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Op de Vlaamse kalender prijkt, jaarlijks, in de maand augustus de 
IJzerbedevaait In 1966 is het op de 21e van oogstmaand te ctoen. 

Het is nu de negendertigste maal dat men naar het oude IJzerfront 
van 1914-1918 zal op bedevaart gaan. En dit jaar is er nog dit speciaals : 
het is een halve eeuw geleden dat de frontbeweging onder de Vlaamse 
strijders van de eerste wereldoorlog, daar ergens bachten de Kupe, tot 
stand kwam Het was in het sombere oorlogsjaai 1916. 

Enkele schaarse mannen uit de stichtersschaar zijn nog onder de le
venden. De meeste zijn overleden. De IJzerbedevaart is liet uitvloeisel 
van die frontbeweging, zij is er het logische en onsterfelijke verlengstuk 
van. Een onverwoestbare, radikaal-Vlaamse, extreem Vlaamse traditie l 
Zij wordt ononderbroken voortgezet, meer dan ooit. 

De belangstelling voor die demonstratie van Vlaamse weerbaarheid, 
van Vlaamse weerstandskracht zal niet verflauwen. Men voelt er, jaar
lijks, de polsslag van het Vlaamse hart. men neemt er duidelijk de ja
gende geestdrift en de besliste wil tot voortzetting van een verbetea 
strijd waar. 

Ook de tegenstanders weten dat en zitten op d- uitkijk. Naar een af
takeling van de eendracht, naar een afneming van het aantal aanwezi
gen, naar een verzwakking yan het animo. Zij vergelijken angstvallig, 
zij klampen de Rijkswacht aan en kijken benieuwd naar het officiële (?) 
cijfer. 

Dat cijfer stijgt naarmate de jaren voortschrijden. Maar in de andere 
parochie pijnigen de persreporters hun hersenen om stijlbloenipjes te 
vinden die zouden bewijzen dat het aan t slabakken gaat met de IJzer
bedevaart. Wacht maar en kijk de krantenkoppen na, op 22 en 23 augus
tus aanstaande. 

Voor de Vlamingen van alle gedachtenschakeniig is de zaak zeer een
voudig. Men gaat, en blijft naar Diksmuide-Kaaskerke gaan. zonder 
meer. De ouderen blijven wel gemakkelijker thuis, maar de jongeren 
treden aan, in steeds groter drommen. Zij zetten de frontbeweging voort. 

In 1914-1918 onstond het Vlaamse radikahsme in de dodenvlakte ach
ter de IJzer, waar eenvoudige Vlaamse jongens in het vuur werden ge
houden door officieren van wie de meeste met hen niet van mens tot 
mens konden spreken, omdat zij de taal van die onderhoriger) niet be
grepen. 

De frontbeweging was een protest tegen die onmenselijke bejegening. 
Het is nagenoeg alles wat de huidige en de voorgaande generaties er over 
weten of van onthouden hebben. Maar de opstandige geest, die de front
beweging onder de piotten van toen en enkele trouw gebleven l^laamse 
intellektuelen in het leven riep, leeft voort. Hij heeft een andere naam 
aangenomen en laat zich gelden op het thuisfront van de huidige poli
tieke strijd. Een strijd die een totale oorlog aan het worden is. 
Telken jare wordt bij de IJzertoren een kapitulatie, een nederlaag, een 
schande aangeklaagd en met de vinger gewezen. Het zullen in I96d 
Zwartberg. Merksem, Leuven en de geweigerde inoverwegingneming 
van het wetsvoorstel Verroken zijn. 

De officiële Vlamingen uit de nationale partijen zullen het voor niet 
opportuun verklaren, dat op die plaats en te dier gelegenheid over po
litiek gesproken wordt. Maar de bewuste Vlaamsgezinden verwachten, 
meer dan ooit, dat er over de Vlaamse politiek en de manier waarop die 
politiek gevoerd wordt, zal gehandeld worden in de toespraken. 

Daarom moet de IJzerbedevaart een eensgezinde wil tot uiting bren
gen. Hij luidt : vanwege alle Vlaamse gezagsdragers in en buiten de 
regering, in het parlement, in de staatsinstellingen van allerlei rang en 
betekenis « Vlaanderen eerst ». Er mag daar geen twijfel over bestaan. 

Het IS nodig, broodnodig, het te onderstrepen ten overstaan van de 
duizenden, in alle ernst en met alle waardigheid Hef moet. met die ra-
dikale beslistheid die de frontbeweging in haar vaandel schreef : omver 
en erover. 

Vlaanderen blijft nog altijd de eisende partij. Het is, helaas, nog 
altijd zo dat van de meest elementaire (vervo'gc op bladzijde 3 in kader) 



WIJ 

c HET GOEDE GEZELSCHAP » 

Buiten de vele drogredenen, 
die dug in, dag uit door de o zo 
christelijke « La Libre Belgi-
qiie » verkondigd worden, noteer 
ik deze, die vindt dat Verroken 
ïich in' weinig goed gezelschap 
bevindt en « dat men de vrien
den heeft die men verdient » : 
de communisten, die zich pro uit
spraken en de Waalse socialisten, 
die federalistisch getiut zijn zoals 
Glinne e.a. 

Wel, van « goed gezelschap ge
sproken » ; de ganse P.V.V., 
waaronder vele volksvertegen
woordigers en senatoren, die lid 
zijn van de vrijmetselarij en dijs 
hoogst anti-kerkelijk, stemmen 
tegen Verroken, dus met de bis
schoppen ! ! Idem voor vele 
B.S.P.-parlementairen van de 
« loge », die voor Suenens stem
men ! Ja, de kardinaal en zijn 
bisschoppen hebben de vrienden, 
die ze verdienen ! Vrijmetselarij 
en Kerk gaan hand in hand tegen 
de kleine Vlaamse mens, die 
droomt van een eentalige, van 
een werkelijk Vlaamse universi
teit. Laat die kleine lui maar 
bomen omhakken tijdens de 
schoolstrijd, de hoge omes klet
sen zich in de billen van het 
lachen bij zoveel « kinderlijke 
eenvoud » en vormen enkele ja
ren later samen front tegen die 
kleine man om hem djn univer
siteit te ontzeggen. 

R.H., Antwerpen. 

VODDEVENT 

Dat we in de stemming over 
het wetsontwerp Verroken niet 
veel goeds moesten verwachten 
van de P.V.V.-patriottards, wist 
ik al vooruit, de neen-stem van 
Périn echter was mijns inziens 
onthutsend. 

Ik herinner me nog goed hoe 
die meneer destijds te Luik met 
gloeiende bewoordingen stelling 
nam voor het federalisme. Nu hij 
echter de gelegenheid krijgt om 
zijn overtuiging te laten gelden, 
stemt de hooggeleerde professor 
tegen. Hiermee bewijst hij ech
ter duidelijk hoezeer de Parti 
W^allon in feite op sleeptouw 
wordt genomen door de op en 
top Brusselse F.D.F.-bourgeoisie, 
die allesbehalve federaal gezind 
is ! 

Een « primaire universitair » 
die Meneer Périn 1 Ik noem dat 
ne voddevent I 

P.B., BrusseL 

TAALSTRIJD 

Het zwakke punt van de Volks
unie is de... taal. ï^en der groot
ste overwinningen van de Bel
gische staat is niet alleen dat 
€ hij de Vlamingen een anti-Ne
derlands kompleks heeft bijge
bracht > (dixit Van Haegendo-
ren), maar vooral, dat hij de gan
se Vlaams-Waalse tegenstelling 
herleid heeft tot een taalstrijd. 

en gij 
Dat zogezegd < enige verschil > 
tussen Walen en Vlamingen 
wordt nadien handig voorgesteld 
als bijkomstig en getuigend van 
verregaande kortzichtigheid en 
kleingeestigheid daar op in te 
gaan. 

Het Frans is immers een we
reldtaal... Opzeltelijk wordt in
dividuele tweetaligheid verward 
met verbastering. Wordt een 
Fransman Duitser en anders om
dat hij Duits leert ? Neen, maar 
Vlaming wordt wel heel dikwijls 
verfranst en anti-Vlaams, een 
franskiljonse snob dus, door de 
tweetaligheid die dikwijls eindigt 
op eenlaligheid in het Frans. 

Kan de V.l^ niet wat meer de 
nadruk leggen op het feit, dat de 
Vlaamse strijd er een is van het 
volk, het Zuid-Nederlandse, dat 
steeds niet ontvoogd is, dat het 
een ethnische kwestie is, dat het 
anders is dan de latijnse Walen : 
op liéél de lijn anders ? 

M.U., Berchem. 

ZO HOORT HET ! 

Alhoewel overtuigd en actief 
Vlaming, heb ik me nooit bij de 
Volksunie kunnen aansluiten om
wille van de zogenaamde directe 
actie van V.M.0. en V.U.M. Ik er
ken gaarne de goede bedoelingen 
en het werk van deze jongens, 
maar de negatieve kanten ervan 
hielden zeker tienduizenden kie
zers van de Volksunie weg. Het 
mag dan nog waar zijn dat in 
België zonder voorafgaand ge
weld de grote problemen niet 
worden opgelost (koningskwes
tie, schoolstrijd, eenheidswet, 
Zwartberg), dit geweld helpt al
leen wanneer daar een revolu
tionaire meerderheid va,i de be
volking voor te vinden is, of min
stens sympatizeert ; tenzij een 
geweldvoerende minderheid een 
dictatuur wil opleggen en de be
volking onderdrukken, zoals in 
sommige zowel katolieke als 
kommunistische landen (Spanje, 
Polen, Hongarije). 

Welnu, onze « minzame » Vla
mingen behoren niet tot een re
volutionaire meerderheid en ver
afschuwen een revolutionaire 
minderheid. Men kan dat betreu
ren, maar het is een feit. 

Denk nu niet dat dit een op
roep tot minzame braafheid is ! 
Alle demokratische middelen 
moeten worden uitgebuit. Dat 
doen uw parlementairen uitste
kend. Af en toe een ordelijke be
toging of een uilenspiegelstreek 
om de zaak levendig te houden 
en we zijn op weg naar het enige 
redmiddel voor Vlaanderen : 
door bewustmaking van onze 
Lamme Goedzakken naar een 
Vlaamsbewuste parlementaire 
groep waarronder niet kan gere
geerd worden. 

Haast tegen wil en dank wis
ten wij in het franskiljonse 
Drongen een nieuw geluid te 
brengen in de gemeenteraad. Als 
onbekende inwijkelingen hebben 
wij door een gedurfde Vlaams
bewuste propaganda de « Vlaam
se > stemmen kunnen kanaliseren 
en dit op een paar weken voor 
de verkiezingen. 

VLAAMSE 

TOERISTENBOND 
ENGELS LEREN TIJDENS UW VAKANTIE? 
Dan kan door het nieuwe initiatief van de VI>AAMSE TOEI^IS-
TENBOND. Georganizeerde 14-daagse studiereizen naar 
BKKiiri'ON — verblijf in een Engelse familie ^ zeer degelijke 
kursussen — georganizeerde autokaruitstappen. 
De « General Courses > in 1966 starten nog op 15-8 — 29-8 — 
12-9 — 26-9 — 10-10 — 21-10 — 7-11 en 21-11. 
Reissom slechts 5.990 fr. 

Alle inlichtingen en inschrijvingen : V.T.B.-sekretariaat, St.-
.Takobsmarkt 45, Antwerpen ; tel. 03/31.09.95 ; kantoren te 
Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostendï en St.-Niklaas ; bij al onze vertegenwoordigers. 

Verdachtmakingen volgens het 
welbekende recept (llex, enz...) 
bleven niet uit. We hadden geen 
schijn van kan.s, maar haalden 
vier zetels binnen op de elf. (Er 
was ook een Socialistische lijst). 

Dit alles ging zonder vechtpar
tijen of ruitenbrekerij, zonder 
kiesmeeting zelf.s. De Vlaamse 
zaak op demokratische wijze be
pleiten is de enige juiste weg. 
Moge de H. Geest (sic) de jon
gens van V.M.0. en V.U.M, einde
lijk toch verlichten... 

W.J., Drongen. 

« WIJ » AAN DE KUST 

Als VU..-simpatizant lees ik, 
hoewel niet wekelijks, regelma
tig het weekblad « Wij ». 

