefcitoren tegen
over 23 Vlaamse, hiervan 
12 Franstalige leraren te
genover 6 Vlaamse en 4 
Franstalige docenten te
genover een enkele Vlaam
se. 

• L u c h t m a c h t 

De vijftiende Vervoer
en Verbindingswing van 
de luchtmacht behoort tot 
het zgn. gemengd taal
stelsel, wat betekent dat 
de grote meerderheid van 
de soldaten Vlamingen 
zijn. Nochtans zijn vier 
hoofdofficieren Franstalig, 
tegenover twee Vlamin
gen. 

Vlaamise Vleugels 
aan de s t a a r t ! 

Kinderen 

Volgens mededeling van 
de minister van Nationale 
Opvoeding en Kuituur is 
het gemiddeld aantal kin
deren per onderwijzersge
zin 2,24 in West-Vlaande-
ren, 2,23 in Limburg, 2,04 
in Oost-Vlaanderen, 1,93 
in Antwerpen, 1,71 in Lu
xemburg, 1,50 in Namen, 
1,47 in Brabant, 1,32 in 
Luik en 1,18 in Henegou
wen. Het gemiddelde voor 
heel het land is 1>7S. 

• S t u d e n t e n 

BIJ het elade van het 
akademisch jaar 1961-62 
telde de Leuvense univer
siteit 14.882 studenten, van 
wie 7.656 voor de Neder
landstalige leergangen 
(hieronder 124 buitenlan
ders) en 7.226 voor de 
Franstalige kursu.ssen 
(hieronder 1.101 buiten
landers). Er studeren dus 
7.532 Nederlandstalige 
Belgen, tegen 9,121 Frans
talige. 

http://Vlaam.se
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WER 
Enkele jaren geleden zwierf door de Europese hoofdsteden 
ie «wereldburger nummer één », een wat onrustige en waar
schijnlijk zeer idealistische jongeman, ex-vlieger van de Ame-
kaanse luchtmacht, overtuigd pacifist en prediker van een we
reldregering. Zijn naam : Garry Davis. De jongeman is sinds 
geruime tijd praktisch in de vergetelheid geraakt en tot een 
wereldregering kwam het nog niet. In de jaren die volgden op 
Garry Davis' éénmanskruistocht kreeg echter een universeel 
ambt steeds meer bekendheid bij het grote publiek : *het se-
kretariaat-generaal van de U.N.O. De Russische troïka-eisen, 
de Kongokrizis en de dramatische dood van Dag Hammarsk-
joeld hebben de schijnwerpers der publieke belangstelling zo 
«cherp op dit ambt gericht dat de titularis ervan definitief de 
wat schemerige ééndagsluister van de vroegere Volkerenbond-
technici is ontgroeid om een echte wereldburger nummer één 
te worden. 
Oe Thant hoopt, het nog vijf jaar te blijven. 

De toekomst van Oe Thant 

Toen in september 1961 het 
vliegtuig van Dag Hammarsk-
Joeld neerstortte in de Afri
kaanse broesse was het dui
delijk dat de U.N.O. meteen 
haar laatste We£?teuropese 
eakretaris-generaal had ge
kend. Vóór hem was Trygve 

ganizatie te interesseren toen 
bleek dat de nieuwe toetre
dingen er een uiterst geschikt 
podium voor de sovjet-propa-
ganda van mieken. In tal van 
vraagstukken bleken de neu
trale nieuwkomers meer oor 
te hebben voor het Russisch 
standpunt dan voor het Wes
terse; het Westen immers 
had af te rekenen met de 
handikap van het kolonialis
tisch verleden. De vernieuwde 
Russische aandacht voor de 
U.N.O. kende een spektaku-
lair hoogtepunt toen enkele 
maanden vóór Hammarsk-

NR I 
joelds dood Kroesjtjev in de 
algemene vergadering te 
New-York met kracht van 
slaande argumenten de af
schaffing eiste van hé t ' ambt 
van sekretaris-generaal en de 
vervanging ervan door een 
driemanschap, de zgn. troika 
die zou bestaan uit een man 
van het Westen, een man van 
het Oosten en een neutrale. 

Om al deze redenen was het 
duidelijk dat Dag Hammarsk-
joeld nooit zou opgevolgd 
worden door een Westers se-
kretaria-generaal. Toen de 
Zweed op de vlucht naar zijn 
afspraak met Tsjombe veron
gelukt was, t rachtten de Wes
terse UNO-leden de troika-eis 
te ontlopen door de kandida
tuur te steunen van een Afro-
Aziaat. Het kommunistisch 
blok nam geen jota terug van 
deze eis, doch verzuimde niet 
de gelegenheid, bij de neutra
len een goede beurt te maken. 
De neutralen op hun beurt, 
die inmiddels in de algemene 
vergadering de meerderheid 
vertegenwoordigden, stonden 
op de benoeming van één der 
hunnen 

Zo werd Oe Thant sekreta-
ria-generaal ad interim, in af
wachting dat de UNO in alge
mene vergadering een nieuwe 
titularis benoemt voor een 
termijn van vijf jaar. Deze 
benoeming staat op de dagor
de van de zitting die op 18 
september te New-York zal 
beginnen. 

Oe Thant heeft vroeger wel 
eens verklaard dat hij niet 
voor het ambt zou kandide-
ren, maar zijn handelwijze 
vanaf het ogenblik dat hij se
kretaris-generaal ad interim 
werd laat er weinig twijfel 
over dat hij de voornaamste 
genodigde zal zijn. 

...en voorganger Dag. 
De steun van zijn eigen 

blok heeft hij zich verzekerd 
door herhaaldelijk zeer par
tijdig op te treden in konflik-
ten tussen Afro-Aziaten en 
zwakke Westerse UNO-leden. 
Tijdens de India^o militaire 
aktie tegen de Portugese en-
klaven keek de UNO werk
loos toe. Toen Nederlands mi-
nister-prezident prof. de Quay 
UNO-tussenkomst vroeg om 
de Indonezische militaire in
filtratie op Nieuw-Guinea te 
doen stopzetten, antwoordde 
Oe Thant dat hij niet kon op

treden omd'at rnen hem dan 
zou verwijten, ant i-Indone-
zisch te zijn. 

Naar het Westen weet hij 
zich gedekt alleen reeds door 
de huidige aamenstelling van 
de algemene vergadering : 74 
« neutralen » op de 106 leden. 

Boven zijn hoofd hangt ech
ter nog steeds de troïka-
dreiging. Daarom haast te hij 
zic^ van bij zijn ambtsaan
vaarding, tegemoet te komen 
aan een — overigens niet on
gerechtvaardigde — Russische 
eis door talrijke ambten in de 
UNO-administratie toe .te 
vertrouwen aan afgevaardig
den van kommunifftische lan
den. Hij stelde als zijn bijzon
derste medewerker de Rus 
Kisselew aan en verdedigde 
de opneming in de UNO van 
kommunistisch China. Hij 
kwam Kroestsjev tegemoet bij 
een van diens Kevelingspro-
jekten : eventuele UNO-be-
middeling in de zaak Berlijn. 
En tenslotte bracht hij dezer 
dagen een beleefdheidsbezoek 
aan de Sovjet-Unie waar hij 
niet gierig was met lof en 
vriendelijkheden, g e t u i g e 
waarvan de tekst in het gas
tenboek van Lenins werkka
mer : « vandaag één der ge
lukkigste dagen van mijn le
ven ». Opdat de <t gelukkige 
dagen» nog volle vijf jaren 
zouden duren, heeft de 53-ja
rige boeddhistische Birmaan 
zijn interim-periode gebruikt 
om voorzichtig alle voetklem-
men op de weg naar de defi
nitieve benoeming te verwij
deren. Het is uiterst twijfel
achtig of hij in de komende 
vijf jaar aan andere bezighe
den toe zal komen. 

T.v.O. 

Thant. . 

Lie gestruikeld over de Rus
sische onwil. Hijzelf werd een 
omstreden figuur toen de 
Bow jets hem steeds nadruk
kelijker ervan gingen beschul
digen, een agent van de Wes
terse Imperialisten te zijn. 
Gedurende zijn ambtsperiode 
werd steeds duidelijker dat de 
Wereldorganizatie door de 
toetreding van de pas onaf
hankelijk geworden Afro-
Aziatische landen een totaal 
gewijzigde politieke struktuur 
kreeg. Het zgn. « derde blok », 
de steeds groeiende groep der 
kleurvolkeren, werd het voor
werp der attenties van de 
itwee andere blokken. De Rus
sen die ten tijde van het 
Westers overwicht in de 
U.N.O. zich noodgedwongen 
beperken moesten tot een (m-
dankbare njet-rol, begonnen 
ilch steeds meer voor de or-

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
• Arbeidspionier . 

De 18-jarige Oostberlij-
ner Peter Fechter die bij 
een vluchtpoging over de 
muur door de VOPO's werd 
neergeschoten en een uur 
lang aan de voet van de 
muur lag dood te bloeden, 
was in Oost-Duitsland lei
der geweest bij de F.J.D. en 
pionier van de arbeid. 

Amer ikaanse hu lp . 

Onder druk van de ver
ontwaardigde Westberlij-
ners hebben de Amerika
nen moeten beloven, voort
aan tussenbeide te komen 
wanneer aan de muur een 
gekwetste blijft liggen. De 
Amerikaanse tussenkomst 
zal zich beperken tot het 
vervoer per RK-wagen van 
de gekwetste naar een 
Oostberlijns ziekenhuis. 

• D.D.R.-handel. 

Oostduitsland is de be
langrijkste handelspartner 
van de Sovjet-Unie gewor
den. In 1961 werd tussen 
beide landen voor 2,1 mil
jard aan goederen uitge
wisseld. In de periode 1959-
1961 zonk de ruilhandel 
tussen de Sovjet-Unie en 
China van 2 miljard dollar 
per Jaar tot 900 miljoen. 

• Dreigbrieven. 

Generaal de GauUe ont
ving herhaaldelijk brieven 
met doodsbedreigingen. 
Onlangs werd van een der
gelijke dreigbrief een af
schrift gestuurd naar alle 
Franse dagbladen. De ver-

Muur ook voor r.D.J. 

zending geschiedde onder 
omslag met briefhoold van 
de nationale vergadering, 
de frankering gebeurde op 
de machine van dezelfde 
vergadering. Deze machine 
is slechts toegangkelijk 
voor volksvertegenwoordi
gers en hun sekretarissen. 

• S temmenverde l ing 

Het Instituut voor Poli
tiek en Sociologie van de 
universiteit Keulen heeft, 
samen met 't instituut voor 
opiniepeiling, een uitge
breide studie gemaakt van 
de Bondsdagverkiezingen 
van 17 september 1961 in 
Noordrijn-Westfalen. Daar
uit bleek dat ongeschoolde 
arbeiders om de helft CDU 
of SPD stemden, terwijl 
vakarbeiders meestal so-
ciaaldemokratisch stem
den. Ondernemers en mid
denstanders stemden voor 
80% christendemokratisch, 
landbouwers en kleine zelf
standigen voor 75%. In de 
ouderdomsgroep tot 35 
jaar stemden 57% der 
mannen en 71% der vrou
wen voor Adenauers CDU. 
De socialistische partij had 
59% mannelijke kiezers 
met een maandelijks inko-

' men boven 11.000 F, de 
CDU slechts 53%. De aller
armsten, met een maande
lijks inkomen beneden 
4.000 F, waren in de CDU 
sterker ' vertegenwoordigd 

dan in de SPD : 12% tegen 
7%. De CDU haalde 47',9% 
der stemmen, de SPD 37% 
en de FDP 11.8%. 

Adenauer . armen en 
jonge vrouwen. 

• Grootkru i s . 

Ter gelegenheid van het 
recente bezoek van prezi-
dent Philibert Tsiranana, 
van Madagaskar, aanBonn 
had de Westduitse minis
ter van Buitenlandse Za
ken Gerhard Schroder de 
wens uitgedrukt, vereerd te 
worden met het Grootkruis 
van Madagaskar. Toen 
zulks om protokolaire rede
nen niet mogelijk bleek te 
zijn, verliet de minister in 
een boze bui de Bonds-
hoofdstad en liet aan xijn 
koUega von Merkatz de 
zorg voor de ontvangst van 
de gasten. 

1wi««l—«••—M**»»»*"»»»"—w •MHn«>am»»MHMaH««MaMWMl»u*a«MMMaMMM»»«Mn«M«aMHM»»M«ll»K«»««i>i» 
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Zien ook de socialisten van 
Wellicht herinneren onze lezers zich nog wel dat de gemeente
raad van Sint-Genesius-Eode op 14 december 1959 eenparig 
{« CVP, 2 BSP, 2 PVV, 1 CVP afwezig) een motie goedkeurde, 
waarin het taairegime van de Brusselse agglomeratie, d.i. de 
volstrekte tweetaligheid voor de gemeente werd aangevraagd. 
Deze motie was tot voor kort enig in haar soort. Geen enkele 
andere randgemeente, waar volgens de franstalige pers noch
tans indrukwekkende franstalige minderheden huizen, heeft 
het totnogtoe nodig of opportuun geoordeeld dergelijke aan
vraag in te dienen. Onlangs heeft nu de gemeenteraad van 
St-Pieters-Leeuw met nipte meerderheid eenzelfde onwette
lijke motie goedgekeurd. 

ziene faciliteiten was. Deze 
meetin» werd op 20 februari 
jl. door 250 entoesiaste toe
hoorders bijgewoond. Het 
was meteen de belangrijkste 
politieke vergadering die ooit 
op lokaal vlak in Rode plaats 
had. Kenschetsend in deze 
zin is bvb. dat de C.V.P. op 
een onlangs met veel om
haal aangekondigde Ques-
tion-Timeavond, waarvoor 
de voorzitter Paul Van den 
Boeynants zelf was opgeko-

Vlamingen van hun gezind
heid te vinden zijn. 

Óp de jongste gemeente
raadszitting op 31 augustus 
heeft zich nu een zeer op
zienbarend feit voorgedaan. 
Bij een diskussie over de toe
lating tot aanleg van een 
nieuwe laan in het privé-ei
gendom van de familie 
Groensteen stelde C.V.P.-ge
meenteraadslid Moonens 
voor de gevi-aagde toelating 
te verlenen op voorwaarde 

dat de twee talen in Rode 
niet evenwaardig dienden 
behandeld te worden, ja zelf a 
dat de Nederlandse bena
ming in grotere letters boven 
de Franse moet staan. 