Tijdens de voorbije maand 
juni nu was ik met verlof te 
Blankenberge en wilde me daar 
ook het blad aanschaffen. Tot 
mijn grote verwondering echter, 
heb ik het bij geen enkele dag
bladverkoper kunnen vinden. In 
een boekwinkel vooraan in de 
Kerkstraat, antwoordde men mij 
dat zij « zo iets » niet verkoch
ten, net alsof ik een of ander 
pornografisch boekje gevraagd 
zou hebben, dat ze dan misschien 
nog zouden gehad hebben ook. 
Blaadjes als de « Pourquoi Pas? » 
kunt ge er trouwens ook zonder 
gewetensbezwaren aanschaffen. 

U zult het met mij toch eens 
zijn, om te betreuren dat « Wij » 
aan de kust niet méér verspreid 
wordt. Ik weet natuurlijk niet, 
hoe het met de andere kustste
den buiten Blankenberge gesteld 
is. Het is toch vooral aan de kust 
dat de ogen van vele Vlamingen 
opengaan en hun gal naar boven 
komt, zodat de behoefte aan een 
Vlaams Nationaal weekblad er 
m.i. groter is dan elders. Komt 
daar nog bij dat iedereen aan de 
kust over veel vrije tijd beschikt 
en ook gemakkelijker tot de aan
koop van een weekblad overgaat. 

M.G., Merksem. 

ENGELS KIEZEN 

Hierbij zenden wij U de tekst 
van de ministeriële omzendbrie
ven waardoor de keuze van een 
tweede taal in het onderwijs ge
regeld wordt. 

De eerste omzendbrief luidt als 
volgt : « Zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië hebben de leerlingen 
de keus, buiten hun inoedertaal, 
tussen 3 talen : de tweede natio
nale taal, het Engels en het Duits. 
Daar het vereiste aantal leerlin
gen voor het inrichten van een 
tweede taalcursus die niet deze 
is van de tweede nationale taal, 
op dit ogenblik 10 per homogene 
klasse bedraagt, en dit aantal zel
den bereikt wordt, valt in de 
meeste inrichtingen de keuze v..n 
het Engels als tweede taal niet 
te verwezenlijken. 

Uitgaande van deze vaststellin
gen heeft de minister beslist : 
1. Het aantal vereiste inschrij

vingen voor een cursus in de 
tweede taal die niet de natio
nale taal is, te verminderen 
van 10 tot 8 per homogene 
klasse. 

2. De keuze van de tweede en 
derde taal te beperken tot het 
Frans, het Nederlands en het 
Engels. 

3. In de Brusselse agglomeratie 
en op de taalgrens, waar de 

keuze van de tweede taal be
paald wordt door de Wet, het 
Engels als derde taal verplicht 
te maken ». 

De tweede omzendbrief zegt 
o.m. « In Wallonië en in Vlaande
ren wordt, van dit schooljaar af 
en voor de leerlingen van de Ge 
(Ie jaar der R.M.S.) de circulaire 
van 31 augustus van toepassing. 
De leerlingen van deze klassen 
volgen de cursus in de tweede 
landstaal. 

Wanneer een groep ouders een 
andere taal verkiest dan de twee
de landstaal, wordt hun keuze 
beperkt tot het Engels waarin de 
cur.sus mag ingericht worden zo
dra 8 leerlingen per afdeling zich 
daarvoor laten inschrijven, dus 
8 leerlingen in de 6e Latijnse of 
in de 6e Moderne (of Ie der 
R.M.S. of in de toegepaste afde
lingen). 

Vereniging voor verspreiding 
van het Engels. 

HET ZWIN 

De « Compagnie Immobilière 
Le Zoute », eigenaar van het 
prachtige natuurreservaat « Het 
Zwin •» te Knokke, acht het 
blijkbaar niet nodig de meerder
heid in dit land ter wille te zijn, 
gezien de eentalige Franse op
stelling van het jaarabonnement 
tot betreden van het reservaat. 
Graaf Lippens en de ingezetenen 
van de « Cie Immobilière Le 
Zoute » zondigen hierin, dunkt 
me, tegen de taalwetten. 

De Zwinvlakte is een unicum 
in ons land en ongetwijfeld his-
torisch-Vlaamse grond in handen 
van een franskiljonse trust, of is 
dit overdreven uitgedrukt ? 

M.V., Brugge. 

De redaktie draa^ geeu verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich bet recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt oeeii briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 

Brussel, A augustus 1966. 

B e t r ^ o b j ^ k t i ef_b« re ikt J_ 

Toen we vorig jaar in oktober het aan
t a l bladzij(3en en meteen de pr i j s van ons blad 
verhoogden, waren we wél zo verstandig om deze 
beide elementen te betrekken bi j onze vooruit
zichten en verwachtingen voor 1966. We maakten 
een begroting op ^waarvan we hoopten (en hopen) 
dat ze sluitend zou blijven j s lui ts tuk van < 
deze financiële planning was het aantal abon
nementen dat we tegen einde 1966 hoopten te 
zullen hebb«n : een raming dfe we voorzichtig
heidshalve nogal aan de lage kant hielden. 

Nadat we midden j u l i inzicht kregen 
in de c i j fers van de half jaarl i jkse abonne-
mentsvemieuwing, hebben wc nu eens haarfijn 
nagegaan waar we aan toe' zijn ten opzichte 
fen onze raming en onze vooruitzichten. • 

Eerlijk gezegd : het v i e l reusachtig 
mee ! Op 1 j u l i jongstleden stonden we reeds 
ver ier dsm we verwacht hadden te staan op 31 
december 1966, We zi ja dus een half jaar op on
ze platnning vooruit, wat wij in de eerste 
plaats danken aan het onverdroten werk van on
ze propagandisten en kaderleden. 

Indien die inspanning wordt volgehou
den en opgedreven (waarom niet ? ) , dan zullen 
wij niet slechts een iiieuwe redaktionele stap 
vooruit kunnen zetten, maar dan krijgen we een 
appeltje tegen de (nakende) verkiezingsdorst. 
Wat niet alleen wenselijk, maar hoognodig is ! 

^ \ 
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• vu.-SENATOREN EN LEUVEN 

een 
eigen 
wetsvoorstel 

'(in.^.d.b.) Wij hebben reeds eerder mel
ding gemaakt van een initiatief der Volks
unie-senatoren intake de Leuvense uni
versiteit. Aan de hand van dokument nr 
29G van de Senaat kunnen wij daarom-
tient nadere bijzonderheden verstrekken. 

De Volksunie-senatoren stellen voor het 
artikel 1, par. 3 van de thans van kracht 
zijnde wet op de universitaire expansie te 
wijzigen als volgt ; 

« Maken deel uit van de Katolieke Uni
versiteit van Leuven, de inrichtingen voor 
universitair onderwijs die er aan verbon
den zijn, en die gevestigd zijn : 

L in het arrondissement Leuven en in 
het arrondissement Namen (i.p.v. het kan
ton Waver); 

2. op het grondgebied van de stad Kort
rijk om er een onderwijs, voorbereidend 
op de examens voor het uitreiken van di
ploma's van kandidaat in de letteren en 
de wijsbegeerte, te verstrekken. 

3. op het grondgebied van de gemeente 
St. Lambrechts-Woluwe om er een onder
wijs, voorbereidend op de examens voor 
het uitreiken van de diploma's van doc
tor in de geneeskunde, licentiaat in de 
tandheelkunde en apotheker, in de mate 
dat het klinisch onderwijs hierin begrepen 
is, te verstrekken zowel in het Frans als 
in het Nederlands ». (i.p.v. alleen in het 
Frans). 

In de memorie van toelichting schrijft 
professor EJaut zeer terecht dat een gedeel
te van de Waalse studenten gekant is te
gen de overheveling van de franstalige af
deling naar Wallonië, omdat daarvoor een 
kleine excentrische gemeente als Waver 
woidt vooropgezet en niet een groter cen
trum in het hart van Wallonië zoals Na
men, waar reeds nu faculteiten zijn geves
tigd. 

• PAL EN SECAM • 

ruzie om 
Ideuren-
televisie 

'(n.v.b.) Op de onlangs te Oslo besloten in
ternationale konventie van technici in 
kleurentelevisie werd de beoogde overeen
komst betreffende een Europees eenheids 
systeem niet bereikt. Integendeel, waarne
mers zijn ervan overtuigd dat de kloot tus
sen de aanhangers van het PAL-systeem en 
deze van het SECAM-systeem vrij definitief 
is en nog bitter weinig uitzichten biedt op 
een toekomstig vergelijk. 

Het onbetekende rolletje dat het schijn-
baai neutrale maai toch weer met Frank
rijk meeheulende België in deze mislukte 
konventie gespeeld heeft, was eens te meer 
weet illiistratiel voor een bepaalde, typisch 
Belgische mentaliteit die voor televisiekij
kend Vlaanderen (én Wallonië) op heel 
kon iciriMin rampspoediee sevolgen kan 
hebben 

Hiei volgt m Korte trekken waar het om 
gaat. Voor het uitzenden en ontvangen van 
kleurentelevisie zijn op dit ogenblik twee 
systemen mogelijk. Enerzijds het door 
Duitsland ontwikkelde PAL-systeem, dat 
in feite een technisch verbeterde versie is 
van het in de Verenigde Staten reeds wer
kende en deugdelijk beproefde NTSC-sys-
teem. Anderzijds het door Rusland en 
Frankrijk uitgebouwde SECAM IV-proce-
dee. Op zuiver technisch niveau heeft PAL 
duidelijk meer kwaliteiten dan SECAM. 
Zelfs technici van de Franse ORTF moeten 

objektief bekennen dat SECAM aan be
paalde kleurafwijkingcn onderhevig is, ter
wijl PAL deze essentiële tckorLkomiiigen 
niet kan verweten worden. 

Tijdens de Oslo-konventie is echter ge
bleken dat achter de schermen ook andere 
maatstaven gelden dan zuivere kwaliteits
normen, maatstaven die in de eerste plaats 
schijnen bepaald 'te worden door nationale 
belangen en belangengroepen en in mis
schien nog meerdere mate door politieke 
kombines en blokvorming. Frankrijk en 
Oost-Europa opteerden voor SECAM en 
konden daarbij de steun afdwingen van 

een aantal Afükaanse landen. West-Duits
land veidedigde echter het PAL-systeem. 

Ncdeiland deed hieraan aktief mee, en 
beide landen kregen de rechtstreekse steun 
van de rest van West-Europa en de mo
rele steun van de Angelsaksische televisie
wereld. België echter bekende in het kleu-
rendebat geen kleur, maar schaarde zich 
zonder uitdrukkelijke instemming toch in 
het SECAM-kamp. 

Bij dit alles mogen m.i. wel enkele be-
'denkingen gemaakt worden. Herinneren 
wij ons allereerst hoe in de lijnenslag die 

bij het oprichten van ons tele\ isiebestel 
ge\oerd werd, de Waalse R.T.B, naar ana
logie van Frankrijk de 819 lijnen koos, ter
wijl de Vlaamse B.R.T. voor de 625 lijnen 
opteerde. Uiteindelijk zou (tenkoste van 
hoeveel ?) blijken dat de B.R.T. het bij het 
lechte einde had. 

Naar Oslo echter werden geen afgevaar
digden van onze -beide omroepen gestuurd, 
maar wel de heer Delafontaine die als tech
nisch direkteur de B.R.T.-R.T.B. als totali
teit vertegenwoordigde. De redenen hiertoe 
kunnen gemakkelijk geraden worden. Het 
unitaire België mocht niet voor de tweede 
maal zijn aangezicht verliezen; een tweede 
lijnenslag moest dus kost wat kost verme
den worden. En met dit tweede punt kun
nen wij ons onmiddellijk akkoord verkla
ren. Twee systemen voor kleurentelevisie 
brengen onnoemelijke onkosten met zich 
mee en een latere omschakeling zou een 
miljoenenverspilling betekenen (een ver
spilling die dan toch met 60 t. h. Vlaams 
kijkgeld moet betaald worden). 

Waarmee wij ons echter niet akkoord 
kunnen verklaren is, dat de Belgische dele
gatie zich in weerwil van de technische en 
kwalitatieve objektiviteit niet tot de PAL-
aanhang bekende. De beperkte .schade die 
de Waalse domheid bij de lijnenslag ver
oorzaakte, kan nu een nationale (finan
ciële) ramp worden. 

• EEN WAALS MANEUVER 

maar wie 
betaalt 
het gelag ? 

(n.v.b.) Gaan wij even rustig na waarom 
de Belgische (?) afvaardiging het duide
lijk betere PAL-systeem niet aanvaardde. 
Meteen bevinden we ons in een specifiek 
Belgisch politiek wespennest, waarin eens 
te meer de Waalse R.T.B.-wensen moesten 
primeren, niet alleen boven het Vlaamse 
meerderheidsbelang, maar ook boven het 
Belgisch nationale belang. 

Immers, wanneer België PAL als een-
heidssysteem zou invoeren, dan zou dit na
genoeg zeker verschillen met het Franse, 
daar Frankrijk ongetwijfeld het SECAM-
systeem zal blijven haiïdhaven. Daar de 
R.T.B, echter massaal veel van de ORTF 
relayeert, acht zij dit verschil ongepast en 
wordt het PAL-procedee niet aanvaard. 
Uiteraard kan dit door de B.R.T. dus ook 
niet aanvaard worden, omdat 2 systemen 
voor België financieel volkomen ondraag
lijk zijn. 

Het Vlaamse belang (daï op tv-gebied in 
niets met Prankrijk iets te maken heeft) en 
Vlaanderens zeer vruchtbare samenwerking 
met Nederland worden dus totaal gene
geerd. Maar evenzeer het Belgische belang, 
want de Parijse SECAM uitzendingen kun
nen via een relatief eenvoudig en goedkoop 
vertaalsysteem voor PAL-uitzendingen ge
adapteerd worden. 

Meteen is het dus duidelijk dat de Bel
gische delegatie te Oslo het betere PAL-
systeem had moeten kiezen (en dat haar 
neutraliteit in feite een stilzwijgend na
praten van Frankrijk was). Zij had dit 
moeten kiezen... in het belang van elke kijk
geld-betaler, uiteindelijk zelfs ook in het 
Waalse belang. Dat dit niet gebeurde, is 
wederom een typisch staaltje van in Bel-
gië's naam uitgesproken Waalse, pro Fran
se sentimentaliteit... een feit dat ons in het 
gimstigste geval weer zoveel jaren achter
uit zal brengen op tv-gebied, of in het on
gunstigste geval ons voor hoelang en ten 
koste van hoeveel met een minderwaardige 
kleurentelevisie zal teisteren. 

De beschamende lijnenslag heeft ons Mi
nisterie van Nationale Opvoeding en Rul-
tuur (waarvan de B.R.T. rechtstreeks af
hankelijk is) dus blijkbaai niets geleerd. 
Maar het zou er misschien, alleen al voor 
eigen bestwil, goed aan doen om de Volks
unie toch maar die zetel in de B.R.T.-be-
heerraad te gunnen waarop onze partij ge
zien 23 mei 1965 recht heeft 

Meer dan 1.000.000 Vlaamse tv-bezitter» 
(3.300.000 kijkers) moeten, ten minste voor 
stemmen-tellende politiekers, belangrijker 
zijn dan 650.000 Waalse (2.100.000 kij
kers) . 

naar de ijzerbedevaart! 
(Vervolg van bladzijde 1) rechtseisen niet in huis komt als er geen 
her r ie is, als er geen Rijkswacht bij te pas komt , als er geen klappen 
vallen of bloed vloeit, als er geen j a ren gevangenis worden uitgedeeld. 
De Gentse universi tei t werd niet verneder landst , de Franse preken voor -
een onsociale en onvaderlandse kaste in Vlaamse parochiekerken bleven 
niet achterwege, geen vervlaamsing van het administrat ief apparaa t van 
s tad of s taat zonder interpellaties, s t raatgevechten, kozakkenri t ten, zon
der ma t rakkensabba t , zonder waterkanonnen , zonder traan- en 'rook
bommen . 

Elkeen keur t da t af, aan beide zijden van de bar r ikaden , m a a r zo moet 
toch te lkens opnieuw een s tukje Vlaams rech t afgedwongen worden. 
Het w o rd t ons m a a r toegesmeten als wij onze tanden tonen. 

De laa ts te kruimels waren de Vlaamse se rmoenen aan de kust , door 
de bisschop van Brugge, nada t ook die van Antwerpen voor gelijkwaar
dige eisen had moeten kapi tuleren ten gevolge van s t raa tkabaa l , luid
ruchtige demonst ra t ies , kennismaking me t pol i t ieknuppels en aanhou
dingsmandaten . 

Wanneer zal dat gedaan zijn ? De IJzerbedevaar t moet he t de grote 
bazen aan he t vers tand brengen, te Brussel of w a a r dan ook, of zij ze
telen op de Koningstroon, op een bisschopstroon, in de banken en hol
dings, op de minis ter ies of de legerstaf. Het gaat niet langer op, telkens 
de opgang naa r de decentralizatie en dekoncentra t ie (o, die ellendige 
grap !) te dwarsbomen. 

Dat is de aktueels te en de dr ingendste wilsbeschikking die de IJzer
bedevaar t moet naa r voren brengen in dit j aa r 1966. Of is België dan een 
poli t iestaat ? 

De regering heeft bi j monde van de eerste-minister aan het Vlaamse 
extremisme de oorlog verklaard. Wees gerust , Vlaamse man , in haar geest 
is de IJzerbedevaar t daa r ook onder begrepen. Voor ons niet gelaten. 

Aan de IJzerbedevaar t zullen dan alleen ext remis ten deelnemen. 
Mijnheer Vanden Boeynants . K o m ze tellen, zo ge d u r f t ! Maar m a a k 
he t land niet wijs da t ze slechts me t een handvoUetje zijn. Zend er de 
voorzi t ter van een uwer regeringspart i jen op af, om ze dood te schieten 
en zo de smet die op het Belgisch vaderland kleeft, in Vlaams bloed uit 
te wissen. 

We verwachten u, in de komende ja ren met u w eenzijdig gerichte pro
paganda voor tweetaligheid, me t u w st r i jd tegen het extremisme. De 
duizenden extremisten van de IJzerbedevaar t spuwen ze uit en lachen 
u in u w gezicht vierkant uit me t die apekool en larie. 

Alle Vlamingen, die n a a m waardig, zullen Run eendagsgeschillen op zij 
zetten en naar Diksmuide-Kaaskerke gaan. Zij zullen zich extremisten 
voelen tegenover de flauwe kul w a a r m e d e m e n ze paaien wil. 

De Vlaamse nat ional is ten zullen op de bedevaar tweide prezent zijn. 
Niemand zal ontbreken. De IJzerbedevaar t zal blijven groeien in ver
houding tot de Vlaamse weerbaarhe id en de Vlaamse poUtieke mondig
heid. 

De Volksuniemannen en -vrouwen zullen ta l r i jker dan ooit getuigen 
voor het Vlaamse extremisme. Het zal de overgebleven vergrijsde 
Vlaamse oud-stri jders uit de eers te wereldoorlog, de moedige professor 
Fransen, de kranige Adiel de Beukelaere, de scherpzinnige Rik Borginon 
en de anderen die de gaafheid van hun Vlaamse idealen in de str i jd voor 
het bes taan meer dan vijftig j a a r ges tand waren , een blijvende vreugde 
zijn dat de IJzerbedevaar ten onbe lemmerd voortgaan, da t de geest van 
de Vlaamse frontbeweging de jongeren nog bezielt. 

De Volksunie zal de laatste zijn om aan die geest afbreuk te doen of 
schade te berokkenen. Daarom zal ze, als één man, naar Diksmuide-
Kaaskerke gaan. Waardig doch kordaat zal ze aan de regeerders zeggen : 
we nemen de handschoen op, we wachten u op voor de s tr i jd tegen u w 
zogezegd extremisme. We beginnen al op 21 augustus 1966. Ge hebt ons 
de oorlog verklaard. Ge zult hem krijgen. 

Geen zinnig mens in Vlaanderen twijfelt aan de u i tkomst . Gij toch 
ook niet, mi jnheer Vanden Boeynants ? Of zijn er geen tekenen aan de 
wand die u zeggen dat het niet langer kan voortgaan me t elk Vlaams 
reflex door ma t r akken en kommissies voor verbetering van de betrek
kingen tussen de volksgemeenschappen in België lam te leggen ? 

Uw kommissies e n ronde-tafelkonferenties zijn opium voor Vlaande
ren. We worden wakker , voorgoed, we zijn lekker uitgeslapen en de 
Volksunie s taat in de voors te gelederen met haar zweep. 

Volksunieleden, blijft niet thuis op 21 augustus aans taande . Over
rompel de IJzerbedevaar t door u w aantal , door de waardige demonstra
tie van uw besliste wil de bewindvoerders duidelijk te maken dat het 
gemeend is. 

Geen gemopper over personen, over metodes , over p rogramma ' s , over 
de ijdelheid van immer weerkerende slagwoorden, over de nutteloosheid 
van de IJzerbedevaar ten. Laat de vreze van de vergeefsheid niemand 
onder u overmeesteren. Naar Diksmuide-Kaaskerke! 

De mandatar i ssen van de Volksunie zullen er zijn,- to t de laatste man, 
liefst opgeslorpt in de massa van de Vlaamse extremisten, waar Vanden 
Boeynants zo verschrikkeli jk het land aan heeft. 

Niemand heeft het recht daar te paraderen , m a a r elk heeft de plicht 
op de bres te staan, in de geest van de Vlaamse frontbeweging, die 50 
j aa r geleden aan de IJzer in het sombere oorlogsjaar 1916, uit idealisme 
in houwe t rouw werd geboren. 

Laat het heden het verleden niet beschamen. Zo is ook de toekomst 
veilig. 

L. Elaut . 
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MAAR BRUSSEU 

Op verzoek van de Brabant
se provinciaal der Ongeschoei
de Karmelieten moest onlangs 
E.P. Jean-Baptist het klooster 
a a n de Guldenvlieslaan te 
Brussel verlaten; hij werd 
« overgemaakt » aan een kloos
t e r in de Vlaamse provincie. 

Op welke wijze had de pa
t e r zich onmogelijk gemaakt ? 
Deed hij dingen die m tegen
s t r i jd waren met de regel van 
zijn orde of viel er op zijn ge
drag iets aan te merken ? 

Veel erger dan d a t ! Pater 
Jean Baptist was van mening 
dat , Brussel een tweetalige 
s t ad zijnde, de Ongeschoeide 
Karmelie ten er moesten zor
gen voor een tweetalig aposto
laat . Te dien einde moest — 
steeds volgens de onverlaat — 
d e pr ior van het Brussels 
klooster een tweetalige zijn. 

Een dergelijke opvatting is 
natuur l i jk een vergrijp da t 
moe t beteugeld worden met 'n 
straf-verzetting. Temeer daar 
de Brabantse provinciaal er 
zich op beroept « dat de huidi
ge toestand altijd zo is ge
weest ». 

Flamingantische nieuwlich
te r s zouden nu plots willen dat 
he t anders wordt . Waar halen 
ze het ? 

BELL NAAR G E ^ L 

Het staat nu vast : Bell zal 
zijn nieuwe fabrieken vestigen 
te Geel-Punt, De bouwwerken 
zullen over anderhalve maand 
begonnen worden. Dit werd op 
de jongste ondernemingsraad 
te Antwerpen medegedeeld. 

Daarmee is een eindpunt ge
zet achter een str i jd die ver
schillende maanden werd ge
voerd, vooral onder impu ' s 
van V.U.-volksvertegenwoordi-
ger d r Goemans. Zoals men 
weet wilde de regering het 
Antwerps bedrijf dwingen ge
deeltelijk naar Wallonië te 
verhuizen, hetgeen niet alleen 
het wegtrekken van een be
langrijke in Vlaanderen geves
tigde nijverheid zou beteke
nen, maar tevens het aan de 
deur zetten van vele Antwerp
se werknemers . De vestiging te 
Geel daarentegen is de^ logica 
zelf, omda t in de streek nog 
een vrij groot gebrek aan 
werkgelegenheid heerst en ve
le arbeiders nog moeten pen
delen om hun brood te verdie
nen. 

In ieder geval is het bereikte 
rezultaat weer eens kenschet
send voor de bekommernis die 
de Vlaams-nationalisten voor 
de kleine man en voor de ar
beiders hebben. En het zo
veelste bewijs dat een volge
houden V.U.-aktie tot pozitieve 
rezultaten leidt. 