Deze woorden verdienen 
ongetwijfeld onze aandacht» 
Zij wijzen erop dat zelfs de 
socialisten, die zowel te Ro
de als op het nationale vlak 
het rattenwerk in de Vlaam
se Beweging verrichten, gaan 
Inzien dat de Vlaamse be-

Toch blijft deze van Sint-
Genesius-Rode uniek wegens 
de eenparigheid van stem
men. Al gebeurde heel de 
zaak op inblazen van de 
linkse minderheid, toch is 
de C.V.P.-meerderheid, onder 
Impuls van een weinig 
Vlaamsbewuste burgemeester 
De Coster, zonder veel aar
zeling in de gespannen strik 
gelopen. Burgemeester De 
Coster doet trouwens al se
dert jaren onwettelijke twee
talige drukwerken en for
mulieren verspreiden, eist 
onwettelijk volstrekte twee
taligheid van het gemeente
personeel en is nog nooit op
getreden tegen menigvuldige 
andere taalwetovertredingen 
(zoals het plaatsen van een
talig franse straatnaambor
den door privé-personen) in 
deze gemeente, waar men 
blijkbaar nog altijd niet 
weet dat er in 1932 zoiets als 
een taalwet gestemd werd, 
waardoor Sint-Genesius-Ro-
de een eentalig Nederlandse 
gemeente werd, wat het nog 
altijd i§, of liever, zou m.oe-
ten zijn. 

Sint - Genesius - Rode 

hun vergissing in I 
De reaktie op bedoelde mo

tie is in Rode dan ook on
verwacht sterk geweest. Am
per enkele dagen na de 
stemming werd officieel een 
Komitee tegen de Verfran-
sing opgericht, dat aange
sloten is bij het Vlaams Ak-
tiekomitee Brussel en Taal
grens en dat alle Vlamingen 
in Rode groepeert. Dit Ko
mitee verzette zich onmid
dellijk hardnekkig tegen el
ke yerfransingspoging en 
heeft tot dusver opzienba
rende resultaten geboekt, 
waarvan het voornaamste de 
meeting tegen de in het 
tweede ontwerp Gilson voor-

Balans van een jaar 

We vestigen er de aan
dacht van onze lezers op 
dat door de Volksunie -
Persdienst een brochure 
uitgegeven werd als nr. 1 
Dokumentatie-reeks onder 
de titel : « De Volksunie 
in het Parlement. Balans 
van een jaar ». 

Naast een inleiding van 
de hand van Mr. F. Van 
der Eist bevat deze bro
chure een overzicht van 
de parlementaire bedrij
vigheid en de volledige 
tekst Van de belangrijk
ste wetsvoorstellen door 
de Volksuniefraktie inge
diend, met de memorie 
van toelichting. 

Deze brochure is zeer 
nuttig en zelfs onmisbaar 

voor allen die op de hoog
te willen zijn van de poli
tiek van de Volksunie in 
het parlement en de 
Vlaamse politieke proble
men. 

Met veel zorg uitgegeven 
kost deze brochure slechts 
20 F. 

Het volstaat de som van 
twintig frank te storten of 
over te schrijven op post-
checkrekening nr. 5445.46 
van W. Jorissen, Brussel 
7 en de brochure wordt V 
bezorgd. 

U kunt ook een briefje 
van twintig frank onder 
gesloten omslag sturen 
naar ons sekretariaat : 
M. Lemonnierlaan 82, 
Brussel I. 

Sint-Genesius-Rode : geen Brusselse tweetaligheid ! 

men, amper 90 aanwezigen 
bijeengescharreld kreeg en 
de P.V.V. op een grote voor
lichtingsvergadering met Ie 
sénateur Hougardy als lokale 
vedette slechts 40. 

Begrijpelijkerwijze zitten 
de drie politieke partijen met 
dergelijke reaktie zeer ver
veeld. De C.V.P. ziet in dat 
zij zich vergist heeft en laat 
stilaan doorschemeren dat 
zij er wel voor zou te vinden 
zijn haar al te roekeloos in
genomen standpunt te her
zien. De B.S.P. en de P.V.V. 
daarentegen hadden tot nog 
toe niet het minste teken 
van berouw getoond, al we
ten zij maar al te wel dat 
onder de leden van het 
plaatselijke Komitee tegen 
de Verfransing steeds meer 

dat de eigenaar de straat
naamborden, die thans twee
talig zijn met het frans zelfs 
vooraan, in overeenstemming 
zou brengen met de voor
schriften van de taalwetten. 

Met de beruchte 14 de
cember 1959-motie voor 
ogen, kon een eenparige re
aktie hiertegen verwacht 
worden. De C.V.P., die, zoals 
gezegd, haar vergissing reeds 
geruime tijd klaar heeft in
gezien en een middel zoekt 
om de hinderlijke motie in 
te trekken zonder al te veel 
het gezicht te verliezen, 
evenals de P.V.V. roerden 
echter niet. Alleen de heer 
Mosselmans (B.S.P.) herin
nerde aan de motie, maar 
voegde er zichtbaar verveeld 
aan toe wel akkoord te zijn 

[ 
m 
m 

Wat gebeurt hier ? 

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

wustwording, vooral in de 
randgemeenten, niet langer 
met een schouderophalen 
kan afgedaan worden. De 
motie van de gemeenteraad 
plaatste hen natuurlijk in 
een uiterst moeilijk parket : 
zij trachtten in het geviel 
te komen, bij een handvol 
franssprekende bourgeois, 
die (af en toe) in hun villa 
de nacht komen doorbren
gen, maar wekten terzelfder-
tijd de verontwaardiging op 
van de Vlamingen uit Rode. 
Thans ziet ook de B.S.P. van 
Rode in dat de Vlaamse ar
beiders lang niet gediend 
zijn met dergelijke handel
wijze. Zij tracht dan ook zo 
diplomatiek mogelijk terug 
te krabbelen. 

In het besef echter dat de 
Vlamingen te Rode toch nog 
steeds 80 è, 85 % van de be
volking en zeker 99 % van 
de arbeidersstand uitmaken, 
kan de B.S.P. en'heel de ge
meenteraad slechts een zaak 
aangeraden worden : de 
knoop ineens doorhakken en 
de beruchte motie meteen 
door een klare en duidelijke 
tegenmotie intrekken. 

En dat zij zich niet storen 
aan het gehuil van vijf 
franssprekenden. 

Rode wacht ongeduldig op 
een ondubbelzinnige Vlaam
se daad van zijn gemeente
raad. 

Wie de moed kan opbren
gen hem te stellen, kan er 
slechts wel bij varen ! 

De Rodense Vlamingen ki j 
ken ongemeen scherp uit ! 

Rodenaar. 

De weg naar het hoogte- : 
punt van het fortuin. • 
Loopt langs de • 

AFRIKAANSE j 
LOTERIJ I 

Neem deel aan de S 
Trekking der 13de • 
tranche op zondag * 
23 september te • 
Merksem : 

• 

HET GROOT LOT : : 
VIJF MILJOEN j 

Per biljet 100 F [ 
Per tiendebiljet 11 F j 
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NOPST 

Allerlei van het front 

TÜr In een enkel dorpje, v a n de t iental len die wij 
in de Kempen bezocht hebben, hebben wij slechts 
een enkele boer on tmoe t die als he t w a r e op de 
vlucht sloeg toen wij h e m vroegen of de Boeren
bond al iets in zijn voordeel ui tgericht had . Nog 
een van de weinige leden blijkbaar die niet beseft 
da t zijn organisat ie h e m uitbui t . 

:Ar T o t voor enkele jaren werd ' t Boerenfroni in de 
K e m p e n nog m e t de volgende dooddoener bestre
den : (( wie lid is v a n die organisat ie k a n niet in 
de hemel k o m e n ». En zeggen dat het groots te ge
deelte van de boeren dat indertijd slikte als koek. 

•Ar T e Diksmuide word t n u zaterdag te 2 uu r door 
de boeren betoogd. H e t zal een betoging m e t t rak-
toren worden . Hie rmee k o m t d a n voor he t eerst 
in Wes t -Vlaanderen , de ops tand op de straat . W i j 
h o p e n dat dit voorbeeld van Diksmuide navolging 
m o g e kri jgen in heel de provincie en in gans 
Vlaanderen . 

•Ar In Wes t -V laande ren een p lakaa t zien h a n g e n 
o p een hoerenhof met volgende geestige tekst : 
(( Gro te zorgen, kleen gewin . D e boer is slechter 
dan zijn zwin 

I J E T gedeelte van de Kempen gelegen tussen A n t w e r -
pen-Turnhou t en Mol, dat wij deze week door t rokken 

Eijn, behoort tot de schraalste s treken die er in Vlaande
ren te vinden zijn. Resems geslachten hebben er met on
gelooflijke koppigheid — die alleen een Kempenboer kan 
opbrengen — de heide bevochten en on tgonnen . En die 
geslachten slaagden er ook in die kurkdroge helde om te 
vormen tot weiland. V a n Kalmthout over Wuus tweze l , 
Brecht en St-Lenaarts tot Hoogs t ra ten is het een onafge
broken keten van propere boerenhofjes, een groene tapijt 
met grazende koelen. Maar die tapijt is gedurende de 
eeuwen zo dikwijls verdeeld geworden tot er op de duur 
slechts repeltjes overbleven en het onmogelijk werd die 
stukjes nog eens te gaan verdelen. 

nier die zou 'doen terugden
ken aan de middeleeuwen. 

De hierna volgende vraag
gesprekken zullen — zo ho
pen wij al thans — een ge
trouw beeld geven van wat 
er omgaat in deze landbou-
wersstreek. 

Wij spraken een boeren
vrouw te Kalmthout. Zij 
heeft een gezin zoals er in 
streek bijna huis voor huis 
zijn : zes kleine kinderen. 

Er zijn een zeventien 
koeien en enkele varkens. 
Wij vragen haar wat zij er
van denkt < Ja, wij kunnen 

er bijna niet komen van
wege de duurte van het voe
der, mijn man is nu naar het 
veld om een beetje oogst bin
nen te halen, maar wij moe
ten het meeste bijkopen. De 
rest is daarentegen goed
koop, de prijs van het var
kensvlees, de melk en de 
eieren... » 

« Zijt U tevreden over de 
Boerenbond ? > vragen wij. 
Berustend antwoord : « Ja 
wij moeten wel ». Wij vragen 
weer : « Doet de Boeren
bond dan genoeg voor U ? > 
Antwoord : « Ja, want ze 
schrijven in « de Boer > dat 
ze veel doen voor ons ». Hier
op vragen wij : « Is ieder
een hier lid van de Boeren
bond ? ». Antwoord van de 

boerin «: Ja allemaal, wat 
kunnen de boeren anders ? » 
Vraag van ons : < De Boe
renbond is toch vertegen
woordigd in de Kamers ? ». 
Antwoord van de vrouw : 
« Ja maar als de regering 
niet mee wil, het zijn de gro
te koppen in Brussel en de 
Boerenbond kan daar niets 
aan doen, zo schrijven ze in 
hun blad ! » 

Dit vraaggesprek is echt. 
Het tipeert ten volle de gees
tesgesteldheid van talrijke 
boerenmensen in deze streek. 
En ze zijn talrijk, diegenen 
die U dezelfde antwoorden 
zullen geven, als deze vrouw. 

Te Wuustwezel zagen wij 
de eerste traktor aan het 

(zie blz 9 bovenaan) 

©Iwerk van de boerenbond 
leeft onder drukkende angst 

Dat is dan ook de oorzaak 
waarom er — vooral uit die 
streek — zoveel landbou
werszonen in de nijverheid 
gaan werken, op voorwaarde 
dan nog dat zij ergens werk 
kunnen vinden, want anders 
Eijn zij het die het leger van 
werklozen of pendelarbeiders 
komen vergroten. 

taksen die ten goede komen 
aan de grote graanbedrijven 
in Wallonië. Talrijk zijn de 
boeren die het hier opgege
ven hebben of die op het 
punt staan de pijp aan 
maarten te geven. 

En alhoewel deze boeren 
— de minstbedeelden van 
allen — meer dan gelijk wel-

Kempense hoeren zijn 
razerij nabij 

Het betrokken gebied is 
Jarenlang het bolwerk van 
de Boerenbond geweest en zij 
Is het nog hoewel de boeren 
er thans, meer dan gelijk 
wie, razend zijn op deze boe-
ren-organisatie. Razend om
dat zij, die vooral moeten 
bestaan van de melkvoort-
brengst, getroffen worden 
door de spotlage prijzen van 
dit zuivelprodukt en omdat 
8lj langs de andere kant de 
grote afnemers zijn van vee
voeders, waarvoor zij hoge 
prijzen dienen te betalen en 

ke landbouwers misschien in 
Vlaanderen reden hebben 
tot protest, werd er tot nog 
toe bijna geen teken van op
stand gehoord, juist door het 
feit dat zij als het ware in 
panische angst leven voor 
de Boerenbond die hen wer
kelijk onder de knoet houdt. 

Men moet met deze men
sen gesproken hebben om te 
beseffen welke mizeries zij 
reeds hebben meegemaakt 
en in te zien op welke wijze 
alj Jarenlang letterlijk wer
den uitgezogen qp een m&-

Geen nood 
Terwijl de boeren overal 

betogen voor een levens-
minimum maakt de voor
zitter van de grootste boe-
renvereniging, de heer Van 
Hemelryck, een gratisreisje 
naar Roemenië, een kom-
munistisch land. 

Naar verluidt zoekt hij 
de oplossing van het land
bouwvraagstuk, dat B.B. en 
C.V.P. al jarenlang laten 
rotten, in de oprichting 
van kolchoses naar Rus
sisch model. 

Is het daarvoor dat de 
BB leden hun bijdragen be
talen ? 

L 

De eerste traktor die 

wij ontmoetten «9 

onze tocht door de 

Kempen. 
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TRAKTO 

Drietand en viertand 

Onder invloed van Wallonië werd aanvankelijk 
door de boerenbeweging in Vlaanderen ook de 
drietand als zinnebeeld voor de opstand gebruikt. 
Meer en meer komt thans echter de echt Vlaamse 
viertand aan bod. 

Het grote verschil in eisen van de mistevreden 
boeren in Wallonië en in Vlaanderen ligt in de 
zaak van de voedergranen. I>e Waalse boeren, 
voortbrengers ervan, wensen die prijzen nog op
gedreven te zien. De Vlaamse boeren, verbruikers, 
wensen die prijzen naar beneden te drukken. 

Op dit ogenblik wordt immers op al de ingevoerde 
voedergranen meer dan 100 F taks geheven, be
drag dat in het Landbouwfonds terecht komt. Die 
heffingen moe ten verdwijnen voor onze Vlaamse 
boeren. Ook daarvoor steken ze de viertand uit. 

y Ĵ  

ACHTE 
werk, want trakteren vormen 
hier een grote uitzondering, 
de landbouwers zijn werke
lijk niet bi] machte er zich 
een aan te schaffen, zij doen 
hoogstens een beroep op een 
loonwerker die links en 
rechts gaat ploegen, maaien 
of dorsen. Wij spraken met 
de mannen die de traktor 
bedienden. 