Jr», ,1, 

Zomenveertje anno 1966 op een camping ergens In het land... 

N I E U W E M A N 

E r is nog een ander nieuwtje 
op Bell : b innenkor t krijgt 
I.T.T.-Europe (de grote Ameri 
kaanse holding waarvan Bell 
de Belgische vestiging is) een 
nieuwe public relations-mana
ger en dat zal niemand minder 
dan de heer Pol-Henri Spaak 
zijn. 

De « man die de wereld ons 
beni jdt » zou inderdaad — vol-

W/£ EEN PUT GRAAFT... 
Misschien is het goed voor het vermoei

de geheugen \an de mens met \erlof, jf 
de zeldzame jonge ogen die dit rubriekje 
zouden beki|ken, de titel aan te vullen : 
« voor een ander, die \alt er zelf in » ! Nu 
is wel alle wijsheid, ook die volkse spreek
woorden-wijsheid relatief en worden alle 
dieven niet altijd bestoleii en alle bedrie
gers niet voortdurend bedrogen, maar het 
blijft een wijsheid. Al is het er ook slechts 
een van menselijk formaat. 

De oude Plato kende natuurlijk geen 
oude Nederlandse volksgezegden, maar in 
zijn « De wetten » heeft hij in een prach
tige bladzijde een toepassing gemaakt van 
die wijsheid die ongewoon aktueel is ge
worden. Wellicht niet enkel in België, 
maar toch heel zeker in dal land. Wie zich 
zelfs maar de recente geschiedenis van 
dit land herinnert, en eer korte periode is 
al voldoende, kan zondei meer de woor
den van Plato als een soort komnientaar 
bij die gebeurtenissen lezen : < Als het 
verkrijgen van gezagsposten eenmaal een 
kwestie van competitie is geweest eigenen 
de overwinnaars in die sfnjd zich de poli
tieke aangelegenheden zozeer toe, dat ze 
zelfs niet het geringste deeltje overlaten 
aan de overwonnenei-zelf en aan dezer 
nakomelingen. Bovendien wordl het leven 
van beide partijen één elkaar bespieden, 
opdat toch maar niemand ooit aan het be
wind zou komen, en bij de herinnering 
aan de vroeger geleden kwalen in opstand 
zou komen. Oat •'ijn dan ook, we durven 
het thans verklaren, geen politieke regi
mes, zoals we ook geen wetten als goede 
kunnei, beschouwen, als ze niet gemaakt 
werden met het oog op het algemeen wel-
ziji» van de ganse staat : worden wetten 
soms gemaakt voor enkelen, dan noemen 
we die lui partij-mannen, geen burgers , 
en wat men als lun « rechten » bestem
pelt, is een hol woord ». 

Hadden de Belgi.sche geniale staatslie
den, machthebbers en partijleiders na 
1945 ook maar iels van Plato's wijsheid 

overwogen en toegepast, dan harlden zij 
dit land voor de krisistoestand waarin net 
nu verkeert, kunnen redden, fcn dan v\il-
len we de repressie zelfs nog buiten be
schouwing laten ! Jarenlang heeft men 
wel eindeloos verteld en beweerd dat ti 
geen Vlaams-Waalse problemen meer be
stonden. Metterdaad echtei heelt men de 
dwaasheden begaan die Plato beschreef. 
In feite mocht ü\er de meest normale 
rechten voor de nederlandstalige Bel
gische burgers zelfs met meer gesproken 
worden. In feite werden onvermoeid alle 
mogelijke posten beze* door eigen partij
mensen, zonder met geschiktheid of be
kwaamheid rekening te houden In feite 
werd van de taalwetten enkel de niet wet
telijk verplichte talen-« telling j . gebruikt 
en misbruikt en ten slotte ook « toege
past ». Belgische gezagsdragers misten een 
wellicht laatste kans om te bewiizen dat 
er in deze staat geen voor rechten maar 
alleen gelijke rechten waren, dat er enkel 
voor de wetten, die \oor allen geldig zijn, 
gelijkwaardige burgers waren en geen be 
voordeligde partij-mannen. 

Maar het was blijkbaar niet voldoende 
dat alle « extremisten » veilig opgeborgen 
zaten (en dat was zeker zo, want de maat 
werd zeer ruim genomen !). om in alle 
rust te bewijzen dat de machtshebbers 
inderdaad « dienaars van de wetten » 
waren De wijze waarop de/e mensen io 
pas nog de eenzijdig atgekondi!?de « taal-
vrede » verstaan, is het zoveelste bewijs 
van hun ongeneeslijkheid. En toch hangt, 
weer volgens Plato, « daarvan (van het 
dienaar zijn van de wet nl.) bovenal de 
redding of de ondergang van een staat » 
af. 

« Want een staat, waarin de wet van 
anderen afhankelijk is en zonder gezag 
blijft, daar zie ik ook dat zijn ondergang 
nabij is ». 

In de « Belgische t put, komt een « Bel
gisch * lijk 1 

Nemrod. 

gens een Brussels weekblad — 
zijn tijd niet alleen besteden 
aan het schrijven van mémoi
res. Om zijn levensavond niet 
in proletar ische a rmoede te 
moeten slijten, zou hij de niet-
onaanzienlijke wedde van 
I.T.T. p ropagandaman voegen 
bij zijn par lementa i r pensioen, 
de inkomsten van zijn ge
denkschrif ten en de paar an
dere appelt jes voor de dors t 
die hij terzijde legde ti jdens 
zijn welgevuld bestaan. 

En wie zou er nog durven 
beweren dat de Amerikanen 
ondankbare lui zijn ? 

S H A P E 

De heren van Shape schijnen 
nogal kieskeurig te zijn ^ De 
Navo-opperbevelhebber gene
raal Lemnitzer, is dezer dagen 
in België geweest en bracht 'n 
bezoek aan de streek van Chiè-
vres-Casteau waar — volgens 
de inzichten van de regering 
— het nieuwe Shape-hootd-
kwart ier zou gevestigd wor
den. 

De ach tbare heer Lemnitzer 
had het echter zo niet begre
pen. Totaal onverwacht en te
gen alle regels van de hoffe
lijkheid in liet hij de hem be
geleidende Belgische minis ters 
in de steek en ging hij op ei
gen houtje een kijkje nemen 
in de streek van Waterloo. 
Want generaal Lemnitzer 
schijnt er aan te houden dat 
zijn Shape-schapen niet te ver 
van een grootstedelijke stal 
weiden. 

Niets is inderdaad erger 
voor een militair hoofdkwar
tier dan gevestigd te zijn in 'n 
streek waar het vooralsnog 
ontbreekt aan floor-shows en 
dergelijke noodzakelijke din
gen meer. 

Inmiddels gedroeg Lemnit
zer zich als een zegevierend 
generaal in een bezet land : 
hij zal zélf wel u i tmaken, waar 
hij liefst kwar t ier betrekt . 

Gaat onze méér dan inschik
kelijke regering zich ook ter
zake een ring door de nieuwe 
stij lneus laten boren ? 

H E I D E N S E B I S S C H O P 

Wij wisten sinds dert ien mei 
dat ongeveer heel katotiek 
Vlaanderen (franskiljons uit 
gezonderd) in de ban geslagen 
was van de groot-inkwisiteur 

van de Belgische konservatie-
ve zeden • Rev. Mère Libre 
Belgique Volgens het proza 
van deze hoedster der Bel
gische or thodoxie heeft de 
Vlaamse schismatieke Kerk 
sinds een paar weken een even 
ketterse bisschop Mgr. De 
Smedt van Brugge. 

Wi] oordelen niet onder 
welke overwegingen van prak
tische of principiële aard Mgr 
De Smedt zijn beslissing trof 
over het taalgebruik in de 
kerken aan de kust Feit is dat 
deze regeling zeer sterk gaat 
in de richting van de basisbe 
ginselen waarop een normale 
gemeenschap zich ontplooit . 
De Libre die nog altijd zweert 
bij 1830. s to rmt nu los tegen de 
Brugse bisschop met een fa
nat isme dat zulke evenwichti
ge eerwaarde moeder anders 
alleen over had voor de « pe
tit clergé ». 

Omdat de bisschop terug
keert naar nog oudere m a a r 
gezondere opvatt ingen, ooit 
door een zekere Paulus gefor
muleerd als « Griek met de 
Grieken en barbaar met de 
barbaren », wordt hij uitge
scholden als kapi tuleerder 
voor de heidense eisen van de 
« in tégr i t é du sol flamand » 
alsof « Menapiër met de Me-
napiêrs » zo anders klinkt dan 
dat Pauiuswoord. 

NIET R O O S K L E U R I G 

Raaskallen gaat de Libre als 
ze de bisschop de vraag stelt 
of dat misschien wil zeggen, 
dat binnenkort overal het 
Frans zal verjaagd worden , 
dat men in de winkels geen 
Frans meer mag spreken en 
ja, dat men de franstaligen zal 
verplichten accentloos « Schild 
en Vriend » te zeggen. Derge
lijk hondsdol geschrijf s taat 
in de « zeer katolieke » Libre 
Belgique. Wij kunnen de Li
bre nog meer verklappen Niet 
alleen dat van die « Schild en 
Vriend » komt er nog door, 
m a a r Mgr De Smedt zal als 
een n i e u » e Willem Van Saef-
tinge te paard stijgen om zelf 
de aktie te leiden. 

Als we bedenken dat Willem 
Van Saeftinge, toen hij terug 
in hel klooster kwam na de 
Guldensporenslag, zijn frans
kiljonse abt het hoofd kliefde, 
dan ziet de toekomst er voor 
Kardinaal Suenens niet ai te 
best mt . 
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O P R E C H T H E I D 

Wanneer was VDB oprecht ? 
Toen hij voor enkele weken 

aan de repor te r s van de B.B.C. 
verk laarde da t België niet kan 
zonder de p r imau te i t van he t 
F rans ? Ofwel bij zijn verkla
r ing op 21 jul i : « Onze ge
meenschappen hebben ieder 
dezelfde r ech ten en h u n taal 
dezelfde waa rde » ? 

Wanneer was VDB oprech t ? 
Toen hij verklaarde da t on

ze polit ieke ellende he t gevolg 
was van de agitatie der extre
mis ten ? Ofwel als h i j , me t be
t rekking to t de niet nageleefde 
taa lwet ten , op 21 juli zegde : 
« D a t kan genoegen doen of 
niet . Het is onze Belgische wet 
en allen die werkel i jk h u n 
land liefhebben, moe ten deze 
toes tand e rkennen » ? 

E n w a a r o m moet de regering 
dan zich vergri jpen aan he t 
zogenaamde Vlaamse extre
misme , da t s teeds welig zal 
blijven gedijen in de huidige 
door Brussel geschapen P.V.V.-
atmosfeer , die op de koop toe 
door voornoemde heerschap
pen op schijnheilige wijze 
word t gesteund en in leven ge
houden ? 

E n dat noemt men : de op
s tand der gema t igden ! 

BISSCHOP-BOEMAN 

« L a l ibre Belgique», die 
sinds de jongste verkiezingen 
van P.V.V.-krant geleidelijk to t 
F.D F. orgaan ontwikkel t (voor 
Wie van h u m o r h o u d t l ek tuur 
aanbevolen !) is s inds enkele 
m a a nde n de tel kwijt . 

De bisschop van Brugge die 
in tegenstelling tot onze aar ts 
bisschop, ui t Rome concilie
geest n a a r huis heeft meege
b rach t en die bezig is zijn er
gerlijke flater van 1958 te doen 
vergeten, word t een van h a a r 
mikpun ten . Hij deelt da t ge
noegen overigens me t senator 
Jorissen, over wie de « Libre » 
ook niet zwijgen kan. He t feit 
da t Mgr De Smed t niet ak
koord is me t de Leuvenpoli-
t iek van de kardinaal , is waar
schijnlijk niet v reemd aan de 
herhaalde aanvallen. 

Bij de afschaffing van de 
Franse p reken aan de kus t 
suggereerde de « Libre » da t de 
franstalige en franskil jonse 
gelovigen dan m a a r bes t uit de 
missen aan de kus t zouden 
wegblijven. 

Bisschoppen en pas toors 
worden door de « L i b r e » 
slechts verdedigd zolang die 
h a a r 19e eeuwse konservat ieve 
anti-Vlaamse poli t iek dienen. 