€ De grond is hier te veel 
verdeeld, de mensen hebben 
praktisch geen eigen mate
riaal en voor het binnehalen 
van de oogst is er geen volk 
te vinden > verzekeren zij 
ons. « Er is hier een loondor-
ser met een pikdorser die de 
rogge of de haver komt af
rijden en de boeren helpen 
elkaar zowat om het werk te 
doen >. 

< De oogst is hier niet 
groot, een beetje voor eigen 
gebruik, maar het overgrote 
deel dient bij gekocht te wor
den. De doorsnee-boeren 
hebben hier tien tot twaalf 
hektaren wei >. 

< De melk s taat hier drie 
frank, verzekert men ons . 

Zij gaan werken naar Ant
werpen, aan de haven en in 
de fabrieken. Per fiets rijden 
ze naar Kalmthout om van
daar de trein te nemen. 

En jonge man die toevallig 
getuige was van onze ge
sprekken met boeren te 
Wuustwezel vertelde dat ze 
thuis met tien kinderen zijn. 

Vier ervan boeren nog, een 
op vaders bedrijfje en drie 
anderen zijn ofwel < inge-
trouwd > of pachten een 
boerderij ver van huis. De 
betrokken jonge man is han
delsreiziger geworden... 

Het was ook in Wuustwe
zel dat wij de eerste tekenen 
van protest in deze streek 
zagen. Voor de kerk was een 
viertand geschilderd en de 
slogan « Melk 3 Frank ». Men 
verzekert ons dan het een 
handjevol taaie kerels van 
het Boerenfront zijn, die 
hier ondanks alles de op
stand prediken. « Moesten 
wij niet op allerlei gebied 
gebonden liggen aan de Boe
renbond — vooral dan f inan-

De eerste heeft zijn boe
renbedrijf stopgezet en werkt 
nu links en rechts als 
knecht : hier een week en 
daar een dag, dat brengt 
meer op dan ik met al mijn 
wroeten kon verdienen, zo 
zegde hij ons. 

Ëiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiii| 

I Boeren | 

I steek de | 

I Viertand | 

I uit! I 
iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii 

Het viel ons op dat hier 
de landbouwers nog meer 
verbitterd waren. 

Hoe slechter zij het heb
ben, hoe eerder zij gaan in
zien dat het zo niet langer 
kan, maar langs de andere 
kant was er toch ook weer 
een zekere berusting in het 
gezegde van deze man dat 

... OMDAT ER SLECHTS 
EEN TREKKER IS 

« Het is een schande > zegt 
een boer « en de landbouwers 
durven hier de kop nog niet 
opsteken, de een niet voor de 
ander en allemaal zijn ze 
bang van de Boerenbond, ze 
zullen zolang schrik hebben 
en zwijgen tot ze allemaal 
kapot zijn, dan kunnen ze 
weer als arbeiders onder de 
plak van het A.C.V. gaan 
zitten ». 

Er zijn er daar in de streek 
reeds heelwat die het opge
geven hebben. 

cieel — dan waren we allang 
bij het Boerenfront gegaan » 
zei een landbouwer rechtuit. 

Op het gehucht Achterbrug 
vlak voor de onafzienbare 
vlakte die de militaire 
schietbaan te Brecht omvat 
(grond die trouwens onnut
tig verloren gaat voor de 
boeren) zagen wij boeren als 
in de goede oude tijd met pik 
en zeis een stuk graan maai
en. Een oudere man en twee 
jongere landbouwers waren 
daar aan het werk. 

een boer, een boer blijft ook 
al gooit men hem over een 
kerktoren. 

Vroeger had hij tien koei
en en 10 ha land. « Ik kon 
het niet meer volhouden » 
verzekert hij ons. De prijs 
van de melk is tegenover de 
prijs van tien jaar geleden 
schrikkelijk gezakt. « Ik heb 
rekeningen van twee jaar 
geleden, waaruit blijkt dat 
toen de prijs van het voeder 
zeventig centiemen en meer 
lager lag dan thans. 

Vroeger waren de varkens 
30 F per kilo en nu amper 
twintig, « Stel dat ge heel het 
jaar dooreen elke dag 100 
liter melk kunt hebben, iets 
wat een goed gemiddelde is 
voor een boer van tien hek
taren en tien melkbeesten, 
dan krijgt ge een gemiddelde 
van 313 F per dag. En daar 
moet ge heel uw boerderij 
voor hebben staan en 200.000 
F in uw vee hebben zitten, 
ofwel moet ge een boerderij 
huren wat ongeveer neerkomt 
op 10.000 F minimum voor 

het gebouw en ongeveer 3000 
F per ha, of 30.000 F voor de 
tien ». Hoe kan men daar
aan uitkomen, vraagt deze 
boer zich af. 

Er zijn er dit jaar vijftien 
gestopt hoewel ze groed̂  op 
dreef waren. 

Op heel het gehucht is er 
maar een traktor, want men 
moet al een heel goeie boer 
zijn om dergelijk materiaal 
aan te kunnen schaffen... 

Een traktorenoorlog zal 
hier vooreerst dan ook no^ 
niet plaats vinden. 

Pikken met de hand. Dergelijke taferelen 
siet men nog veelvuldiff In de Kempen. 
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De VCHKSO.^ 

MAR OP 
MAAK D 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 bewpgingsleven van 
de Volksunie en als speciale 
attraktie de film over de inci
denten van de H. Gtestkerk te 
Antwerpen. Stel V in verbin
ding met de V.M.O Filmsektie 
Frans Laurickx Offorandestraat 
68 Antwerpen en wn komen 
gratis bij U filmen in gans het 
Federaal grondgebied Nog en
kele avonden vrij. 

Stel ü dus spoedig in verbin
ding. 

ANTWERPEN 
Mars op Brussel. 

Inschrijvingen : Provinciaal en 
arrondisseme.nteel sekretanaat, 
Lanteernhofftraat 28. Borgerhout. 

Bel onmiddellijk op ! 
Tel. 39.92.06. 

Aktiekomitee Antwerpen Linker
oever. 

i I Tiebos Ward, E Verhaeren-
laan 49, Antw. L.O. Davidsfonds. 

21 Van Opstal J., V. ds la Mon
ty nestr. 9. V.O.S. 

:i> De Belie Pemand. Mac Leod-
pl n 4a. K.WB 

41 Van Grieken Joz R. Vis-
BC lerstraat 21 V V B 

•)! Oleys-Ivens. Blancefioerlaan 
6" Vlaamse Kring Antw LO. 

•ji Van Raemdonck Alf., Pred 
Van Eedenplein 3-2f. Vlaamse 
Kring Antw L.O 

7i Permon-De Sitter, Michelet-
Straat 15, Vlaamse Kring Antw. 
LO 

8) Devrlendt, Waterhoenlaan 2. 
Vlaamse Kring Antw. L.O 

9>Moenssens Albert. -Lode Zie
lenslaan 43, Vlaamse Kring Antw 
L.O 

'O) De Be! Emiel. Soheldelaan 
2: Vlaamse Kring Antw L.O. 

• l) Scheldeman Karel, Varen-
weg 24, Vlaamse Krmg Ani,w. 
LO 

BtRCHEM 
Te Berchem werd overgegaan 

to- oprichting van een plaatselijk 
aktiekomitee voor de 2de Mars op 
Brussel. Zeventien verschillende 

verenigingen zegden reeds hun 
medewerking toe. 

Inlichtingen voor de aktie en 
betreffende de mschrijvingen voor 
de verplaatsing naar Brussel op 
14 oktober a.s. kunnen genomen 
worden bij de leden van het plaats 
selijk aktiekom'tee : 

R. De Groot, Prederik de Mero-
destraat 18 

J. Huybers. Eikelstraat 2. 
R. Van Beeck, Gitschotellei 156. 
J De Roover, Ruytenburgsbraat 

10 
E Ehlinger. Ringlaan 34. 

BEVKREN WAAS 
2de Mars op Brussel, 

Voor Beveren-Waas en omlig
gende 

In&chrijvmgen worden aan
vaardt bij Braem André, Bisschop 
Triestlaan 44, Beveren-W. 

BRUGGE 
Mars op Brussel van 14 oktober 
a.s. 

Inlichtingen en inschrijvingen 
bi.i : 

Aartrijke : Jef Duflou, Hoge 
straat 79, Torhout. 

Assebroek : Dries Logghe, Bos-
suvtlaan 20. 

Assebroek - Steenbrugge : Ro
bert Demol, Bn Ruzettelaan 355. 

Blankenberge : Gesar de Co-
ninck, Groenestr. 45. 

Beernem : Luc Gallant, Station
straat. 

Brugge : Alex Sintobin, Kopsbr. 
1. 

Herberg « Vhssinghe », Blekers-
str. 2. 

Gasthof « Bourgoensche Cruy-
ce ». Woilestraat 41. 

Damme - Moerkerke : dhr Van-
damme. Hoofdonderwijzer, Moer. 
kerke, 

Dudzele : Dr Buytaert, genees
heer. 

Heist : Firmin van de Pitte, 
Pannestraat 126 

Heist - Duinbergen : Mevr. Goos-
sens - De Ruyver, Lommergang 6. 

Knokke ; Raf Declerck, Lip
penslaan 159 

Loppem : dhr Dmnez, school
hoofd Loppem 

Meetkerke : dhr Goethals bur
gemeester, Meetkerke. 

Oedelem : Gilbert Van der Moe-
re Oude Zakstraat. 

Oostkamp : Leon Van Rey-
Brouck, Molenstraat 57. 

VENETIAANSE BLINDEN 

Ze scheppen een a a n g e n a m e atmosfeer , l a t en toe de 
l ich ts te rk te te regelen en beschermen Uw meubels en 
tap i j t en tegen de nadel ige gevolgen van te s te rke zon-

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

he t op- en neer la ten en b e t schuins te l len der s t r ippen 

t h a n s vervangen door één loshangende s tang met zwen

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

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

sli j tage van de touwen v e r m i n d e r t 

Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pas te l 

t in ten. D koopt r ech t s t reeks in de fabriek. 

A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 

Beringersteenweg . Zonhoven - Tet : (011)132.31 

RUSSEL 
Ruddervoorde - Zedelgem : Rik 

Van Maela, Hoge Vautestr. 28, 
Zedelgem. 

St. Andries : ap. Demonie. Gis
telsteenweg 504. 

St. Joris ten Distel : I>r Vrom-
man, geneesheer, St. Joris. 

St. Kruis : Mare Vandemoortel, 
Delaplacestraat 121 

St. Michiels : Herman Gevaert, 
Park Rode poort 21. 

Sijsele : Hubert Van den Bos
sche, Kruisstr. 26. . 

Snellegem : Gilbert Ongena, 
Eernegemweg 7. 

Stalhille : Emiel Madoc, Zakje 
4. 

Torhout-: Jef Duflou, Hoge str. 
79 

Wenduine : Dirk Walgraeve, 
Zeedijk 16. 

Westkapelle : Guldo Geldhof, 
Dorpstraat 76. 

HELP DE VOER DOOR.. . 
Aandeel te n e m e n a a n de 
bouw van h e t Vlaams 
Huis te 's Graven-Voeren . 
Onderschr i j f een en liefst 
meer d a n een a a n d e e l van 
h e t Hof « De Voer ». 
S to r t en op giro : 
1533.yï van de S t i ch t ing 
Ove rmaas te 's G r a v e n -
Voeren. 

Wie zich nog verdienstelijk wil 
maken om de 2de Mars te doen 
slagen, kan zich melden bij : Alex 
Sintobin, Kopstraat 1, Brugge, tel. 
372.91: financiële steun aan de 
penningmeester van het aktieko
mitee : Nand De Vlamynck, G. 
Davidstraat 18, Brugge, postreke
ning nr 1102.92; alle bussen van de 
Brugse agglomeratie zullen ver
trekken vanaf het « Zand », Brug
ge; eventueel zal voor vervoer tot 
op het « Zand » worden gezorgd. 

V.U. - kaderleden en propagan
disten hebben de opdracht zich 
ten dienste te stellen van de 
plaatselijke komitee's; de.snoods 
dienen de bestaande kultuur-ver-
enigingen onder druk gezet om 
initiatieven te nemen. 

GENT 
Naar BrusseL 

Waar men Inschrijven kan : 
Vlaams huis Roeland, Korte 

Kruisstr, 3, Gent, 

Cafe Rubenshof, Borluutstr, 
Gent. 

Gate Tijl, Kon. Elisabethlaan, 
Gent. 

Vlaams huis. Zwijnaarde, Helr-
weg. Zuid. 

Cafe Kantientje, Statie, Merel-
beke. 

En bij al onze militanten en be
stuursleden van de Volksunie. Die
gene die wensen het graf van wij
len Staf De Clercq te bezoeken 
schrijven in voor de autocars ca
fe Rubenshof. Onnodig te vermel
den dat deze mars iets meer moet 
worden dan een gewoon reisje naar 
Brussel. Lang genoeg heeft Lamme 
Goedzak gevegeteerd, hij is de 
sleur en slenter beu. 

KORTRIJK 
Mars op Brussel. 

Het arr. bestuur belegt een au
tobus. Inlichtingen bi] de arr. 
voorzitter en M. Castelein. 

RANST 
Oproep tot alle automobilisten. 

Een autokaravaan wordt inge
richt door het Vlaams Actiecomité 
samen met Broechem voor een 
propagandatocht voor de tweede 
Mars op Brussel op 14 oktober 
1962. 

Eigenaars van autos en camions 
meldt U voor deze pi'opaganda-
tocht bij : 

Karel Buseyne, Rozenlaan 4, 
Ranst. 

De propagandakaravaan zal vol
gende gemeenten door trekken : 
Broechem - Massenhoven - Viersel 
- Zandhoven - Oelegem - Broe
chem - Emblem - Ranst 

Automobilisten meldt U tijdig 
en uiterlijk tegen zaterdag 19 sept. 
Het vertrek is voorzien voor zon
dag 30 september te 9 uur 30 op 
het Peeters-Reypensplein. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

Autokars. 
Een bus of twee bussen worden 

Ingelegd door het Vlaams Actie
comité voor de tweed© Mars op 
Brussel. Prijs 48 F. 

Zo spoedig mogelijk inschrij
ven, ten einde de nodige bussen 
vast te leggen bij : 

: N iemand bezoekt v o o r t a a n Antwerpen zonder een : 

• bezoek te hebben g e b r a c h t a a n h e t Vlaams Huis ! ï 

1 . j 
i Vlaams Huis Peter Benoit \ 
I : 
; Dir. B. S t a p p a e r t s . • 

• An twerpen , F rankr i jk le i 8, Tel. : 32,05.28 [ 

; Tegenover de Vlaamse Opera . • 
• j 
; H e t t re fpunt v a n al le V l a m i n g e n . • 

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 lijn lich samen te bezinnen op de voornaamste aktue-
le aspefeten van de Vlaamse Eleweging op demografisch, kul-
tureei, ekonomisch, sociaal en politiek gebied. 

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

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

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

Voor alle inlichtingen ; Koudenberg 72. Brussel 1. 

V laande ren h e r d e n k t zijn gesneuvelden a a n h e t 
Oost f ront in de vech t s t ad G e n t op 18-11-1963. 

Vr i endenkr ing 
(Advertentie) Sneyssens 

Buseyne, Karel - Rozenlaan 4 " 
Ranst. 

Van der Haegen, Kamiel - Lier-
steenwég 18 - Ranst. 

Van Cleemput, Püemon - Salvla-
laan 3 - Ranst. 

STEUN DE S T R I J D IN DE 
VOERSTREEK 
S to r t op giro : 1532.37 v a n 
S t i ch t ing O v e r m a a s 's 
G r a v e n Voeren. 
H O F DE VOER is h a a s t 
k l aa r . 
D a a r o m h a a s t IJ om ook 
Uw a a n d e e l v a n 1.000 F t e 
n e m e n . 
Schrijf over op giro : 
1532.37 v a n S t i c h t i n g 
O v e r m a a s 's G r a v e n Voe
ren . 

GEBOORTEN 
Te Heusen (Limb.) werd in het 

gezin Maris - Schuyten een doch
tertje geboren dat Karin werd ge
doopt. Onze oprechte gelukwen
sen. 

In het gezin van V.M.O. man 
Robert Libert, werd een derde 
zoon geboren, na Bart en Dirk 
krijgen we nu Gert als nr 3 in 
lijn... De V.M.O. Gent biedt zijn 
kameraadschappelljke gelukwensen 
aan. 

Gelukwensen eveneens voor on
ze vrienden Ir Deroo-Yserzijt, wier 
gezin vergroot werd met een zoon
tje dat Ortwin werd genaamd. 

In het gezin Dr en Mevr. Pel»-
man - Oeyen te Beveren-Waa« 
werd een zoontje geboren dat 
Bart je werd genaamd. Onze op
rechte gelukwensen. 

OVERLIJDEN 
Te Rosmeer overleed Mej. Ste

vens op 30 augustus. 
Wij bieden de familie onze blij

ken van kristeliJKe deelneming 
aan m dit smartehjke verlies. 

mm 
rOEKERTJ 

Uitbater gezocht voor Vlaams 
Huis in Oost-Vl. Deftige herberg, 
goede ligging (dichtbij station ea 
langs belangrijke verkeersweg), 
ruime parking, grote zaal, garage. 
Matige huurprijs. Vrij 1 oktober. 

Onverwijld schrijven : Volks
unie, M. Lemonnierlaan 82. BruB-
sel 1. 

Omstreken Gent - Deinze sm-
stige personen gevraagd (19 - 4( 
Jaar) voor zeer interessante bij
verdienste of aJs vast beroep. ± 
6.000 P per maand. 

Schrijven bureel Mad 138. 
Vlaams plaatslager gevraagd 

zeer dringend. Voor Brussel, sicb 
wenden hoofdsekretariaat. 

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

Schrijven naar Volksunie, die 
doorzendt. 

Voor onderhoud burelen werk-
vrouw gevraagd. 

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

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

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

Juul Bessemans, Metsteren. St. 
Truiden. 

«Verkoopkantoor • Panro-Benzi 
(benzine, mazout, enz.) verlangt 
In kontakt te komen met flinke 
medewerkers in gans het Vlaamsa 
landsgedeelte voor de verkooi» 
van brandstoffen. 

Schrijf heden nog aas om 
adres : Dljkstraat 53, Oudenaard*. 
Tal. 055-325.97, 
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DIKSMUIDE 
Dienstbetoon. 

A. de Ganck, landbouwkundig 
Ingenieur, stelt zich ter beschik
king van de landbouwers voor het 
geven van kosteloze inlichtingen 
aangaande landbouwproblemen 
van alle aa rd in he t Vlaams 
Huis te Diksmuide, IJzerlaan 83, 
ledere zondag van l i . tot 12 urn-
of op afspraak tel. 507.4^. 
Betoging. 

Z a t e r d a g ' s sept. te 2 uur 's na
middags gïote boerenbetoging met 
traktoren. 

BRUGGE 
1) Propaganda-tochten. 

Zonder geluidswagen — gewst-
tigd afwezig door een algemeen 
Vlaamse opdracht — trokken op 
zondag 2 september een dozijn 
propagandisten, afkomstig uit 6 
afdelingen, n a a r de gemeenten 
Stalhille, Meetkerke en Houtave. 
81 n r s werden aan de man ge
bracht ! Nauwelijks een jaar gele
den bedroeg de verkoop in deze 
gremeenten geen 30 nrs . Als de 
IJver van onze propagandisten en 
de dOQr hen behaalde rezultaten 
een vingerwijzing mogen zijn, dan 
TsCi het arr. Brugge bij de volgen
de verkiezingen met gemak een 
«temmenverhoging van x 2,5 beha
len en het kieskworum overschrij
den.. . 

Intussen wordt op de lauweren 
niet gerust : hier de lijst van de 
gjeplande propaganda-tochten voor 
de maand september : 

Zond. 9 september ; Dudzele, 
Oostkerke, Koolkerke. 

Zaterdag 15 sept. : St. Miohiels 
• n St. Andries. 

Zaterdag 22 sept. : Assebrosk en 
e t . Kruis. 

Zond. 23 sept. : Torhout. 
Zaterdag 29 sept. : Brugge. 
'8 Zondags wordt samengekomen 

te 8 uur 45 ten huize van G. Van 
In, Minderbroedersstr. 24, Brugge, 
voor de tochten op zaterdag komt 
men samen bij herberg « Vlissin-
ghe ». Blekersstr. 2, Brugge, te 14 
VKtr 30. 

Voor deze laatste reeks tochten 
wordt gerekend op propagandis
ten uit alle afdelingen, zo o.m., 
ooik St. Michiels, Torhout, Blan
kenberge en Knokke ! 
8) Ledenwerving. 

Blankenberge - Wenduine - Zee-
brugge. 

Een verruimde bestuursvergade-
ï t a g vindt plaats op zaterdag 8 sep
tember te 20 uur in he t lokaal 
t Aquarium », De Smet de Nayer-
laan 33, Blankenberge. 

De aandach t van alle leden en 
kandidaat-leden wordt getrokken 
op de belangrijke leden-vergade-
r lng die wi p laa ts vinden op 
maandag 24 september a.s. te 21 
wur, lokaal « Vlissinghe », Blekers-
s t raa t 2, Brugge. 

Op het programma o.a. : ver
kiezing van nieuwe stadsraad. 

2) Ledenwerving. 
Na amper 3 weken, laten de re

zultaten van de leden-wervmg 
zich reeds gevoelen. Op he t laat
ste n r van « De Bezem », ons be-
richtenblad voor leden en abon-
nenten ui t het arr. Brugge, kwa
men heel wat spontane reakties 
binnen. Het dagel. bestuur is de
ze personen voor hun giften bi
zonder dankbaar. Het is tevens 
verheugend op te merken hoe alle 
afdelingen, zonder . uitzondering, 
zich aan h u n taak wijden; op de-
isa inspanningen voortbouwend, 
moet het arr. Brugge voor einde 

1962 de stelregel c een abonne
ment = twee leden » kunnen ver
werkelijken. 

Er wordt aan herinnerd dat de 
lidmaatschapsgelden die na 1 sep
tember 11. zijn geind, reeds gelden 
voor 1963. Zoals steeds kunnen bij
dragen (50 P hoofdlid; 20 F bij-
lid; 30 F student-lid) gekweten op 
P.R. nr 4414.47 tnv. J a n Van Tul
den, Brugge. Deze postrekening 
geldt ook voor alle inschrijvingen 
als abonnee (50 F tot einde 1962) 
en voor de ons onontbeerlijke fi-
nancieele steun. 

: H E L P D E V O E R • 
• Uw a n t w o o r d a a n de u i t - ; 
: dager s ? • 
: ü w akt ief verzet t egen de • 
: f rans ta l ige imper ia l i s t i - • 
• sche ko lon isa tors ? i 
• ü w s t r i jd t egen h e t k o m - • 
• mun i s t i s ch - rexis t i sch : 
• verbond ? : 
• S to r t i'w s t e u n op giro : E 
: 1532.37 van de 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 - • 
• n 
: V o e r e n . ; 
: D e V l a a m s e V o e r e n a a r s ; 
: d o e n d e r e s t . « 

V.M.O. GENT 
Kolportage. 

De wekelijkse gebeui'tenis ver
liep normaal met gewone verkoop 
op zaterdag 1 sept. te Gent en op 
zondag 2 sept. te Gentbrugge. Vol
gende zaterdag opnieuw Gent ge
wone uur aan de Roeland. Zondag 
9 sept. houden we opnieuw een 
op>enluchtmeeting ditmaal te ,Win-
kel-St-Denis, de gemeente op wiens 
grondgebied Sidemar gebouwd 
wordt. Nadien kolportage te Zef-
felare. vertrek aan de Roeland om 
8 uur stipt. 
Papierslag. 

We verzamelen nog altijd oud 
papier, sigarenbandjes en postze
gels. Wie voor de winter zijn over
tollige voorraad kwijt wil, mag dit 
steeds la ten weten aan K. Van 
Damme, J a n Verhaegenwijk 36, te 
Merelbeke 

Diegene echter die met meer en 
waardevoller papier wil steunen 
kan dit altijd overschrijven op 
postgiro 6125.00 Van Damme, Me
relbeke. 

1 GENT 1 
Volksunie weerbaarheidsbal 

6 oktober 1962 
Vlaams huis Roeland 

Orkest « Novelty » 
leiding : Arseen Sabo 

GEKAARD SBERGEN 
Vlaamse Klub Geraardsbergen 

houdt haa r tweede, dansfeest, za
terdag 6 oktober '62. 

Clee's five, uit Zottegem speelt 
ten dans. 

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

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

HEÜSDEN 
Gesprek. 

V. Door wie wordt de Mars op 
Brussel ingericht ? 

A. Door het Vlaams Aktiekomi-
tee voor Brussel en Taalgrens. 

V. Wat is dat Aktiekomitee ? 
A. Een komitee van ongeveer al

le grote Vlaamse kultuurorganiza-
ties, o.a. he t katolieke Davidsfonds, 
het liberale Willemsfonds, het so
cialistische Vermeylenfond.". 

V. Wie is de voorzitter van het 
Aktiekomitee ? 

A. De Heer Amter van het Da
vidsfonds. 

V. De plaatselijke Davidsfonds. 
afdeling spant zich dan zieker wel 
ha rd in om propaganda te maken 
voor de Mars op Brussel ? 

A. ... ? 
Vergadering. 

Bijeenkomst voor de leden, 
abonnenten en sympatizanten van 
de plaatselijke V.U.-afdeling op 
dinsdag 11 september, om 19 uur 
30, bij E. Pack, Zandakkerlaan 72. 

K O R T R I J K 
Volgende werftocht te Menen 

op zondag 9 september. 
Samenkomst op de markt te 

Menen, om 8 uur 45. 
Het arr . bestuur rekent op een 

ieders opkomst; voor vervoer stel 
U in verbinding met de arr . voor
zitter (tel. 109.37). 
DESSELGEM 

Spijts de beperkte middelen werd 
de werftocht een succes; en wer
den 72 nrs aan de man gebracht. 

LEUVEN 
Dienstbetoon. 

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

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

Haacht lokaal « De Wielewaal » 
Wespelaarsteenweg van 20 uur 
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 van 20 
uur tot 20 uur 30. 

MOLENBEEK 
Bal. 

Als bekroning op een Jaar h a rd 
werk bieden de afdelingen van 
het kan ton Molenbeek op zaterdag 
29 september in de zalen « Cheva
lier Marin », Gemeentepletn te 
Molenbeek een jolig bal aan de 
danslustigen en sympatizanten 
Van he t arrondissement Brussel. 

Orkest Peter Philips, dansgroep 
Edelweiss en de gekende anima
tor Peter Knor. 

MEETJESLAND 
1. Werfploegen. 

De verkoop van ons weekblad 
« De Volksunie » kende een bevre
digende start . Hieronder de resul
ta ten tijdens augustus : 

4-8-62 : 52; 
11-8-62 : 53; 
18-8-62 : 97; 
25-«-62 : 157. 
Proficiat voor onze kranige ver

kopers. 
De aktie van onze vier werfploe

gen wordt onverminderd voortge
zet. Kandidaat medewerkers stel
len zich in verbinding met : Rut-
ger Van den Berghe, Bekestr., 36, 
te Waarschoot of Bert Van Hol
beek, Losweg 18, te Mariakerke. 
2. Jongerenwerking. 

Op 30 augustus had in Zomer-
gem een kontaktavond plaats voor 
de Volksuniejongeren van Zomer-
gem en .Waarschoot. 

We mochten ons verheugen over 
de aanwezigheid van een dertigtal 
jongeren. Na een korte inleiding 
door Dhr. Rutger Van den Berghe 
sprak Dr Leo Wouters de Jongerjn 
ongeveer een uur toe, drong aan 
om de propagandistische werking 
ten voordele van de Volksunie op 
te drijven... in het bijzonder nu 
de tweede ijiars op Brussel met 
reuzeschreden nadert. Nadien 
onderhield onze volksvertegenwoor
diger zich nog lange tijd met de 
talrijke aanwezigen. 

Een zeer geslaagde en vooral 
nuttige avond. 

OORLOG OM DE 
VOERSTREEK ? 

Na de dwaze stemming in de 
Senaat moet heel de taalgrens-
afbakening herbegonnen wor
den. Maar.. . 
WAAR LIGT DE TAALGRENS 
PRECIES ? 

Begin september verschijnt 
van de hand van volksverte
genwoordiger Daniel Deco-
ninck en Pau! 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. 

Beste] 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. 

3. Mutualiteit Flandria. 
Reeds verscheidene kontakten 

werden gelegd om definitief te 
kunnen starten met de mutuali
teit Flandria in het Meetjesland. 
Het heeft inderdaad geen zin da t 
wij ons geld langer blijven afdok-
ken aan tegenstrevers ! Alles laat 
voorzien dat binnenkort de Mutua
liteit Flandria in het kanton Zo-
mergem onder zeer bevoegde lei
ding zal kunnen van wal steken. 

De andere kantons zullen spoe
dig volgen. 

Proficiat voor Dhr. Hubert Wil
le die al het mogelijke doet om de 
mutualite'it op gang te krijgen ! 
4. Operatie doorbraak '62. 