BROODROOF 
PRAKTIJKEN 

De Vlaamse kus t blijft daar
bij de woede van de « Libre » 
wekken. In he t bi jzonder dan 
de gemeente Oostduinkerke en 
haar Vlaamsgezinde burge
meester , de heer Loonens. De 
« Libre » wil alle franstalige 
toeris ten die gemeente doen 
boycotten, omda t burgemees
t e r Loonens vorig j aa r een be
toging van de Vlaamse Volks
beweging toe l ie t ! 

Zoals men ziet is de «Libre» 
slechts noodgedwongen demo-
kraa t . Hoeveel pre t t iger was 
de 19e eeuw met de cijnskie
zers , toen he t gewone volk niet 
moch t b e t o g e n ! ^ 

Wij vrezen echter da t de 
hetze van de « L i b r e » tegen 
Oostduinkerke een averechtse 
u i twerk ing zal hebben . Vele 
Vlaamsgezinden zullen n u ne t 
Oos tduinkerke als vakantie
verblijf of als ple is terplaats 
uitkiezen, zodat dit badplaa ts 
je een nog veel grotere ui tbrei
ding zal nemen dan da t dit de 
jongs te p a a r j a a r al he t geval 
was . 

BEVOLKINGSGEGEVENS 

Anderzijds ju ich t de « Li
b r e » da t he t geboortecijfer in 
Vlaanderen verder daal t en dit 
van Wallonië begint te benade
ren . 

1963 : Vlaanderen 18,7; Wal
lonië 15,5. 1964 : Vlaanderen 
18,6; Wallonië 15,7. 1965 Vlaan
deren 17,4; Wallonië 15,2. 

In de per iode 1930-39 was 
h e t cijfer voor Vlaanderen 
20,2 en voor Wallonië 13,2. 

Men ziet w a a r de « Libre » 
he t gaat zoeken. 
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Brussel : het uitzicht verandert wel Maar de mentaliteit ? 

Maar cijfers zijn cijfers en 
-he t bevolkmgsvraagstuk voor 
Vlaanderen begint zich te stel
len. De verdere industrialise-
r ingspoht iek in Vlaanderen 
om de ui twijking van jonge 
krachten naa r Wallonië te 
keer te gaan en het behoud 
van de jonge Vlaamse gezin
nen te Brussel en in de rand
gemeenten zal alvast in af
wacht ing grotere aandacht 
moe ten krijgen in de Vlaamse 
str i jd. 

DE DOCHTERS 

Vorige week was de T.V. op 
bezoek ten huize van E.P. 
S t racke s j . He t werd een bui
tengewoon in teressante uit
zending en de talloze vr ienden 
van de « generaal » zullen eens 
te meer me t vreugde en gene
genheid vastgesteld hebben, 
hoe helder van geest, vlot en 
jong van gedachten pa te r 
S t racke ondanks zijn haas t 
bijbelse leeftijd is gebleven. 

Aan het einde van de uit
zending zegde pa te r St racke 
o m. da t één zijner groots te 
zorgen de houding van heel 
wa t k inderen van Vlaamsgezin
den is. Waar blijven de zonen 

van de in de str i jd vergrijsde 
vaders ? 

Pa te r S t racke had terloops 
ook wel even naar de dochters 
kunnen informeren. Het ant
woord ware wellicht even be
droevend geweest. 

Zo vertelde ons een kennis 
da t hij onlangs te Oostende 
oog- en oorgetuige was van 
he t Frans getater van twee da
metjes in een gelegenheid aan 
de dijk : een dochter van wij
len de Fee en een dochter van 
wijlen minis ter Sap. De laats
t e (bezwarende omstandig
he id ) zijnde de echtgenote van 
Oostende 's eers te b u r g e r ! 

HERRIE IN 

ANTWERPSE 

GEMEENTERAAD 

Verleden week maak ten wij 
in een pepernoot reeds mel
ding van de verschillende ver-
bodsmaatregelen die de Ant
werpse burgemees te r Craey-
beckx de jongste ti jd tegen 
Vlaamse organisat ies en de 
V.U. doet ui tvaardigen. Zo 
werd de Bormshulde en -ten
toonstell ing verboden, word t 
stelselmatig geweigerd toela
t ing te verlenen voor he t hou

den van werftochten met de 
mikro wagen en werd onlangs 
de elf juh-herdenking van We-
re-Di verboden. De Antwerpse 
V U -fraktie in de gemeente
raad wilde tegen deze diskri-
minat ie pro tes teren onder d e 
vorm van een interpellatie die 
door d r Ballet zou gehouden 
worden en die regelmatig w e r d 
aangevraagd. 

Toppunt was wel dat deze 
aanvraag niet op de dagorde 
werd geplaatst , alhoewel d r 
Ballet alle mogelijke inlichtin
gen had vers t rekt t i jdens een 
twee u ren durend onderhoud 
dat hij voordien met de bur
gemeester had. 

De jongste zitting van de ge
meente raad begon zeer woelig 
toen m r Wagemans het woord 
vroeg bij mot ie van orde o m 
tegen de wetsverkracht ing t e 
protes teren, hetgeen eveneens 
geweigerd werd ! De leden van 
de V.U. - groep reageerden 
d a a i o p zeer heftig en wis ten 
enkele socialistische hardroe-
pers met een paar meppen he t 
zwijgen op te leggen. Zij beslo
ten m de toekomst hun oppo
sitie-houding te herzien en d e 
ondemokrat i sche en onwette
lijke maatregelen van het Ant
werpse s tadsbes tuur bij de ho
gere overheid aan te klagen. 

DIALOOG 
Is V.U.-binding met Vlaamse vakvereni

gingen en Vlaams Ziekenfonds gewenst ? 
Deze brandend aktuele konkrete vraag is 
door een lezer uit Antwerpen onder de 
rubriek Dialoog m « Wij » \an 25 juli iI. 
gesteld geworden. 

Dat de leiding van de V.U. dit proza in 
haar stnjdblad heeft latjen verschijnen, zal 
\e]e partijgenoten \erheugen. Want de 
\raag laten stellen is ze ook willen beant-
\̂ oorden. 

Tot nog toe huldigde de partijleiding de 
stelling dat een vakvereniging moet los 
staan van een politieke partij. Dat prin
cipe op zich zelf hjkt ons gezond en lo
gisch. Wat ons in de huidige stand van 
zaken onlogisch voorkomt, zou het nege
ren zijn van de wenselijkheid van Vlaamse 
vakverenigingen en Vlaamse Ziekenfond
sen. 

Het vermoeit ons niet, steeds te blijven 
herhalen dat politieke machtsvorming en 
versterking zonder sociaal ekonomische 
organisaties gelijk staat met het boetseren 
van een reus op lemen voelen. 

Zondei vrees voor tegenspraak durven 

we beweren dat het vooroorlogse Vlaan
deren op dit terrein een lichtbaken is ge
weest, een toetssteen voor het heden. 

Vierendertig mutualiteiten en een Vlaams 
sjndikaat bestreken toen alle sektoren van 
het sociale leven en waren de ruggesteun 
van een Vlaams-nationale dagbladpers. 

Op dit vlak steekt de houding onzer 
voorgangers schril af tegen de gespleten
heid van vele Vlaams nationale partijmen-
sen, die menen dat hun persoonlijk jf 
familiaal belang er zal onder lijden, indien 
zij niet ingelijfd blijven in organismen, 
wier spreekbuizen en pers ons nog steeds 
met onze eigen Vlaamse centen blijven 
bekogelen. 

De dwingende noodzaak tot het weg
trekken der Vlaams-nationalen uit de 
kleurziekenfondsen kan afdoend bewezen 
worden aan de hand van vlg overweging, 
volledig pertinent ter zake. 

De V.U. behaalde bij de jongste verkie
zingen 350.000 stemmen — meestal waren 
deze kiezers aangesloten bij A.C.V., 
A.B.V.V. en hberale vakbonden. Wie 
A CV., A.B.V.V. en liberale vakbonden 

zegt, denkt er C.V.P., B S P. of P.V.V. bij. 
De/e politieke gioeperingen hebben on
tegensprekelijk een binding met de onder-
scheuleliike vakverenigingen. 

Volgens een C.V.P. analyze die met 
cijfers kan worden gestaafd, brachten dtze 
350 000 V.U.-kiezers, langs hun mutuahtei-
ten, per jaar in de offerblok van onze 
politieke tegenstrevers een nettowinst van 
200.000 000 fr Zij die de berekening met 
ciifermatenaaJ ter zake verder wensen 
uit te diepen, verwijzen wij naar onze bij
drage in de « Nieuwe Dag » van 23 juni 
II onder de titel • « Voor een Vlaams-na
tionaal Ziekenfondswezen >. 

200.000.000 fr. per jaar i Hoort ge het, 
Vlaamse vrienden ! Dit sociaal probleem, 
tegenover dit sprekend cijfer, verder blij
ven negeren of aan de uitdieping ervan 
medewerking weigeren, bewerend dat de 
uitbouw hiervan op politiek vlak een ver
snippering van krachten op dit ogenblik 
zou betekenen, getuigt van blindheid of 
onwetendheid. Langer lijdzaam toezien 
IS een misdadig kaartspel m het kraam 
van de verburgerlijkt-» kleurpartijbonzen. 

De mistevredenheid in de arbeidende 
klas is nu legio. Of was Zwartberg dan 
voor ons geen voldoende les ? 

De V.U. moet naar de arbeidskringen 
toegroeien. Zonder andere bevolkings
groepen te benadelen, moet in hoofdorde 

de nood van de minst begunstigde ge
lenigd. 

WIJ moeten verder strijden aan de zijde 
van de kleine Vlaamse man. In geen enkel 
geval mag het trefpunt Vlaamse beweging-
arbeiders worden ongemoeid gelaten. 

Af en toe wordt in de hogere leiding het 
bezwaar geopperd : Vlaamse Ziekenfond
sen uit het verleden heten ons bittere 
ervaringen. Ook dit argument kunnen we 
thans niet meer weerhouden als doeltref
fend. A.C.V., B.S.P. en liberale zieken
fondsen kenden in het verleden eveneens 
zwarte schapen (cfs. secretaris St Andries-
Brugge) — toch waren zij er als de kip
pen bij om deze gemaakte putten onmid
dellijk te vullen — zonder dat hun aan
gesloten leden er nadeel bij ondervonden. 
Predikt men dan niet dat hier en daar een 
afvallige priester geen afbreuk doet aan de 
onwankelbaarheid van de H. Kerk ? 

Wij hebben effektieven en fundamenten 
ip het Vlaamse land, geboren uit 15 jaar 
wellicht ondankbaar en onbaatzuchtig 
werken. Velen staan klaar om onze ran
gen te vervoegen, maar wachten op het 
groene licht dat aan de top moet worden 
aangestoken. 

Op wat wacht de V.U.-leiding voor brug 
en binding met de Vlaamse vakvereniging 
en Vlaams Ziekenfonds ? 

R. Huyghe. 
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WIJ. 

AMNESIE 

OF 
AMNESTIE? 

bU EEN 65ste 

Een belijdenis die Omer Van Auden-
hove goedkeurend gegrinnik zou ont
lokken. 

Wij hebben ook gegrinnikt, \' 'iktor, 
als wij na dat geschrijf uw artikelen
reeks in Nieuw Vlaanderen 1938 herla
zen onder de ernstige titel « Idealisme 
en realisme in de politiek ». En hoe
wel wij er mijns inziens, als naar-fede-
ral isme-groeiende Vlaamse gemeenschap, 
toen beter voorstonden dan nu, schreeft 
gij toch : c( Het getuigt van een klein
burgerlijke mentaliteit te denken dat 
een volk tedding vinden kan in het op-
kalfmteren van een staat die geboren is 
uit een andere geest en een ander hart 
d'an datgene wat ademt in de borst van 
dit volk )). 

En waar gij vandaag met geleerde af
schuw spreekt over de Vlaamse « afzon-
derinar » werd het toen : <( Bovendien 
valt onze politieke strijd thans samen 
met een staat die van liberale politie-

de onderschikking van de Vlaamse aan 
de eisen van demokralie, partijstruk-
tuur en welstand geneigd zijn om de 
duim te leggen en to€ te geven. Een rea-. 
lisme dat uitgaat, alle fiasen over meer-^ 
derwaardigheid ten spijt, van een kom-
pleks van opvattingen en gedtagingen 
die het « Vlaamse » in een minderwaar
dige verhouding stellen tegenover het 
Belgische. 

Gij waart zeer scherp voor '( de be-
roepspolitiekers voor wie alle aktie rond 
hun zetel ei)kelt ». En de Katolieke Ak
tie en de heer Van Cauwela.ert moesten 
het ook ontgelden, want door hun hou
ding « ging voor de huidige generalies 
de zekerheid van de nationale levens-
aanvoeling verloren — een verlies dat 
nog bespoedigd werd door het gemis 
aati grote en suggestieve persoonlijk
heden in de nationale beweging. Bella
ren lüij soms tot een « Generation oline 
Manner? ». 

VERJAARDAG 

Bij lijkreden of afscheidswoorden voor 
een gepensioneerde wordt gewoonlijk 
niets dan lof gesproken. Men geeft in 
de regel dan algemene amnestie, de 
spons o\cr de fouten van het verleden. 
Victor Leemans is zo pas 65 geworden. 
Wij hebben het vernomen uit uitge
breide huldeartikels in de gevestigde 
katolieke Vlaamse kranten « Gazet van 
Antwerpen » en « De Standaard ». Wij 
hebben ze met belangstelling gelezen. De 
kilos wierook, eigen aan het verschijn
sel van huideartikels bij de pensioens
leeftijd, er bijgenomen. Het was niet 
alleen wierook die er afdroop, ook een 
deel venijn zat er in de staart, met een 
geraffineerd spuwen op « de kleinere 
partijen » door het gehuldigde feno
meen (kwalificatie « Gazet van Antwer
pen »). « Men kan toch niet voor alle 
problemen die men anders ziet, voor 
alle oprispingen tot de oprichting van 
een nieuwe partij overgaan », meesmuilt 
de heer senator. 

Toen kregen wij een eerste oprisping 
en de neiging om de feestklanken te 
doorkruisen met een tegengeluid, maar 
ach ja, de pensioensleeftijd. Enkele da
gen later lazen we in « Pallieterke » dat 
« Fitoor-himself zowel de Frut als de 
Staatkundige op de hoogte heeft ge
bracht van zijn 65ste verjaardag met 
het dringend verzoek, daarover een stuk-
ske (allé zo lang mogelijk) te schrij
ven ». 

Dan kregen wij een tweede, nog moei
lijk te bedwingen oprisping, want het 
blijkt uit niet' dat Victor, als zijn iet
wat oudere kollega Spaak, inderdaad op 
pensioen zou gaan. Er was dus terug 
plaats voor de politieke kritiek. 

De vakantiedagen zijn een goede ge
legenheid om te rommelen in het zol
derarchief. Als jong flamingant kregen 
we zopas van een oudere strijder een 
reeks jaargangen van « Nieuw Vlaande
ren », het blad van de federalistische 
concentratiebeweging dat furore maak
te van 1936 tot een stuk in de oorlogs
jaren. Bij het doorbladeren hebben we 
nog eens paf gestaan. Wij hadden in 
brochuren van de Volksiinie wel gele
zen dat « ze » het vroeger ook gezegd 
hadden over federalisme en zo. We had
den zelfs de tekst van het beginsel
akkoord op federalistische basis tussen 
V.N.V. en Katolieke partij gelezen. 
Maar nooit konden we als jongere ver
moeden dat het zo ver was doorgedron
gen, die laatste jaren voor de oorlog. 
Een radikale en open toon waarbij het 
federalisme bijna een minimum was, be
heerste de artikels en dat onder een 
« beschermkomitee » waarvan de samen
breng der namen een jongere die dit 
leest doet dromen over wat er toen mo
gelijk was in verband met de federalis
tische stroming. 

Het zou bij gelegenheid wel eens iii 
'tcressant zijn, dit « Nieuw Vlaanderen » 
beschermkomitee integraal af te druk

ken. Van uit naoorlogse perspectieven 
doet het wel duizelen. Verschaeve naast 
Mgr Van Waeyenbergh, Romsée naast 
sekretaris-generaal De Winter , Roppe 
en Theo Brouns, prof. Daels en prof. 
Eyskens, Modest Van Assche en Max 
Lamberty, naast tientallen anderen. 

« Auch Her r Doctor Leemans war 
dabei », en niet als gewoon beschermlid, 
maar als ijverig redaktielid. En wat hij 
schreef was niet van de poes. T o e n we 
dit gelezen hebben, besloten we dan 
maar enige aanvulling te geven bij het 
verjaardagsproza van de « Gazet van 
Antwerpen ». Waarom zouden wij am
nestie geven aan een politieker die zijn 
eigen verleden bespuwde door mee de 
verlenging van de bestraffingen van 20 
naar 30 jaar te stemmen ? « T rouw », 
noemde de « Gazet » hem, maar door 
die stemming dan toch niet aan zijn 
jeugdvriend Wies Moens. Voor zulke 
Leemans geen amnestie, want niet ie
dereen is verplicht aan het ouderdoras-
verschijnsel van de amnesie of geheugen
verlies te lijden. 

In het licht van dat verjaardagsge-
schrijfsel hebben we genoten van dr. 
Victor Leemans geschrijf in « Nieuw 
Vlaanderen » juist voor de oorlog. De 
man was toen bijna \eertig, een leeftijd 
dat men zo stilaan voor zijn daden en 
geschriften verantwoordelijk wordt; een 
leeftijd dat men verondersteld wordt de 
Jong-Dietse broek reeds volledig ont
groeid te zijn. Wij weten wel dat men 
« wat van gedacht kan veranderen », 
maar de dingen die hij toen schreef wa
ren zo fundamenteel en met zoveel aan
drang gezegd dat het echt geen trukje 
is om ze nu nog te gebruiken tegen de 
van vlag \eranderde auteur. Wij viagen 
ons als jongere terecht af : « Welke Lee
mans was echt, de toen schrijvende of 
de nu beschrevene? », Of geen enkele? 
Sf>eelde hij toen ook • maar mee, met 
wat een federalistische machlsstroming 
werd? Intellektuelen hebben het voor
recht, hun innerlijk onder veel handige 
woorden te kunnen verhullen. Verhullen 
en wegfommelen, dat was ook het hulde-
artikel in de « Gazet van Antwerpen », 
waar het groot-Nederlands Jong-Diets-
land-geschrijf wel in de schoenen van de 
consoorten Verschaeve, Spru)t te en 
Moens kon geschoven. Waar eigenlijk 
reeds in de ne\elen der tijden (c het al
tijd 1 nsten-demokraat inplaats van 
Vlaams-nationalist » lag voor Victor. En 
waar een Belgisch bre \e t van civisme 
kon afgeleverd met alles en nietszeggen
de woorden over « de Vliamse eisen » 
die wel bestaan, och ja, maar bedolven 
worden onder 21 juli-tirades (21 juli : 
verjaardag van Victor en van nog wat 
anders), tirades als : Belgische realiteit, 
onbetwistbare gelijkberechtiging, posi
tieve decentralisatie, tegen het institu
tionaliseren van de afzondering, wij 
moeten de gemeenschappelijke belan-
u:en zien. « Het klinkt als een belijde
nis », schrijft de « Gazet »-journalist. 

staat een economische staat geworden 
is, die feitelijk het economisch leven 
van ons Volk beheerst zowel door zijn 
kredietpolitiek als door zijn economi-
scJie en handelspolitiek. Deze ontwikke
ling verplicht ons niet alleen te streven 
naar beveiliging van de Vlaamse kuituur 
door een Hogere Kultuurraad, hij ver
plicht ons met volle zeilen te streven 
naar dit minimum van politieke zelf
standigheid, naar die zelfregering, die 
ons ook de beschikking geeft over on
ze eigen economische middelen ». 

Het komt niet vanzelf, voegde gij er 
toen nog bij : « het is niet waar dat de 
staat met een .zeker fatalisme naar een 
volk toegroeien kan ». 

Zijt gij nog- steeds akkoord met wat 
gij toen als een soort basiswaarheden 
verkondigde? Of zijt gij als oud-V.N.V.-
er alleen maar van mening dat het moet 
gaan langs « grote partijen ». Zo zou 
men het nu denken, met uw hoger geci
teerde aanval op « de kleinere partijen : 
« men kan toch niet voor alle oprispin
gen een nieuwe pa)tij oprichten ». 

Hebt gij dan zoveel bereikt (voor de 
Vlaamse zaak wel te verstaan) als « ver
ruimd » senator in de C.V.P. sinds 1950 
reeds ? Het is overal door jongeren kon-
troleerbaar dat de Vlaamse zaak slechts 
terug dinamisme kreeg, sinds het 
Vlaams-nationale grondwater terug voor 
goed opborrelde in 1961. Gij en uw ver
ruimde vriend Custers had niets be
reikt in de voorgaande jaren dan een 
al te persoonlijke sintese tussen « idea
listisch verleden en realistische naoor-
log ». Hebt gij uw eigen veroordeling 
niet uitgesproken als gij in 1938 scheeCt 
over die zogenaamde « realisten die door 
hun onvoorwaa)delijke loyauteit, door 

Dat schreeft gij alles,"^n zo hebt gi, 
U zelf veroordeeld voor het nageslacht. 
Gij citeerde ook het Goethewoord over 
« onze tijd heeft een groot ogenblik 
verwekt, maar dit groot ogenblik vindt 
een kleine generatie ». 

Gij hebt uw kans verspeeld om grooi 
te zijn in de nederlaag, Victor Leeman?. 
Gij, de grote, hebt het overgelaten aan 
de kleinen om ondanks U en de andere 
verruimden de Vlaams-nationale partij 
terug uit het sljik te halen. Zij die deze 
fundamentele « oprisping » in bloed 
en tranen hébben doorgezet in de jaren 
na de oorlog, zullen voor het nageslacht 
als de echte groten erkend worden, on
danks hun kleinheid soms. Want zij 
werden gedreven door de aandrang die 
leeft in de besten \ a n ieder volk en die 
gij als volgt beschreeft in 1938 : 

« H E T IS DE B E T R A C H T I N G 
VAN ELK VOLK M E T H O G E R E 
ASPIRATIES <( S T A A T » T E WOR
DEN, T E N EINDE IN DE POLITIE
KE O R D E EEN T A S T B A A R EN 
S T E R K H O U V A S T T E VINDEN 
WAARIN H E T ZICH VASTKLAM
PEN KAN IN DE M O E I L I J K H E D E N 
EN B E D R E I G I N G E N WAARMEE 
ZIJN BESTAAN GEPAARD GAAT. 
EEN VOLK ZONDER M A C H T , ZON
DER S T . \ A T , IS ALS EEN KIND 
ZONDER VADER ». 

En dat noemt men bij ons in de Kem
pen, Victor Leemans, een bastaard, wat 
niet alleen slaat op wie zijn afkomst 
niet kent, maar ook op wie zijn afkomst 
verloochent. 

Waker Luvten. 

Klisjee welwillend in bruikleen gege
ven door « 't Pallieterke ». 
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Opnieuw zit Groot-Britannië middenin een ekonomische krisis ; het traditionele 
vertrouwen in het Engelse pond heeft opnieuw een zware slag gekregen. 
Tussen de financiële hoofdsteden van de wereld wordt nu nerveus geld in on
voorstelbare hoeveelheden van de ene kant naar de andere geschoven. De Britse 
financiële krisis raakt immers het hele geld in de wereld. Vooral in de Verenigde 
Staten fronst men de wenkbrauwen : verleden jaar immers koste het ter hulp 
komen van het Britse pond aan de Amerikaanse bankwereld 900 miljoen pond. 
Hoeveel het deze zomer zal kosten is nog niet te berekenen. In ieder geval blijkt 
het geld zowat overal in nauwere schoenen te zitten; de interest en disconto's 
zijn ook in Amerika hoger moeten gezet worden; de veiligheidsmarges op de 
geldmarkt zijn kleiner geworden in het jongste jaar. De beleggingsmarkt is ge
voelig gevallen. 

Voor de regering van Wilson is deze 
toestand een frustrerende zaak gewor
den. Het handelsdeficit is nog groter 
geworden dan het reeds was. Dit wil 
zeggen dat de import in Groot-Britan
nië sterker gestegen is dan de export 
uit Groot-Britannië. De reserves aan 
goud en vreemde munt zijn de laatste 
weken zo fel aan het vallen, en dit nog 
ondanks het volle gebruik van U.S.-
fondsen om het pond te ondersteunen. 