In 21 gemeenten van het Meet
jesland s taan onze medewerkers 
gereed om met de grootse leden-^ 
werving te starten. 

Alle medewerkers worden ver
zocht l idmaatschapskaarten aan te 
vragen voor de ledenwerving : 
Erik Van de Weghe, Kleistraat 33, 
te Zomergem. 

Het is onze bedoeling tegen be
gin '63 1 % van de bevolking lid 
te maken. 

SINT IDESBALD AAN ZEE 
Te Sint Idesbal werd een afd*. 

ling opgericht, met reeds meer daa 
dertig leden. 

Al wie nog wil toetreden, kan 
zich wenden tot de voorzitter van 
de afdeling : dr. Herman Le 
Compte, Kerkepanneweg 3, tele
foons : 224.58 en 224 68, 

ST KRUIS - MOEKKKRKE 
Het afd. bestuur kwam op 31 

aug. voltallig samen. Beslist werd 
de algemene leden - vergadering 
te stellen op zaterdag 29 sept. a.s. 
te 20 uur in de zaal « d'Hope », 
Moerkerkestw. (rechtover het ge
meentehuis), So. Kruis. Deze ver
gadering wordt gekoppeld aan een 
uitgebreide voorlichtingskampagne 
ten voordele van middenstand en 
landbouwersbevolking. 

TORHOUT - AARTRIJKE 
Het voorlopig afd. bestuur kwam 

op 31 aug. 11. samen. 
Er werd besloten vnjdag 14 ,sep^ 

tember a.s. te 20 uur in het lokaal 
« De Kelder », Beersir 1, Torhout, 
een vergadering te houden in be
sloten kring. Belangstellenden 
kunnen zich voor nadere gegevens 
wenden tot Jef Duflou, Hogesw. 
79, Torhout. De bedoeling is van 
de aangekondigde vergadering de 
definitieve start te maker voor de 
afdeling Torhout - Aartrijke. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

KORTRIJK 
Foto en Smalfilmgroep Kuiiura. 

Wie helpt, een Vlaamse foto en 
smalfilmgroep uit te bouwen, die 
tot doel heeft; de foto en de smal-
film in en over Vlaanderen te be. 
vorderen ? Het is passend een ere-
groet te brengen aan onze dappe
re Vlaamse vriend Miei Delrue, die 
de moed heeft, om :n de meest 
moeilijke omstandigheden, zonder 
geld en practisch nog geen orga
nisatie, deze strijd weet aan te 
binden in een ware offergeest, 
met als enig wapen zijn grenze
loze en fantastische geestdrift 
voor de kulturele Vlaamse smal-
film. De basis van Kultura is ge
vestigd op het betrouwen en ver
trouwen van haar leden in een
drachtige samenwerking. Kultura 
zal U nooit ontgoochelen en zal de 
generator zijn van nieuwe ideeën. 

Kultura Piliep van de Elzaslaan 
35 Kortrijk. Tel 257 72. 

J " — " ' " " • 

1 Duits bedrijf, omgeving Bonn, 
• zoekt dringend 

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

: EXPORTSEKRETARESSE : 
: perfekt Duits schrijven, 
: gegadigde moet begrip hebben voor 
E betekenis in Europese gemeenschap. 
i Brieven onder nummer 137. 

' » . >••• ••••• ...rMfM* 

Vlaamse • 

• • • • • • • • • • • • • > ' 

AANBEVOLEN LEKTUVR\ 
Alle b ros jures ve rk r i j gbaa r op h e t Hoofdsek re t a r i aa t : : 

« VOLKSUNIE » : 
. M a u r i c e 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 v a n Wim Jor issen ! 
Brussel 7 (duidel i jk ve rme lden op h e t s t rookje welke • 
b ros ju res gewens t worden . : 
VEERTIG JAAR [ 
VLAAMS NATIONALISME 20F : 
ZO DACHT HET VLAAMS NATIONALIS- [ 
ME, ZO DENKT HET 30F E 
STANDPUNT VAN DE VOLKSUNIE 10 F E 
BALANS VAN EEN JAAR 20F E 

,.A 

LEUVEN BIERFEESTEN 
Leuven Kermis 

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

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

Te lkens vanaf 19 uur. 
De origineel Duitse Blaskapel le -
Dionys Kle in - I n Tiroler k l ede rd rach t . 
Oberbaye rnkape l - R. Carl ier (13 pe r sonen) 

Jodel en timg : Romania I c b a u , F r a n k y Woods. 
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K A N T O N K O N T I C H 
( A a r t s e l a a r , B o e c h o u t , B o r s b e e k , E d e g e m , H o v e , K o n -
t i c h , L i n t , B e e t V r e m d e , W a a r l o o s ) . 

M e t d e V o l k s u n i e n a a r V o l k s w e l v a a r t J 
D o n d e r d a g - , 20 s e p t e m b e r 1962 t e K o n t i c h : t e 20 

u u r : g r o t e f a k k e l o p t o c h t . M e n k o m t s a m e n r e c h t t e 
g e n o v e r d e k e r k i n d e R u b e n s s t r a a t . 

T e 20 u u r 30 : V o l k s v e r g a d e r i n g i n f e e s t z a a l « A l 
c a z a r » M e c h e l s e s t e e n w e g 22, K o n t i c h t e r v o o r b e r e i 
d i n g v a n d e t w e e d e M a r s o p B r u s s e l . 

V o o r z i t t e r : D o k t e r H e k t o r G o e m a n s . 
S p r e k e r s : v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s F r a n s v a n 

d e r E i s t e n R e i m o n d M a t t h e y s s e n s . 
T i j d e n s d e z e V o l k s v e r g a d e r i n g z u l l e n d e a f d e -

l i n g s v l a g g e n v a n K o n t i c h e n E d e g e m o v e r h a n d i g d 
w o r d e n , a l s m e d e e e n v o l l e d i g e g e l u i d s i n s t a l l a t i e v o o r 
h e t k a n t o n K o n t i c h . 

ANDERLECHT 
In het kader van een nog 

grrotere propaganda in het Brus
selse werden door het kantonaal 
sekretarlaat een eerste reeks van 
1962 aangevatte proefnummer-
naar Vlamingen uit Sint-Agatha-
Berchem. 

Op 3 september jl. had de sta
tutaire bestuursverkiezing van het 
afdelingsbestuur plaats ; als be
stuursleden werden verkozen : de 
heren Claeys H., De Wmne, Musch, 
Van Malderen, Voet en Stegen. 
DILBEEK 

Volgens de richtlijnen van de 
s tatuten hebben de leden ook hier 
hun bestuur — dat om de 2 Jaar 
zal vernieuwd worden — gekozen. 
ZELLIK - GROOT-BIJGAARDEN 

In een sfeer van goede kame
raadschap werd te Groot-Bijgaar
den het bestuur van de afdeling 
samengesteld. De officiële verkie
zing had plaats op 5 september. 

BRUSSEL 
Proefnummerwerking. 

Ruim 5000 Vlaamse gezinnen in 
Groot-Brussel kwamen voor de 
eerste maal in kontakt met de 
Volksunie dank ziJ de in auga-jtus 
1962 aangevatte proefnummers
werking. Indien de finantieele en 
administratieve hulp het toelaten. 
zullen op die manier 40.000 Vlaam
se gezinnen bereikt zijn voor de 
volgende verkiezingen. Wie wil 
helpen, storte zijn penning op 
P.C.R. 4084.97 van Torfs. J.E. te 
Brussel 3 of schrijve naa r Volks
unie Brussel M. Lemonnierlaan 82 
Brussel. 

Pamflet - Randgemeenten. 

Reeds vier avonden werden be
steed aan he t bussen van een spe
ciaal pamflet in de gemeenten St. 
Pieters-Leeuw, Wezembeek-Oppem, 
Kraainem en Smt - Genesius - Ro
de en Drogenbos. 

De aandaclit werd daardoor ge
vestigd op het logische s tandpunt 
van de Volksunie, die niet zoals 
de andere partijen een dubbel spel 
speelt, maar opkomt voor een zui
vere, een eerlijke en een defini
tieve oplossing van de Vlaams -
Waalse problemen. 

Dat het pamflet een zeer gun
stige indruk naliet, werd bewezen 
door het onthaal dat onze pro-
pagandaploegen kregen in Sint 
Pieters - Leeuw, toen ze aldaar 
het blad gingen aanbieden. Ze 
verkochten er op twee uur tijd 168 
bladen I 

DIENSTBETOON LIMBURG 
Te Limburg, werd als eerste 

van de vijf Vlaamse provin
cies een vast sekretaxiaat voor 
dienstbetoon opgericht, waar
van de heer A. Jeurissen bet 
voorzitterschap opgenomen 
heeft. Het sekretarlaat is ge
vestigd bij de heer Adons, Em. 
van Doorenlaan 47 te (Water
schei) Genk. 

Het sekretarlaat zal een stu
diedienst omvatten en alle ge-
vtLllen voor dienstbetoon van 
Limburg centraliseren. 

Het s ^ r e t a r l a a t ia open alle 
werkdagen beihalve de vr i jdar 
telkens van 19 tot 21 nor. 

Telefoon (011) 531.58. 

GERAARDSBERGEN 
Vlaamse Klub. 

De Vlaamse Klub Geraardsber-
gen houot zijn tweede dansavond, 
zaterdag 6 oktober in de zaal Pla
za, te Geraardsbergen 

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

Wie het tuinfeest vorig jaar te 
Voorde bijwoonde, waar ondanks 
het ongunstig weder honderden 
aanwezigen werden geleld, zal ook 
van nu af de datum van 6.10.62 
zeker vrijhouden. 

GROOT-BRUSSEL 
Op zaterdag 15 september te 

16 uur wordt in de zaal « Groe
ne Poort », Gentsesteenweg 12 
te Molenbeek de nieuwe bestel
wagen overhandigd aan de pro-
pagandaploegen van het arron
dissement Brussel. 

Gastspreker : Dr. Leo Wou
ters. 

HASSELT 
Te Hasselt vergaderden de pro

pagandisten onder voorzitterschap 
van ir. Olem Colemont en in aan
wezigheid van Drs De Graeve, de 
heer Jeurissen en Wim Jorlssen. 

De volle nadruk werd gelegd op 
de ledenwerving en het stichten 
van nieuwe afdelingen. Plannen 
werden uitgewerkt om in de loop 
van september een dozijn nieuwe 
afdelingen op te richten en de 
verantwoordelijken werden aange
duid. Op zaterdag 28 september 
zullen de propagandisten opnieuw 
vergaderen. 

Ondertussen worden een reeks 
grote voorlichtingsvergaderingen 
voorzien waarop onze parlemen
tairen het woord zu'len voersn. 
IWOESTEN 

Te Woesten vergaderden de pro
pagandisten onder voorzitterschap 
van Dr. Herman Lecompte en in 
aanwezigheid van de algemene 
sekretaris Wim Jorissen Ben paar 
nieuwe afdelingen werden gesticht 
en de oprichting van andere over
wogen. 

MOLENBEEK 

Opgelet : Op 29 september : 
Groot bal, in de zalen <c Chevalier 
Mann » gemeenteplein, Molenbeek. 
Orkest « Peter Philips » 

AUen daarheen. 

MELSBROEK -
STEENOKKERZEEL 

Bijeenkomst op zondag 9 sep
tember te 8 uur 45 achter de KVS 
of te 9 uur 30 aan de kerk van 
Meisbroek voor een werftocht met 
verkoop van het blad in Meis
broek en Steenokkerzeel. 

MORTSEL 
Een nieuwe Vlaamse jongeren

groep uit Mortsel : « Het Ama-
toongezelschap », zet zijn tweede 
seizoen in met de kreatie van : 
« Powezie als Aporle I I », voor
dracht van eigen gedichten opge
luisterd door baUet en muziek; 
en van < Er komt geen dageraad 
meer ». eenakter Tan Gerd de Ley, 
Toonlt ter TKQ de groep. 

Het geheel s taa t onder de re
gie van Frank Dewitte. Als ere-

gaste zal Frieda Pittoors voordra
gen uit haa r repertorium. 

Zij spelen zondag 16 september 
te 20 uur 15 in de zaal Bristol te 
Mortsel. 

De leden van de V.U en de 
V.M.O. hebben toegang aan 15 P 
i.p.v. 20 P op vertoon van hun 
l idmaatschapskaart . 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 
Dat de kordate houding van de 

Volksiuiie wordt gewaardeerd, on
dervonden enkele propagandisten, 
die op zaterdag 1 september in 
Neder - over - Heembeek in een 
paar straten 51 bladen aan de 
man brachten. 

Onze volgende zaterdagnamid-
dagtocht zal plaats hebben m een 
gemeente van het kanton Molen-
tjeek. 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
MEETJESLAND 

Het bestuur van de Vlaamse 
Vriendenkring Meetjesland nodigt 
al zijn leden uit naa r zijn private 
traditionele dansavond op zater
dag 15 september 1962 te 20 uur 30 
in de zaal « St. Martinus », Boven, 
20 te Zomergem. 

Optreden van Paul Rutger 
(B.R T ) met Hammond-orgel, en 
zijn ritmisch dansgezelschap met 
Echo-Stereo geluidsweergave 

Wordt lid van de VI. Vrienden
kring Meetjesland door 50 P te 
storten op P.C R. 864519 van R. 
Van den Berghe - Waarschoot, of 
laat U inschrijven bij : 

Daniel Pauwels, Weststraat 92, 
Waarschoot. 

Alfons Van Holderbeke, Losweg 
18, Mariakerke. 

Hubert Wille, Hofbouwstraat 9, 
Zomergem. 

Deze dansavond is uitsluitend 
Toorbehouden aan de leden van de 
Vïaamse Vriendenkring Meetjes
land. (Toegang gratis). 

RANST 
Zitdag. 

Op zondag 9 septemt)er 1962 
derde zitdag voor «Dienstbetoon» 
door de Heer Provincieraadslid 
Paelinckx, M. m de cafe « De 
Zwaan » (nabij de kerk). 

Op de zitdag van 12 augustus jl. 
boden er zich 12 mensen a a n uit 
vijf verschillende gemeenten, me
rendeel voor pensioenkwesties. 

De meeste gevallen icrijgen zeer 
kortelings een gunstige oplossing. 

Aarzelt dus niet en stel uw pro
blemen aan de Heer Paelinckx. In 
de mate van het mogelijke wordt 
U met raad en daad bijgestaan 

en dit totaal gratis en zonder de 
minste verplichting. 

Filmavond. 

Op vrijdag 14 september film
avond aangeboden door Vlaams 
Actiecomitee in cafe « De Wacht
zaal » te 10 uur stipt Volgende 
films worden vertoond. 