Naast het feit van deze in wanver
houding verkerende betalingsbalans is 
er de toestand van de loon-ontwikke-
ling : deze gaat nog steeds sneller om
hoog dan de produktiviteit. En die 
produktiviteit toont dan ook weer niet 
zo'n dynamische groei. 

Hoe deze cijfers dan ook allemaal in 
het rood gaan staan, de gemiddelde 
Brit knoopt er zijn broeksriem niet 
één gaatje méér voor dicht. Waarom 
zou hij dat ? Hij had het immers blijk
baar nog nooit voorheen zo goed. Het 
is al voorspoed wat blinkt in de Britse 
straten en huizen. 

Bij dit alles zien de landen en finan
ciers die van Groot-Britannie geld moe
ten krijgen, met lede ogen hoe het land 
nu voor de zoveelste keer in een uiterst 
serieuze ekonomische krisis geraakt en 
er precies niet uit geraakt. De krisis 
schijnt een staat van permanentie be
reikt te hebben. 

Het resultaat is dat het pond be
stormd wordt. Hoe meer het vertrou
wen in deze zo vertrouwde munt verlo
ren gaat, hoe hoger de goudprijs stijgt. 
Het rumoer over de mogelijkheid van 
een devaluatie werd de jongste weken 
steeds groter, totdat verleden week de 
« Economist » het probleem — of met 
andere woorden de noodzakelijkheid 
— van een devaluatie duidelijk eens in 
haar volle scherpte durfde te zetten. De 
buitenlandse fondsen die in Londen ter 
investering werden uitgezet, vliegen het 
land uit naar meer aanlokkelijke oor
den. 

Wat deed de regering Wilson tot nu 
toe hiertegen ? 

In ieder geval werden genoeg verzeke
ringen gegeven dat het pond zeker niet 

zou devalueren. De Bank of England 
verhoogde haar discontovoet terwijl de 
vereisten voor wettelijke reserve van 
de banken in Groot Britannië ook ho
ger gesteld werden. Het krediet aan de 
nijverheid werd door dit "alles ook 
strenger, zodat de private investeringen 
erdoor te lijden hadden. 

In het geheel genomen deed de rege
ring niet veel anders dan alleen defla-
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toire maatregelen nemen en kontrole 
uitoefenen op de buitenlandse munt in 
het land. 

Met deze maatregelen wil de rege
ring Wilson de Britse ekonomie in een 
keurslijf dwingen, tegelijkertijd de 
vraag op de binnenlandse markt beto
men en de kompetiviteit van de Britse 
ekonomie ten opzichte van de konkur-
rerende markten aanwakkeren. 

Tot nu toe hebben de Amerikanen 
vooral het pond met ettelijke miljar
den ondersteund, en dat is dan in de 
eerste plaats omwille van hun zelfbe
houd. Want men kan wel zeggen dat, 
als het pond eraan gaat, de dollar zou 
volgen. De kritiek op de Britse ekono
mische politiek vanuit de verwante Eu
ropese Janden en Amerika, is dan ook 
tot nu toe officieel niet zeer groot ge
weest. Alleen Frankrijk heeft niet on
der stoelen of banken gestoken dat het 
de politiek van de linkse Labour-rege-
ring niet kon op prijs stellen. 

Ex-bankier Pompidou is zelf naar 
Londen gevlogen in de eerste week van 
juli, om er aan de regering Wilson dui
delijk te maken dat Groot-Britannië 
eigenlijk hetzelfde zou moeten doen 
als hetgeen Frankrijk heeft gedaan. 
Met sukses trouwens — alle anti-gaul
listische bedenkingen ten spijt. 

Toen de Gaulle in 1958 aan de macht 
kwam, stond Frankrijk ook in zeer 
slechte papieren. Het was sinds het 

einde van de oorlog dat Frankrijk ge
plaagd werd onder dreigingen met in
flatie, een zeer langzame ekonomische 
groei, grote schulden in het buitenland, 
koloniale oorlogen er nog bij en ten
slotte de onzekere politiek van ver
schillende regeringen. 

Wat deed de Gaulle's regering ? 
De lonen bevriezen, de prijzen kon-

troleren en de import afremmen; te
gelijkertijd werden de belastingen ver
hoogd en de frank gedevalueerd, waar
door de Fransman tien procent minder 
waar voor zijn geld kon krijgen. Het 
resultaat was dat Frankrijk zijn schul
den kon afbetalen en een sterke eko
nomie kreeg. 

De toestand van de Britse ekonomie 
kan zeer kort geresumeerd worden. De 
Britten exporteren en investeren te 
weinig, terwijl zij teveel konsommeren. 

Wat moet daaraan veranderd wor
den ? In de eerste plaats het anders 

aanwenden van de arbeidskrachten. 
Wanneer het om dat te bereiken nodig 
is de werkloosheid te bevorderen, dan 
moét dat gebeuren, want het komt er
op aan .dat die krachten verschuiven 
vaft de konsumptie naar de export en 
de investeringensektor. 

De regering Wilson wordt nu, en dit 
niet alleen op haar linkervleugel, be
kritiseerd omdat zij zelfs de meest be
langrijke principes van de socialisti
sche partij in de praktijk van deze eko-
nomisch-financiële krisis blijkt over
boord te gooien. 

Dit is niet zo verwonderlijk, want 
Wilson heeft fundamenteel voor Groot-
Britannié een weg gekozen, die in feite 
terugloopt naar het oude imperialisti
sche imperium. Dat wil zeggen dat ook 
een Wilson nog altijd van mening is 

dat Groot Britannië een belangrijk deel 
van de wereldekonomie moet blijven 
behouden. Dat het pond de belang
rijkste reservemunt na de dollar moet 
blijven, waardoor zij gebruikt wordt 
om de helft van de wereldhandel te fi
nancieren. Wanneer hij 'echter deze 
weg kiest — die deze is van de inter
nationale glorie van het «old Eng
land » — dan is daar onvermijdelijk 
een financiële ortodoksie aan verbon
den. Wanneer Engeland deze weg volgt, 
dan zal gelijk welke regering, konser-
vatief of socialistisch, een konservatie-
ve ekonomische politiek volgen. 

Wanneer de Labour Party voort deze 
weg volgt, die deze is van het ophou
den van de internationale grootheid 
van Groot-Britannië, dan zal zij in feite 
haar rug mogen keren naar haar eigen 
principes van socialisme en doen zoals 
de Amerikaanse demokraten : het ka
pitalisme civiliseren. 

De Labour Party kan echter een an
dere weg volgen, namelijk door eerst 
en vooral de idee te laten vallen dat 
Engeland zijn positie in de wereld 
moet bewaren en daarmee zich moet 
koncentreren op zijn nationale souve-
reiniteit. Maar daarvoor moet het wel
licht het idee laten varen, nog langer 
dienst te doen als het financiële cen
trum van de wereld. Daarvoor moet 
het wellicht de moed hebben om zijn 
troepen uit Duitsland terug te trekken 
wanneer dat nodig is, en daardoor zijn 
invloed in de NATO riskeren, meer be
paald wat de nukleaire wapens betreft. 
Daarvoor moet het wellicht ook zijn 
militaire belangen in Azië en Afrika la
ten vallen. Dit alles om zijn betalings
balansproblemen te genezen, die hoofd
zakelijk voortvloeien uit deze dubieuze 
positie van Engeland op de wereld
markt. De oplossing van de ekonomi
sche moeilijkheden van Groot-Britan
nië ligt eigenlijk nog steeds bij het 
oplossen van de onzekere keuze over 
de rol die Groot-Britannië heeft te 
spelen in de nieuwe wereldverhoudin
gen. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
• De Kongolese regering wees de Belgische konsul te E'stad uit. 

• Te Austin in Texas werden vijftien personen op een universiteitscampus 
neergeschoten door een onevenwichtige. 

• In Duitsland stierf op 88-jarige leeftijd Von Falkenhausen, militaire be
velhebber van België en Noord-Frankrijk tijdens wereldoorlog IL 

• De Amerikanen bombardeerden in Vietnam de gedemilitarizeerde zone. 

• Staatsgreep in Nigeria, 
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De Voerstreek is eigenlijk één groot dorp Iedereen weet er alles van iedeieen, all''n 
kennen elkaar en er mag geen voorvalletje plaats vinden of het doet onmiddellijk 
de ronde, 's Morgens weten alle bewoners van het dorp dat jan die, oi Fiei zus, 
hooi gaan binnenhalen is of naar de wei om kersen te plukken In Moelingen 
weet iedereen te vertellen dat de bakker 's maandags geen vlaaien meer over heeft 
want dat hij er voor 's zondags juist zoveel maakt als er « op de gemeente » nodig 
zijn en dat men er bijgevolg naar Eisden, juist over de grens, moet gaan halen 
want daar worden er meer gebakken vanwege de « passanten o. 

Zo gaat dat eenvoudige leven daar al 
eeuwenlang op eendere wijze zijn gang. 

Grote beroering is er alleen geweest 
in de tijd van de overheveling toen 
plots iedereen (ook de Luikenaars) zich 
begon bewust te worden van het be
staan van de Voerstreek. Vandaag 
duur t de herrie door de « strijd om de 
Voer » nog steeds voort, zij het met iets 
minder weerklank in de pers. Hier en 
daar leest men nog wel eens een bericht
je over een kleine vechtpartij, over en
kele ruiten die in een duistere nacht ge
broken werden, over het lastig vallen 
van toeristen door Waalsgezinden en 
over het ongehoord optreden van de 
rijkswacht. En om eigenlijk goed te 
begrijpen wat zich in de Voerdorpen 
afspeelt moet men vooraf weten dat de 
namen of begrippen waalsgezind, 
vlaamsgezind, franskiljon enz... heel an
dere betekenissen hebben dan dit bij 
ons het geval is, dat de kampen vaak 
verdeeld zijn volgens het al dan niet 
aanhangen van een of andere dorps
clan, naar oude, aanslepende veten, 
volgens het financieel voordeel of het 
afhankelijk zijn van bepaalde groepen 
of personen. Zo zijn er bij de vlaams
gezinden mensen die van Waalse af
komst zijn en omgekeerd, zo zijn er bij 
sommige families, zelfs bij sommige ge
zinnen leden die zweren bij Luik en 
anderen die het bij Limburg houden. 
In werkelijkheid zijn er slechts een 
goeie vijf percent die juist weten waar
over de hele strijd gaat Maar alle be
woners, hoe men het ook draait of ke-
re, spreken onvervalst het « plat ». het 
Nederlands dialekt van de Voerstreek 
en het is juist daarom dat dit gebied 
werd overgeheveld naar Limburg bij de 
vastlegging van de taalgrens in 1963. 

• KAMPANJE 

Wanneer men vandaag in Komen ot 
Moeskroen komt dan is er geen spoor 
van verzet te bekennen om de overhe
veling van dit gebied naar Henegou
wen Noch thans /ou daar veel meer re
den toe bestaan dan dit het geval is 
in de Voerstreek, want in het Komense 
en het Moeskroense zijn er duizendea 
rasechte Vlamingen mee overgeheveld, 
zelfs !>anse gehuchten die normaal bij 
Vlaamse gemeenten hadden kunnen ge
voegd worden. In de Voerstreek is er 

van in het begin een stelselmatige kam-
pagne gevoerd geworden door de Lui
kenaars, die van de Voerkwestie een 
Waalse gewetenszaak hebben gemaakt, 
die van dit gebied — waarvan zij voor
dien nooit iets geweten hebben — een 
tweede Elzas Lotharingen hebben ge
maakt en van de overheveling een kerf 
in het hart van Wallonië. Zij vonden 
een gewillig gehoor bij een gedeelte 
van de onwetende bevolking van deze 
streek, bevolking die steeds voor een 
groot deel aangewezen is geweest op 
Vise en Luik. Wij zijn getuige geweest 
van een sistematisch door de Luiker 
Walen opgezette hetze, haar weerslag 
vindend in een barbaars optreden van 
Waalse knokploegen, kunstmatig ineen
gestoken betogingen, raids, brutaliseren 
van Vlaamse bezoekers en lokalen, het 
onder druk zetten van plaatseli'jke voor 
aanstaanden en een verfransingsgoU 
die met grote financiële en morele mid 
delen gepaard ging. Vandaag wanneer 
de Voerstreek dan toch reeds enkele 
jaren bij Limburg gevoegd is gaat deze 
kampanje onverminderd verder en het 
ergste is daarbij wel dat een zwak Lim
burgs bestuur laat begaan, dat de over
heid niet ingrijpt waar zij hoort in te 
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grijpen en dat zij zelfs toelaat dat de 
rijkswacht de vlaamsgezinden en de 
Vlaamse toeristen het leven zuurmaakt . 