IJzerbedevaart 1937. 
Incidenten aan de H. Geestkerk. 
Eerste mars op Brussel. 
Allen hartelijk welkom. 

RUISBROEK 
Met de bescheiden werfp'oeg, 

die we nu reeds op de been heb
ben, werden in Ruisbroek-centrum 
350 proefnummers verspreid, sa
men met een kantonaal vlug
schrift w a a n n de oprichtmg van 
onze afdeling bekend wordt ge
maakt . Enkele kenmerkende wan
toestanden uit de zuidelijke rand 
van Brussel worden daarin ook 
gegispt. 

Door ons kantonaal sekreta
r laat werden verder langs de post 
nog 700 dergelijke proefnummers 
met vlugschrift verspreid in de 
overige gemeenten van het kan
ton, vooral in Vorst, Ukkel, Beer-
sel en Rode. 

Maar koken kost geld ! Wi] 
doen een drmgende oproep tot al
le goedmenenden, ook van buiten 
Brussel, om hun steunpenning — 
een br-efje van 20 P onder omslag 
— te laten geworden op ons voor
lopig adres : Engelandstraat 420, 
Ukkel-Bnissel 18. Een mars op 
Brussel maak t indruk en schept 
een gunstig klimaat, maa r ze 
blijft tocla een voorbijgaand ding. 
Het dagelijks werk echter van de 
Volksunie m de Brusselse voorste
den en randgemeenten is werk van 
lange adem, met hoogten en laag
ten en veel persoonlijke moed van
wege de Brusselaar die er zich aan 
waagt. Wees eendrachtig, stort uw 
steunpenning uit solidariteit. 

WIJNEGEM 
Kommando Oost kolporteerde 

verleden zondag in deze gemeen
te (Zevenbunder) en mocht op 
een zeer geslaagde werftocht (114 
nummers) terugblikken. Wederom 
verscheen een nieuweling aan de 
start , zodat de propagandisten-
ploeg Zandhoven, onts taan rond 
de taaie en trouwe k e m Schilde, 
thans uitgegroeid is tot een slag-
vaai-dige stoottroep, die aUe we
gen in het kanton stevig in de 
greep houdt. 

Het voUed'g programma van de 
ploeg verscheen in vorig nummer. 

MARIABURG 
Kommando Zuid-West door

kruiste op 2-9 vast alle s t ra ten 
van dit gebied, tussen Ekeren, 
Brasschaat en Kapellen. 140 num
mers werden aan de m a n ge
bracht door deze aktieve ploeg die 
thans haa r 4de werf jaar inzet en 
waarvan Schoten (nog steeds) de 
k e m blijft in afwachting tot het 
zwaartepunt n a a r Ekeren - Kapel
len verlegd wordt. 

Meer dan 1.000 huisbezoeken 
werden afgelegd en ook hier ver
schenen frisse gezichten aan de 
start . 

Op vele plaatsen werd met veel 
lof over ons kantonale provincie
raadslid « Meester » Paelinckx 
gesproken en een bejaarde man 
toonde fier z'jn huisje da t hij aan 
's meesters tu,ssenkomst te danken 
h a d nadat aUe andere instanties 
faalden . 

K O R T R I J K 

Volksuniebal op 6 oktober 
1962, zaal « Golden River », 
Deerlijk. 

Onder he t motto : allen sa
men : help ons aan een micro-
wagen ! 

Dienstbetoon : 
Senator D'epcndaele houdt 

zitdag de eerste maandag van 
de maand m het Vlaams Huis 
te Kortrijk, van 17 tot 18 uur 
30. 

Herwijn Vandenbulcke, dr. 
jur. lic. not. : iedere derde za
terdag der maand, in het 
Vlaams Huis, te Kortrijk, van 
17 tot 18 uur. 

Bert Van Maldergem, wn. arr. 
voorzitter : iedere zaterdag, op 
afspraak, op zijn adres Steen-
stratelei 8, Kortrijk (tel. 
109.37). . -

Mars op Brussel. , 
Vo'gende week de lijst van 

het arr. Kortri jk voor inschnj-
vmg. 

Inlichtingen bij de arr . voor
zitter en Mare Castlein. 

LOENHOUT-ST-LEENAARTS 
In het r aam van de boerenaktle 

in de Volksunie, wordt hier op 
zondag 9-9-62 met ons blad gekoi-
porteerd. 

SCHOTEN 
Op zondag 16-9-62 is hier Kom

mando Z.-W. in aktie. 
(Bloemendaal, Elshout, Konings

hof). Schoten, let op Uw saeck 1 

Dit Is een kaart van Overmaas en Platdietse streek. Om de verfransins te 
beletten van deze streek zullen wij o.m. op 14 oktober opmarsjeren naar Brussel. 
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Moelingen: 7 

leeuwenvlag

gen 

De kermis te Moelingen was 
een gelegenheid voor de Vla
mingen om te laten zien in 
welke geest en in welke taal 
de Voerbewoners leven. De 
Vlamingen kregen natuurlijk 

de zaal niet van de franskil
jonse (maar Limburgsspre-
kende) noratis Houbiers. Zij 
plaatsten dus een biertent, die 
drie dagen lang massa's volk 
lokte. De franskiljons daaren
tegen hadden 14 man in hun 
laal. Twee Nederlanders die 
er binnenkwamen werden af
geranseld ! Men vraagt zich 
af hoe lang dat franskiljons 
uitschot nog straffeloos ne-
derlandstaligen kan schop
pen. Deze verdedigers van de 
Franse taal en kuituur zijn 
klaarblijkelijk minder be
schaafd dan de Afrikaanse 

ï^mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 

I I a ons blad van 5 maar t I960 schreef Filip de | 
i Pillecijn hei volgende stukje over gendarmen en se-
1 nators. 
E — Casimir, vi-oeg ik aan mijn vriend die verzon-
1 ken -was in de lezing van de parlementaire annalen; 
I hij beweert immers dat zulks hem appetijt geeft om-
1 dat hij dan herhaaldelijk oprispingen in de maag 
I krijgt. Casimir, vroeg ik hem dus, weet gij hoeveel 
I een senator zo ongeveer verdient ? 
1 Verdient is niet het juiste woord, antwoordde 
I hij, want zij krijgen het geld zonder er iets voor te 
1 doen Maar het zal :ets minder zijn dan de Kamer-
i leden. Waarom ? Want die werken toch niet meer dan 
i een senator die zowat een 270 000 F per jaar krijgt, 
f — Ik vraag U dat omdat ik, in een verslag over 
1 een zitting van de Senaat, Las dat op 23 februari j.1. 
I er voor een belangrijke bespreking aanwezig waren : 
I 3 socialisten, O liberalen en 7 C.V.P.-ers. Dat maakt 
I tien procent van de hele ploeg. Reken maar eens uit 
1 hoeveel zo een zitting van tien man kost. Ik vraag 
I mij af waarom de pers daar de nadruk niet op legt 
• i en waarom die plichtvergeten en luie kerels niet met 
I zitpennmgen zouden betaald worden. Ik ben zeker 
i dat er dan geen zou ontbreken. 
1 — Maar waarom misprijzen de kamerleden de ' 
1 senators, vroeg Casimir, zij werken niet meer dan 
I hun medepUchtingen in de Senaat en zij krijgen nog 
i meer geld. 
1 — Casimir, zei ik, ik heb nooit geweten dat een 
I kamerUd een senator misprijst omdat hij senator is. 
i Misschien wel omdat hij zwakzinnig, seniel of onno-
1 zei is, maar niet om het feit da t hij in de Senaat zit 
s of niets doet. 

I GENDARMEN 
I EN SENATOREN 
1 — Ik zal het U bewijzen, zei Casimir, en hij 
i haalde het parlementair verslag te voorschijn en las: 
I « D e minister is verder van oordeel dat ook de 
I pensioenleeftijd der ambtenaren zou dienen herzien 
i te worden. 
i De h. Doutrepont soc. (Fr.). — Als gij een gen-
i darm op 65 jaar pensioneert, wat zal hij nog doen 
I op die leeftijd ? 
= De h. Lilar (Fr.). — Hij zal wat anders doen. Is 
1 die man soms voor niets meer goed n a 40 jaar ? 
I De h. Rassart (Fr.). — Hij kan nog altijd sena-
1 tor worden (gelach) ». 
5 — Wel, vroeg Casimir, zegt U dat niets. 
I _ Casimir, antwoordde ik, als dat in de Kamer 
1 gebeurd is, dan is het inderdaad venijnig, maar mis-
1 schien is dat in de Senaat zelf gebeurd, want de na-
i men die gij voorleest, zeggen mij niets. En in dat ge-
I val is het een bewijs van zelfkennis. | 
i Zij menen dus dat de Senaat de geschikte plaats | 
i is voor een gepensioneerd gendarm. En waarom niet? | 
i Wie heeft er een betere voorbereiding voor de Senaat | 
i dan een gepensioneerd gendarm ? Hij is gewoon te | 
I gehoorzamen aan de bevelen en zou dus voorbeeldig | 
= stemmen zoals de baas het zegt. Zijn pensioen heeft | 
1 hem voorbereid op het niets doen en hij zou een | 
I prachtig steun zijn voor de traditie. Hij is gewoon | 
i verslagen op te maken, iets waartoe niet veel sena- | 
1 tors in s taat zijn. En als ze op die weg voortgaan, zou | 
I de Senaat stilaan een tehuis voor gepensioneerden | 
f worden, wat voor heel de wereld een toonbeeld van = 
I een liefdadige instelling zou zijn. | 
E E 
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wilden. Klaarblijkelijk ver
langen ze naar een tweede 
Vlaamse mars op onze Voer-
dorpen. 

De Vlamingen, die de toe
komst voor zich hebben, 
maakten van de gelegenheid 
gebruik om propaganda te 
maken voor de leeuwenvlag. 
In het dorpje hingen er voor 
de eerste maal zeven leeuwen
vlaggen. De franskiljons met 
hun Waalse haantjes, waar
onder zij in het Limburgs 
moeten praten omdat ze geen 
Frans kennen, keken vreemd 
op. 

Niet verschieten vrienden. 
Dit was slechts een begin ! 

Verkeersopstoppingen 

I Graischenners 
E Zoals men weet werden de 
= schenners van het graf van 
i pastoor Veltmans aangehou-
1 den en legden 'n gedeelte van 
1 hun bekentenissen af. Naar 
= • wij thans vernemen heeft de 
= heer Jaak Veltmans uit Maas-
1 tricht, neef van wijlen pas-
= toor Veltmans, zich burgerlij-
= ke partij gesteld en schade-
1 vergoeding geëist. 

I De ophouw 
Het « Hof De Voer » is ver

der gevorderd dan de foto in 
het voorlaatste nummer en 
ook in dit blad van de Volks
unie aantoont. De ruwbouw is 
thans voltooid en men is be
zig met vloeren en zoldering. 
De ramen staan ook reeds in, 
de deuren zijn gereed om ge
plaatst te worden en het ove
rige meubilair wordt op één 
dag geplaatst. 

Lokaalhouder Jef Ernst is 
zelfzeker. Deze maand wordt 
geopend. Vlaanderen moet 
thans nog alleen zorgen voor 
70 aandelen. Onze laatste op
roep bracht ons immers op ' t 
getal 230. Aan al de inschrij
vers onze beste dank. En aan 
de 70 « achterblijvers » wen
sen we de moed om vlug het 
passende gebaar te stellen dat 
de Vlaamsgezinde Voerbewo
ners verwachten en de frans
kiljons vrezen. 

Vlaanderen laat de Voer-
streek nooit meer los. 

Nooit meer. 

Leeuwenvlag 
Een leraar van een school 

van het Belgisch leger in 
Duits'and beklaagt zich in 
een brief over het volgende. 
Hij liet zijn kinderen spelen 
in de tuin en vermits deze 
kinderen dol waren op een 
vlag, naaide zijn vrouw zelf 
een leeuwenvaantje dat door 
de kinderen in de mast ge
trokken werd. Enkele dagen 
later ontmoette de leraar 
zijn direkteur en deze deelde 
hem mee dat men een klacht 
tegen hem ingediend had 
omwille van die « sorte de 
lion >. Wij weten niet of de 
leraar zijn direkteur aan 
het hoofd gevoeld heeft ! 

Vriendschaps
band 

Met goedkeuring van de 
Nederlandse regering is in 
Nederland « De Vriendschaps
band » gestart. Deze aktie 
heeft tot doel alle mensen op 
de wereld die het Nederlands 
kunnen lezen of schrijven 
vrienden te maken door het 
onder elkaar voeren van 
briefwisseling in het Neder
lands. Op dit ogenblik zijn er 
reeds 2.500 leden, voorname
lijk in Nederland, Suriname, 
Nederlandse Antillen, Zuid-
Afrika en Nieuw-Guinea. Ook 
op Vlaanderen wordt een be
roep gedaan om mee te doen. 

Wie lid wil worden (bijdrage 
niet verplicht) kan schrijven 
aan De Vriendschapsband, 
Postbus 7 Badhoevedorp. (Ne
derland). 

Vilvoorde, waar verleden 
week een gekwetst meisje 
doodbloedde omdat een brug 
niet tijdig kon geopend wor
den, is niet de enige plaats 
in Vlaanderen, waar derge
lijke verkeersopstoppingen 
zich voordoen. Denken we 
maar aan de Antwerpse ko-
mjnenpijp aan de brug te 
V/illebroek, enz 

De Boerenbe-
togingen 

In de « Standaard » van 
dinsdag 4 september maakt 
de ekonomische advizeur 
van de Boerenbond, prof. 
C. Boon, zich vrolijk over 
de talrijke boerenmanifes-
taties in Wallonië en in 
Vlaanderen. Hij drijft de 
spot met de gestelde eisen, 
herleidt de hele zaak tot 
een drijverij van de oppo-
zitie en van het Boeren-
front, en zegt dat de eer
ste minister reeds alle ei
sen van de betogingen in
gewilligd heeft. Hij stelt 
zich dan ook letterlijk de 
vraag : « Waarom dan nog 
betogen ? ». 

In de Ronsenaar, het 
lijfblad van Verroken, kon 
men op 26 augustus het 
volgende lezen : « Onze 
Vlaamse boeren... Het is 
niet omdat zij met geen 
3000 traktoren kunnen 
manifesteren — omdat zij 
er zo goed niet voorstaan! 
— dat zij ook geen drin
gende eisen te stellen heb
ben. En nog meer ! ». 

Wie bedriegt onze boe
ren nu : prof. Boon van 
de BB ? Of Verroken ? 

I • HELP 

E \ OVERMAAS 
Nooit heeft Overmaas de 
nodige steun gehad uit 
Vlaanderen. Bewijs thans 
dat dit het onzalig verle
den is. 
Steun de « Stichting Over
maas » bestaande uit 
overtuigde... radikale Vla
mingen. 
Stort uw steun op 153237 

Stichting Overmaas, 
Kloosterstraat 84 
's Graven-Voeren 

Of onderschrijf een of 
meerdere aandelen van 
1.000 F voor «Hof de Voer» 
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ANTIGONE ,̂ , ^ 
Pr zal in meiug TV-ki]l;end 

huisgezin nog heel wat zijn nage
praat over hel werk van Christo
pher Logue « Antigone », vorige 
week vrijdag in uitgesteld relais 
van de NTS op ons scherm ge
bracht. Twee zaken zullen daarbij 
vooral ter sprake zijn gekomen : 
pnmo de tekst van de schrijver 
zei], en secundo de regie van Ton 
Lul:. 

Over het lileiaiie gewrocht van 
dt Engelse dramalurg kan inder
daad een en ander worden gezegd. 
Zo valt het onmiddellijk op dal 
het ritme van het spei en de gang 
van de handelingen nogal eens 
werden geofferd op hel allaar van 
de ajorismen. Hel is er de schrij
ver blijkbaar in de allereerste 
phiats om te doen geweest een zo 
giool mogelijke verzameling :in-

schien aan overdrijving schuldig 
maken, maar het omgekeerde zou 
vast en zeker nog verder van de 
waarheid verwijderd zijn. 

Voor de regie van Ton Lutz wa
ren sommige Kommenlaren van 
kijkers evenmin zeer mals. Wij 
persoonlijk verwijten hem in 
hoofdzaak dat hij te veel, veel te 
veel heeft toegegeven aan de nei
ging van het stuk voor alles een 
verzameling aforismen te zijn, 
veeleer dan een eigenlijk drama. 
Uij had meer de nadiuk moeten 
leggen op het dramatische gege
ven van licL siuk. Au heeft hij 
maar al te flink zijn best gedaan 
om de reeds genoemde halve 
waarheden in een kadertje Ie 
plaatsen, bij dat werkje zeer ge
holpen door de realizalie van Ton 
Lcniink. Tel bij dat alles dan nog 
de veel te hoge snelheid waar-

Een b e e l d u i t « D e W o l v i n n e n ». 

ncn, meestal halve waaiheden, 
bijeen te schrijven, die de moeite 
waard zijn geciteerd ie worden 
als produkten van zijn scherpe 
geest en pen. Op sommige ogen
blikken gaat de eigenlijke hande
ling totaal verloren in het spel 
van woord en wederwoord tussen 
Kreoon en Antigone, tussen Kre-
oon en Haimoon. Te gewagen van 
een mislukt drama zou ons mis-

mee het geheel werd gespeeld, en 
iedereen zal begrijpen dal we fn 
onze zetel veel meer zalen vast
gespijkerd door de woorden, dan 
geboeid door de handeling. 

Alles bij elkaar, en mede door 
het fij) zeer hoog peil staande spel 
van alle akteurs, is het een merk
waardige avond geworden. Hel 
had misschien meer toneel en 
minder spel kunnen zijn. Maar 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

—14 15:Panorama : de week In beeld 
— 14 45 : Reportage van de Euro-
visie-zwemcompetitle in het Sport. 
fondsenbad-Zuid, te Rotterdam — 
16 00 : Afwisselend : Reportage van 
de jumping Belglë-Nederland te 
Antwerpen en Eurovisie : Reporta
ge van de wereldkampioenschappen 
roeien te Luzern — 18 00 : Klein, 
klein, kleuterke — 18 30 : De dap
pere soldaat (sprookiesfilm) — 
19 50 : Het blauwe kleedje van 
Petra (poppenfilm) — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : De oude golf (Die alte Wel
le) (variétéprogramma) — 21 35 : 
Sportweekend — 22 00 : Tussen 
licht en schaduw : Mensen zijn 
overal gelijk — 22.25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 30 : Ridder Lancelot (9e afl i 
— 20 00 : TV.nieuws — 20 25 : He' 
manneke — 20 30 : Zoeklicht op 
de culturele actualiteit — 20.45 : 
Si^eelfilm : Een boom groeit in 
Brooklyn (psychologische film van 
Elia Kazan) — 22 30 : Tweedp 
nieuwsuitzending. 

grado — 19 30 • Mijn vriend Plicka 
(22e afl) — 20 00 ; TV.nieuws — 
20 30 : Speelfilm : Vandaag huwt 
mijn man (komedie van Kurt Hoff
man met Liselotte Pulver) — 22 00: 
Jazz — 22 40 : Tweede nieuwsuit
zending. 

de volmaaktheid, schijnt het, is 
nu'l van deze wereld. Alorsse... 

BRIGITTE 
Nadat Roland \ erhaverl ons zijn 

laatste aflevering van vPremicre» 
had gebracht, kregen we van de 
BBT nog een ekstraatje, in de 
vorm van een montage over Bri
gitte Bardot, simbool van de 
o grandeur frangaise, en van het 
« panem et eircenses » » - ideaal 
der oude Romeinen. 

Indien men hel ons vraagt, 
Paul Louyet had er zijn woorden, 
en de BRT had er onze centen 
niet hoeven aan te verspelen. Per 
slot van rekening is mevrouw 
Bardot een weinig interessant fi
guurtje, zoals alle schepsels ten 
andere, boven wiens bed of bu
reau liet plaatje « TE KOOP * 
prijkt, inlelekluelen inbegrepen I 

Maar de onbelangrijkheid van 
het ond,erwerp ter zijde gelaten, 
de montage was vakwerk. Niet 
alleen kregen we een degelijke 
reeks beelden van het « verschijn
sel » BB, maar Paul Louyet wist 
zelfs enkele verstandige dingen te 
vertellen, wat een eerder zeldzaam 
verschijnsel is in de bij uitstek 
oppervlakkige wereld rond Brigitte 
Bardot. liet ging artistiek en so
ciologisch allemaal niet erg diep, 
nwar hel was ook geen kritiekloze 
kommenlaar bij het idool BB. 
Paul Louyet had blijkbaar ver
standige dingen willen zeggen, 
zonder daarbij echter de onver
mijdelijke BB-fans te moeten ont
goochelen. De massa wil nu een
maal « brood en spelen », en er 
is moed toe nodig om daar als 
joernalist tegenin Ie gaan, zij het 
dan ook slechts gedeeltelijk. De 
macht van de kultuurlozen is 
groot,^ en de wep van de gemak
kelijk ' te verkrijgen « ersdtz » 
wordt door velen bewandeld l 

We bieden bij voorbaat aan de 
overleden Filip de Pillecijn onze 
reiontschuldigingen aan, maar 
wc kannen toch niet nalaten even 
de vergelijking te maken tussen 
de belangstelling van de BRT voor 
Brigitte Bardot, wiens verdwij
ning van hel witte doek voorlopig 
nog slechts een vraagteken is, en 
de belangstelling van dezelfde BRT 
voor de « Pi ins van het Vlaamse 
proza », naar aanleiding van diens 
overlijden. Wie de grootheid van 
een tegenstrever kan erkennen, 
geeft blijk van eigen grootheid. 
De graad van belangstelling rond 
BB en rond De Pillecijn leert o % 
echter dal niet alleen de macht, 
maar ook het aantal der kultuur
lozen ontstellend groot is I 

Arm Vlaanderen 1 

• DONDERDAG "^^^ MANDERS 
15 00 tot 19 00 : Eurovisie : Repor
tage van de Europese atletiekkam-
pioenschappen te Belgrado — 19 30: 
Tienerklanken — 20.00 : TV-nleuws 
— 20 30 : Takojo (film over het 
leven van een valkenier m Japan) 
— 20 55 : NTS : Onweer (Wetter-
leuchten) : spel door August 
Strindberg — 22.25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

S5 is eigenlijk geen echt jubile
um-getal, maar Tom Manders 

T o m M a n d e r s , a l i a s D o r u s b l i j f t o p o n s s c h e r m v e r s c h i j n e n 

heeft zich hieraan toch niet ge
stoord : de S5ste edilie van zijn 
«Avond in Saint Gei main des 
Prés >)' is een jubileumprogram
ma geworden. Uij had er zowat 
een samenvatting van hel verle
den van gemaakt, en zodoende 
kregen we zijn (getrukeerde) 
film-onlmoetingen met Grace 
Kelly en Gina Lollobrigida nog 
eens te zien, zijn akrobalieën als 
walerskiër, enz., enz. Alles bij 
elkaar een schitterende avond I 

Er is over Tom Manders en zijn 
serie Dorus-shows veel gezegd en 
geschreven, meestal in wierook-
"•tijl, een uitzonderlijke keer ook 
minder vleiend. Dorus, ofle Tom 
Manders, is er altijd in gelukt op 
lijd te remmen : zijn triestig per-
sonnage werd nooit overdreven 
meelijwekkend, hel bleef altijd 
maar spel en parodie ; zijn smijt
en val-scènes waren nooit te luid
ruchtig, waren er nooit op bere
kend om de toeschouwers werke
lijk aan het gieren te brengen. 

Tom Manders heeft er zich nooit 
mee tevreden getoond wat goed
koop sukses te hebben. Uij heef! 
altijd getracht overal een vleugj'' 
ironie bij te mengen, wat levens-
wijslieid die hij al lacliend aan de 
man bracht. Zijn siioivs stonden 
welisivaar op schommelend ni-
lean, maar mindenvaardig waren 
ze nooit. 

Uij zou er n-u echter goed aan 
doen een tijdje uit de wereld te 
verdivijnen, figuurlijk gesproken 
natuurlijk. Een beetje nieuwe en 
fiisse lucht zou hem er voor be
hoeden zich vast te werken in een 
en hetzelfde type, in een en het
zelfde sooit onderwerpen. Die 
vrome wens zal echter niet in 
vervulling gaan, want ondertus
sen werd ons zijn programma vooi 
volgend seizoen meegedeeld : van 
ophouder} is er voorlopig noji 
geen sprake I 

Iloe het ook zij, Tom Manders 
blijft een figuur waarop on:e 
Dietse broeders fier kunnen zijn. 

Jvb. 

V A R I A 
•^ Nu we toch aati he t begin van h e l nieuwe TV- seizoen staan, 
k u n n e n we de direktie van de BRT misschien nog maar eens her in
neren aan enkele regels van het spel, da t « demokral ie » heet . We 
bedoelen het i-echt van de m i n d e r h e d e n om een woordje mee te 
pra ten in elk debat over de gang van zaken in de staat, en hier 
meer bepaald in elk debat « Ieder zijn waarheid ». I>e menla l i le i t 
van de b innenlandse demokraten, is niet van aard om ons veel ver
t rouwen in te boe«emen. Maar : « Vraagt, en ge zult verkrijgen ; 
zoekt en ge zult vinden ; klopt, en er zal U worden opengedaan. » 
staat er bij Maltheus VII/7. Hopen we maar dat ze in, de BRT de 
bijbel lezen 1 

•^ Nu we zo stilaan meer inzicht hebben gekregen in de TV-plannen 
van de BRT, zien we dat wij hier te lande inzake toneel meer dan 
ooit afhankelijk zullen zijn van wa t onze noorderbroeders op dit 
terrein gaan programmeren . Na de ergerlijke mis lukkingen, waar%an 
«De zaak A. D.» een meer dan aJsohrikwekkend voorbeeld is geweest, 
zal dat overnemen van veel NTS-opvoeringen misschien wel de 
veiligste oplossing lijken. Maar de moedigste is he t zeker niet I Zou 
de Vlaamse toneelwereld dan werkelijk helemaal niet zinnens zijn 
te reageren, met kwalitei t wel te verstaan ? En hoeveel Vlaamse 
auteurs gaan op die manier h u n werk zien p rogrammeren f 

l 

• VRIJDAG 

DINSDAG 
19 30 : Gastprogramma : De katho
lieke gedachte en actie — 20 00 ; 
TV-nieuws — 20 30 : Druiven : Ko
ninklijk geschenk (documentair 
programma over de Brabantse drul-
vpnteelt) — 21 U) : Bonanza — 
22 00 : Een zomertVond aan de Ri
viera (variétéprogramma) — 22 25 . 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
15 00 : Eurovisie : Reportage van 
de atletiekkamploenschappen te 
Belgrado — 17 00 : Kom toch eens 
kijken — 17 55 tot 19 00 : Euro
visie : Reportage van de Europese 
atletiekkampioenschappeu te Bel-

15 00 : Reportage van de Europese 
atletiekkamploenschappen te Belgra
do — 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Het manneke — 20 30 : In het 
zweet uws aanschijns... (een bezoek 
aan het Reddingscentrum van het 
Kempens kolenbekken) — 2105 : 
Première (filmnieuws en nieuwe 
films) — 21 50 : NTS . Domino ; 
Oj^treden van de Franse acteur en 
fhansonnler Philippe Clay — 22 40. 
Tweede nieuwsuitzending. 

« ZATERDAG 
14 55 : Kom toch eens kijken : we-
deruitzendmg van het jeugdpro
gramma van 12 september — 15 50 
tot 18 40 : Reportage- van de Eu
ropese atletiekkamploenschappen te 
Belgrado — 19 00 : Internationaftl 
jeugdmagazine — 19 30 : Echo — 
20.00 : TV-nieuws — 20 30 : Het Is 
altijd Dennis (eerste afl. van een 
nieuwe reeks) — 21.05 : Eurovisie : 
Last Nlght of the Proms (Prome-
nadeconcert) — 22.00 :HongkonB 
(19e en laatste afl.) — 32.60 i 
Tweede nieuwsuitzending. 

Schuimrubbermatrastcn 

met 
G«br*v*taarc)« b«d*kklntl«g«n 
(Brevat ir 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebravataard* karkittan 
(Bravat -k 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

WoHen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJI 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 

*STAR.' 
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PROVINCIE ANTWERPEN 22 SEPTEMBER LK. 

VLAAMS NATIONALE 
DAG TE MECHELEN 
PROVINCIALE KADERDAG 
Aanvang van de studievergaderingen : 15 u. stipt 
Aanvang van de slotvergadering : 17 uur stipt 
In lokaal « Guldenhuis » Veemarkt, 5 , Mech. 
Studievergadering gewijd aan «Het Federalisme» 

Referaathouder : volksvert. Daniel De Coninck 
Voorzitter der studievergadering : ir. Herman 
Keldermans. 
Sekretaris : lic. P. de Smedt. 

In lokaal ((Helles», O.L.Vrouwstr. 1 3 4 Mech. 
Studievergadering gewijd aan 

€ Vlaams-Nationale Lessen uit het Verleden » 
Referaathouder : lic Walter Luyten. 
Voorzitter der studievergadering : Edgard 
Bouwens, leraar. 
Sekretaris : accountant Etienne Slosse. 

SLOTVERGADERING 
Ie 17 uur in lokaal (( De Dage raad », Hallen

straat 4 (nabij Grote Mark t ) 
onder voorzitterschap van ir. Oskar Renard 
Sprekers : volksvert. Reimond Mattheyssens 

Rudi Van der Paal, prov. voorzitter 
drs Wim Jorissen, alg. sekretaris. 

Deze slotvergadering staat in het teken van 
DE VOLKSUNIE IN HET OFFENSIEF 

Daar worden de problemen van de toekomst van 
de partij in de provincie, de gemeenteraadsver
kiezingen, de organisatie, de propaganda, de ver
dere uitbouw, en het werk der parlementairen 
besproken. 

GELEID BEZOEK 
voor de ech tgenoten van onze kaderleden 

Door het stadsbestuur van Mechelen worden ons 
gratis gidsen ter beschikking gesteld, om een 
geleid bezoek te brengen aan de toeristische 
merkwaardigheden. 
Vertrek te 15.15 uur stipt aan het stadhuis (bin
nenplein dienst Toerisme) 

DIEZELFDE AVOND TE 20 u 30 

GROOTS BREUGELIAANS 
VOLKSFEEST 

in de stedelijke Feestzaal in de Merodestraat, 
ingericht door de Vlaamse Klub - Mechelen, in 
het teken van «Wij laten de Voerstreek niet los!» 

Dr Nyssen, voorzitter van het Aktiekomitee van 
de Voerstreek, en Jef Ernst, de bekende voorman 
uit de Voerstreek, zullen er spreken over de 
strijd in hun streek. 
Grote dans- en smulpartij. Medewerking van 

verschillende orkesten. 
Steunkaarten (40 F), die toegang verlenen, kun
nen besteld worden in de boekhandel Leemans, 
Guldenstraat, 19, Mechelen (tel. 015/152.97) of 
bij de voorzitter van de Vlaamse Klub, Fons van 
de Werf, Caputsteenstraat, 138, Mechelen (tel. 
015/114.71). 

Nabij deze zalen is een ruime parkeerplaats 
voorzien. 

AUTOKARAVAAN 
VANUIT ANTWERPEN 

Zaterdag, 22 september, ter gelegenheid van dé 
kaderdag en het volksfeest te Mechelen, wordt 
vanuit Antwerpen een grote autokaravaan 

ingelegd. 
Gratis-vervoer wordt bezorgd aan al degenen die 
daarom verzoeken bij Wim Maes, Lanteernhof-
straat, 28, Borgerhout (tel. 39.92.06). De kara
vaan vertrekt stipt te 14.15 uur aan het gemeen
tehuis van Mortsel (trams 7 en 1^) 

Parlementaire vragen — Parlementaire vragen 

I Pendel' 
arbeiders 

Parlementaire vraag aan 
de heer Servais, Minister 
van Tewerkstelling en Ar
beid. 

Het is mij bekend dat 
Duitse firma's buitenlands 
personeel wensen aan te 
werven. Het is mij even
eens bekend dat Vlaamse 
arbeiders, die geen werk in 
eigen streek vinden, voor 
die betrekkingen wensen in 
aanmerking te komen. 

Deze wens van werkge
ver en -nemer wordt door 
het Bundesanstalt für Ar-
beitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung af
gewezen op grond van de 
wet van 3-4-57 betreffende 
de werkverschaffing en on
der verwijzing naar het 
Belgisch Koninklijk Besluit 
van 10-4-54. 

Naar ik vernam zouden 
wel Nederlandse werkne
mers kunnen tewerkge
steld worden. 

Mag ik van de heer Mi
nister vernemen op grond 
van welke overwegingen 
bedoeld Koninklijk Besluit 
werd genomen ? 

Verder of de heer Minis
ter bereid is de nodige 
stappen te doen om indivi
duele werkplaatsingen — 
die door de Duitse wetge
ving zijn toegelaten — mo
gelijk te maken ? 

R. Mattheyssens 

Bij het leger 
Parlementaire vraag aan 

de heer Segers, Minister 
van Landsverdediging. 

Luidens uw antwoord op 
mijn vraag betreffende het 
speciale vergelijkende exa
men voor klasseerders, 
dactylografen en klerken 
van het burgerlijk aanvul
lingspersoneel, zullen een 
paar honderd Vlamingen 
onder deze personeelsleden 
ontslagen worden. Zulks 
tengevolge van een sterke
re vermindering dezer be
trekkingen in het Vlaamse 
land dan in het Waalse 
landsgedeelte. Graag wou 
ik van de heer Minister 
vernemen : 
1° welke de werkelijke be

hoeften zijn van het le
ger aan franstalige offi
cieren; 

2° hoeveel franstalige offi
cieren er volgens deze 
behoeften overtallig zijn. 

R. Mattheyssens 

Officieren 
Parlementaire vraag aan 

de heer Segers, Minister 
van Landsverdediging. 

Volgens inlichtingen door 
uw departement verstrekt 
zijn de huidige numerieke 
verhoudingen per schijf 
tussen de Waalse en 
Vlaamse officieren erger
lijk onbevredigend. Uit de
ze inlichtingen blijkt dat 
op 100 Vlaamse officieren 
slechts 30 kansen hebben 
om tot de rang van opper
en hoofdofficier op te klim
men, terwijl bij een zelfde 
aantal Waalse officieren 
met dezelfde ancienneteit 
deze kansen 44, of 50% 
meer bedragen. 

Zulks is blijkbaar te wij
ten aan de partijdigheid 
van de bevorderingscomi-

tés, die volgens uw ant 
woord de kandidaturen on
derzoeken onder oogpunt 
van beroepsbekwaamheid, 
lichamelijke geschiktheid 
en morele waarde. Art. 2 
van het Koninklijk Besluit 
1026 van 16 juli 1951 ver
leent U de bevoegdheid 
deze comités aan te stellen 
en hun werking te regelen. 
Dat behelst ook het recht 
van bedoelde comités 
strenge onpartijdigheid te 
eisen en ze gebeurlijk te 
ontslaan. 

Krachtens de wet van 1 
maar t 1958 betreffende het 
statuut van de beroeps-en 
reserveofficieren hebt U de 
bevoegdheid genoemde nu
merieke wanverhouding te 
verhelpen, door dé benoe
ming van het vereisfe aan
tal Vlaamse kandidaten tot 
in alle graden een zelfde 
percentage is bereikt als 
voor de Waalse officieren. 

Mag ik van de heer Mi
nister vernemen of hij bij 
de bevordering van 26 sep
tember e.k. reeds zal ge
bruik maken van boven
vermelde bevoegdheden om 
van het officierenkorps 
een trouwe weerspiegeling 
te maken van het aantal 
militianen en 's lands be
volking ? 

R. Mattheyssens 

MAZOET 
Gasolie en lichte stook
olie. 
Belangrijke kortingen ! 

Koop bij Propagandisten ! 
KAREL DYTTERHAEGHE 

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

Gronden 

Hypoteken 

Bouwen van Landhuizen 

Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS 8c VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen) 
Telefoon : 39.69.57 

GRONDEN IN SPANJE 

A a n Ket mooiste s t rand van de Middellandse zee' 
Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (5e distr.) 
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brengt %M^ toekomst t 
H U de verlofperiode achter de 

rug ligt komt de politieke bedrijvigheid terug op 
dreef. De politieke beraadslagingen en vergade
ringen hernemen en ook de pers begint weer 
meer aandacht te besteden aan de binnenlandse 
politieke problemen. Deze zijn talrijk en belang
rijk voor de toekomst van het land. Het is daar
bij een feit dat de regering, alle grootspraak van 
de eerste minister ten spijt, er niet in geslaagd 
is ook maar een van deze problemen op een de
finitieve en bevredigende wijze op te lossen. Dit 
is des te bedenkelijker omdat deze regering theo
retisch over een ruime meerderheid in het par
lement en in het land beschikt. Het is echter 
duidelijk dat de omstandigheden waarin deze 
regering tot stand kwam en de wijze waarop de 
gewezen nationale voorzitter van de C.V.P. ge
manoeuvreerd heeft om uit persoonlijke ambitie 
eerste minister te worden, alsmede zijn onbe
kwaamheid en minderwaardige positie ten over
staan van de B.S.P.-partner, als een zware hy-
poteek op de regering wegen en het wantrouwen 
van vele C.V.P.-ers wettigt. Voor de C.V.P. wordt 
dit een gevaarlijk avontuur. 

E EN poging om de regering en 
de regerende partijen enig krediet te doen ver
werven leidt sommige joernalisten er toe uit te 
pakken met zg. verwezenlijkingen. Het valt ons 
uiterst mioeilijk om deze verwezenlijkingen te 
zien. Men kan toch onmogelijk het geknoei met 
de taalgrens en de taalwetgeving een verwezen
lijking noemen. De komedie die opgevoerd werd 
in verband met « kulturele autonomie » weigeren 
wij beslist mee te spelen. Het is maar al te dui
delijk dat er geen aanvaardbare oplossing gege
ven werd aan dit belangrijk probleem en de Vla
mingen eens te meer staan te kijken met een 
dode mus in de hand. Wat bereikt -werd -is on
beduidend en beantwoordt geenszins aan hetgeen 
van Vlaamse C.V.P.-zijde beloofd en geëist werd. 
Op buitenland.se zaken is er tot nu toe in feite 
niets veranderd en de vooruitzichten zijn som
ber : de goede wil van efen minister Fayat ver
mag niets tegen het stilzwijgend, maar stelsel
matig verzet van de heersende kaste ih dit 
departement, waar hij tenslotte niet kan reke
nen op de aktieve steun en medewerking van de 
grote baas, minister Spaak. 

O P het gebied van de ekonomi-
sche politiek werd de stelselmatige bevoordeling 
van Wallonië voortgezet. Zowel minister Spinoy 
als minister Merlot voeren een politiek die erop 
gericht is de Waalse socialistische arbeiders en 

de Walen in het algemeen in ruime mate vol
doening te schenken. 

Vlaanderen is het kind van de rekening. De 
Vlaamse ministers reageren trouwens niet tegen 
deze politiek en ook in het parlement waren wij 
de enigen om te protesteren. 

* ̂  E eerstkomende maanden zul
len van zeer groot belang zijn voor de toekomst. 
Voor de Vlaamse volksgemeenschap staat er wel 
zeer veel op het spel. 

De taalwetgeving die in de jaren dertig tot 
stand gekomen is s taat thans op losse schroeven 
en is aan een herziening onderworpen. Het is 
hierbij van het grootste belang dat de Vlamingen 
het oog gericht houden op het essentiële, dat zij 
tot de kern van de problemen doordringen en 
zich ten volle rekenschap geven van de uiteinde
lijke gevolgen en konsekwenties van de toege
vingen die hen gevraagd worden. Wij staan voor 
een offensief van het franskiljonisme en voor het 
opnieuw opdringen van een tweetaligheid die 
bedrog is en een dodelijke bedreiging vormt. 

door T^.'p-'tiufiütB^ 

Wij mogen in geen geval de dijken die in de ja
ren dertig opgeworpen werden om ons volksbe
staan te beveiligen laten ondermijnen of door
breken. 

i! ET gevaar is groot omdat de 
Vlamingen inderdaad verdeeld zijn. Misschien 
niet zozeer de Vlamingen zelf dan wel hun po
litieke vertegenwoordigers. Partijpolitieke be
kommernissen geven al te zeer de doorslag. Om
wille van de partijbelangen zijn de Vlamingen in 
de C.V.P., maar vooral in de B.S.P. maar al te 
geneigd om de meest gewettigde Vlaamse belan
gen op te offeren en prijs te geven. De ervaring 
opgedaan in het parlement is verre van bemoe
digend in dit opzicht en de Vlaamse pers is te 
gewillig om alles goed te praten en nederlagen 
voor te stellen als zegepralen ! 

EN waakzame en strijdvaar
dige Vlaamse openbare opinie is daarom in de 
gegeven omstandigheden van het grootste be
lang. Het is wenselijk dat deze Vlaamse openbare 
opinie zich kan vormen en tot uiting kan komen 
over de partijgrenzen heen. De overtuigde Vla
mingen, van welke politieke gezindheid ook, 
moeten zich bewust zijn van de wellicht besfis-

sende betekenis van wat zich thans afspeelt en 
dienen hun verantwoordelijkheid te beseffen. 

ANT er is niet alleen de taal
wetgeving, met al wat er aan vast zit. Er is niet 
alleen het probleem van de kulturele autonomie. 
Op de achtergrond rijst het probleem, het onont
wijkbaar probleem van de zetelaanpassing aan de 
werkelijke bevolkingscijfers en daarmee het pro
bleem van de politieke stuktuur van de Belgische 
Staat. Dit is het groot probleem, waarover de 
verantwoordelijke politieke personen tot nu toe 
niet durven spreken, waarover zij angstvallig 
zwijgen bewust van de beslissende -betekenis van 
dit probleem voor het voortbestaan van de Staat. 

H ET is voor mij een zekerheid 
dat de Walen zich eensgezind en met de grootste 
krachtdadigheid zullen verzetten tegen de zetel
aanpassing. Zij zullen ofwel een paritaire senaat 
ofwel federalisme eisen. 

De Vlamingen dienen dan ook goed te over
wegen wat een paritaire senaat betekent in een 
uitaire staat en wat de gevolgen ervan zullen 
zijn. De stemming in de senaat over de taalgrens
afbakening is een waarschuwing waarvoor nie
mand blind kan zijn. 

N AAR getalsterkte en zuiver 
demokratisch zijn wij Vlamingen in dit land 
thans onbetwistbaar de meerderheid. Er is geen 
sprake van deze meerderheid, gesteld dat dit 
mogelijk ware, te misbruiken om de Walen te 
verdrukken of te benadelen. Maar het zou toch 
wel onvergeeflijk zijn indien de Vlamingen zich 
deze meerderheidspositie zouden laten ontfrut-
selen zonder er gebruik van te maken om een 
einde te maken aan de minderwaardige positie 
waarin zij gedurende meer dan honderddertig 
jaar reeds leven in deze staat. Het probleem van 
de zetelaanpassing moet ten overstaan van de 
Vlaamse openbare opinie zonder uitstel en met 
alle a'angewezen middelen gesteld worden. 

1 i-
ET Zangfeest en de IJzerbe

devaart zijn dit jaar uitgegroeid tot massale ma
nifestaties waarop zeer duidelijk de wil van het 
nationaal bewuste deel van ons volk tot uiting 
kwam. Het is wel overbodig er op te wijzen dat 
het niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk is 
dat de tweede mars op Brussel de eerste in om
vang en beslistheid overtreft. Het is eenvoudig 
Vlaamse plicht op 14 oktober te Brussel mee op 
te stappen, in een geest van Vlaamse solidariteit. 
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