• RIJKSWACHT 

Inderdaad, de gendarmen treden al
leen op tegen de Vlamingen. Iedereen 
zal zich het krantenbericht da t onlangs 
verscheen nog wel herinneren : een bus 
met toeristen uit Vlaanderen en versierd 
met de leeuwenvlag werd op allerlei 
wijzen geïntimideerd en uiteindelijk 
verplichtte de rijkswacht de leeuwen
vlag weg te bei gen tei-wijl anderzijds 
een geluidswagen van de M.P.W en 
versierd met allerlei waalse slogans wel 
ongehinderd zijn gang kon gaan. De 
rijkswacht kontroleert vooral 's nachts 
en tijdens de naweek de wegen Alleen 
de Vlamingen moeten hun papieren la
ten zien en uitsluitend hun eenzelvig-
heidskaarten worden opgeschreven. 
Wanneer er dan nadien iets gebeurd 
worden zij verantwoordelijk gesteld. 
De Walen en waalsgezinden kunnen 
rustig h u n hetze voortzetten : zij ko
men ongehinderd naar hun lokalen in 
de Voerstreek, jouwen de Vlaamse men
sen uit en schuimen iri benden de stra
ten af. Zelfs wanneer het zo bar wordt 
dat de rijkswacht door Vlaamsge/inden 
wordt (opgeroepen dan nog treedt zij 
niet op ' Zi) gaat integendeel met een 
ongehoorde willekeur te werk. Er is het 
voorbeeld van René Herens een 
Vlaamsgezinde uit Moelmgeri' die vijf 
dagen in de gevangenis van Tongeren 
heeft vastgezeten enkel door een ver

klaring van de franskiljon Van Dor 
mael, een doeaiie agent die iii alle rel 
letjes betrokken is geweest sinds 196J,| 
die een der hoofdbeschuldigden is m 
de zaak van de overval op het huis van 
de Moelingse hoofdonderwijzer Boffil 
waarbij alles kort en klein werd gesla 
gen en die zich daarvoor nog voor heil 
gerecht moet verantwoorden Rene He
rens was volgens de « aanklager » met 
het-fraaie dossier, betrokken bi) een 
schermutseling toen M P W eis eeil 
Vlaams lokaal aanvielen en er een ruil 
sneuvelde 

Langs de andere kant is ei het voor 
val met de zeventigjarige Vlaamssjezin 
de Hubert Lhomme die door een r̂oep] 
waalsgezinden werd afgetroefd en »aai 
bij de rijkswacht geen vin verroti de. 

• SCHOLEN 

In de kamping « Bergzicht » te Teul 
ven, toebehorende aan een anderel 
Vlaamsgezinde, Guy Slootm ickersj 
wordt ledeie zaterdag dooi dt î Liidarl 
men een intimiderende kontiolf inigsl 
oefend op de identiteitspapiereii vaiil 
alle kampeerders en verbruikers ongel 
acht van welke nationaliteit ^ij vm 
enkel en alleen om net bednjl van del 
ze man kapot te maken Vier '\ntueij 
penaren die daai enkele zondagen gelei 
den kampeerden en een leeuw exlagtl 
aan hun wagen hadden hangen \\(ideal 
niet minder dan vier maal aangelioudenl 
en op het politiekantoor vasigehoud 
zonder dat hen enige betichting m de| 
weg kon gelegd worden 

Bij de foto's : boven links ziet men op het dak van een hoevegebouw een pro Waalse slogan op de pannen aange
bracht, rechts enkele wegwijzers die iieJeilandstalige aanduidingen droegtii maar ondeigeveild weiden. Hoewel de 
foto uit deze winter dateert, is zij nog aktueel ; de borden ble\eii er staan zoals zij stonden, Limburg doet niets . 
Hiernaast de hoge zendmast op de rijkswachtpost in de Voerslreek : mogelijkheid voor onmiddellijke mobilisatie. 
Hieiboven : onwettige straatnaamborden zopas aangebracht te Teuven en Remersdaal. 
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Intussen gaan de gemeentebesturen 
|van de Voerstreek oiigetiinderU n u a 
j gangetje en overtreden zij sistematisch-

uitdagend de taalwet, u]n de meeste 
papieren op de gemeentehuizen nog 

• onder Luikse hoofding en dragen de be
woners van verschillende gemeenten 
nog identiteitspapieren van de provin-

icie Luik hoewel deze dooi Limburgse 
Izouden moeten vervangen geweest zijn. 

Intussen worden door de Waalse her-
Iriestokers ongehinderd wegen, muren 
'en huizen van tegenstrevers beklad, 
wegwijzers en andere officiële borden 
stukgemaakt ot onleesbaar .. 

Het ergste is de toestand op school-
febied Het gemeentelijk onderwijs 
vas voor de bekendmaking van de ta-

|lentellingsuitslagen in 1954 volledig Ne
derlands Na 54 heeft de Remersdaalse 
hootdonderwijzei Cravatte onmiddel
lijk de drie hoogste leerjaren van de 
gemeenteschool verfranst, tegen alle 

[wettelijkheid in want ondank* de ver
valste talentelling waren er slecht' vij"f 
van de 88 leerlingen zogezegd trans-
[sprekend, een waarheid die Cravatte 
elf heeft geschreven en getekend De 
vetsover tred ing - goedgekeurd door 

Remersdaalse gemeenteraad was zo 
Iflagrant dat zelf"; de toenmalige Luikse 
[bestendige deputatie de beslissing ver-
Iwierp Er werd helaas geen gevolg aan 
deze verwerping gegeven en in 1%3 

Jwerden de laagste drie jaren van de 
lemersdaTlsp gemeenteschool eveneens 

jirerfranst 

In s Gravenvoeren heeft men de ver-
ransing van het onderwijs anders aan

gepakt namelijk via oprichting van een 
Iranstalige bewaarklasse die betaald 
vordt door Grand Liège dus zogezegd 
privé I'S maar die ondergebracht werd 

een lokaal van de gemeenteschool 
Sat « verhuurd » wordt aan het frans 
gezind komitée [n St Marten-; Voeren 
verd het nog minder gekamoefleerd 

gedaan daar richtte het eemeentebe 
Stuur 'elf epT transtalisre bewaarkla« in 
Sn de turnzaal van de (Vlaamse) gemeen-
feschool 

DRAMAIISCH 

De bestendige deputat ie van Lim 
burg heeft de transtalige klassen van 
beide hogergenoemde gemeenten atge 
Nurd nadar door de inspektie werd 
Rstgesteld dat er Nedei landssprekende 
pnderen in zaten maat de uitvoeiing 
pan de beslissing die via minister van 
'per Poorten moet gaan komt niet De 
purgemeester van St Martens heeft zelfs 

openbare zitting verklaard de over 
peid Uit te Hagen de franstalige kla« df 
*e schaffen ! 

Te Moelingen is er eveneens een pri-
^é opgerichte en door Grand Liègc be-
Ralde franstalige bewaarklas, eVenals 

te Teuven, terwijl de « Franstalige » 
kinderen van St Pieters Voeren naar St 
Martens gaan. 

De toestand te Moehngen is eigenlijk 
dramatisch, vermits vooi volgend 
schooljaar er één leerling m de gemeen 
teschool te kort zal zijn om de bijko
mende (Vlaamse) onderwijzei te behou 
den In dat vooruitzicht weid deze leer
kracht trouwens reeds door het gemeen
tebestuur ter beschikking gesteld Het 
lokaal zal dan na enige tijd door frans-
taligen ingenomen worden Daarmee 
gaat men dan dezelfde weg als te Re-
mersdaal waar de Vlaamse onderwijze
res werd afgedankt te Teuven waar een 
Vlaamse onderwijzer weg moest gaan en 
te 's Gravenvoeren waar een overleden 
leerkracht niet meer vervangen werd I 
Geen prettig bilan en misschien — la
ten wi| hopen — van aard om in Vlaan
deren en dan vooral in Limburg iets 
wakker te krijgen 

• LICHTPUNT 

Het zou meer dan tijd worden want 
zelfs de (niet zo bijster Vlaamsgezinde) 
regeringskommissari'; voor de Voer
streek Derricks liet zich omvallen 
dat geen enkel minister een Voerse bur
gemeester aandurft (deze buigemeesters 
zijn sinds de jongste gemeenteveikie-
zingen allemaal aan de Waalsgezinde 
kant) Grootjans zou wel een oplo<;sing 
klaar hebben maar er niet mee op ta 
fel iiirven somen 

Er IS een lichtpunt dat leli lu heel 
deze jndeiwijsge^chiedenis namelijk 
het aantal leerlingen meestal middel
baar) dat na i r Tongeren en Hasselt 
gaat In volle taalstrijd werd tiegon-
nen met een regelmatige busvei bin
ding Fr waren toen Ib leerlingen die 
met een privébus naar I n n b u i g ge
bracht werden Heel de zaak werd door 
Vlaamsgezinden en voornamelijk door 
de Volksunie (via geldstortingen uu ge
heel Vlaanderen) betaald \ u zijn er 
112 leerlingen en >'olgend jaai gaan er 
nog meer zijn, zodanig dal men dage
lijks twee bussen (die tegenwoordig 
door de staat betT'lH worden) zal laten 
rijden. 

Du Teeft een kiemt hoop uaai nel is 
niet alles. Wat zou dienen gedaan is 
veel meer en er is haast bij In de Voer-
streek dienen zo spoedig mogelijk maat-
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regelen getroffen te worden opdat de 
wettelijkheid zou terugkeren De pro
vincie Limburg moet laten zien dat zij 
het roer in handen heeft Buitendien 
moet er dringend aan scholenbouw we 
genboiiw ^TI het optiekken van arbei
derswoningen gedacht worden De toe
ristische nijverheid dit hiei zcei grote 

kansen heeft, dient deskundig aange
pakt te worden f.o alleen zullen de be
woners van de Voerstreek aanvoelen 
dat zij van Vlaanderen meei te ver
wachten hebben dan van Luik dat — 
voor de herrie nooit landacht aan 
dit gebied heeft besteed. 

S D L , 



100 JAAR GELEDEN GESTORVEN: 
Tijdens de oorlog werd er verleid dat een al te ijverig Duits politiebeambte een 
onderzoek tegen het Davidsfonds. deed instellen omdat hij achter die benaming 
een pro-semitische organisatie vermoedde. De beroepsijver van een politiek repres
sieapparaat gaat soms ver; na de oorlog was er wel een auditeur die vervolgingen 
deed inspannen legen Rembrandt wegens diens Hamburgse « Rembrandlprijs ». 
Wij kunnen om een dergelijke onwetendheid wel eens lachen, maar toch w het een 
feit, dat zelfs Vlaams gezin den over de Vlaamse beweging — en over haar leidende 
figuren — maar een zeer summiere kennis hebben en over de geschiedenis ervan 
weinig of Jiiet ingelicht zijn... 
Daar komt in het geval van Kanunnik David bij dal voor het ontstaan der Vlaam
se beweging de figuur van Willems sterk beklemtoond wordt, zodat « Vader Da
vid » wat op het achteiplan gesukkeld is. Zeer ten onrechte trouwens. Want zijn 
plaats in de geschiedenis der Vlaamse beweging ^n zijn werk zijn zeker van groot 
belang. 
Na, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn overlijden, in 1866, past 
het' derhalve dat wij aan deze eminente figuur uit onze beweging de plaats geven 
die haar toekomt. 

Jan-Baptist David werd geboren te 
Lier in 1801. 

Als veertienjarige knaap maakt hij de 
vlucht der Franse bezetters en de bevrij
ding en vereniging der Nederlanden 
mee. Eerst bestemd om apoteker te 
worden, ging hij echter in 1819 naar 
het klein seminarie te Mechelen om er 
te studeren voor priester. Nog voor zijn 
priesterwijding werd hij benoemd aan 
het Antwerps ateneum, waar hij Jan-
Frans Willems ontmoet. 

Hij gaat naar Mechelen als leraar in 
het klein seminarie en wijdt er zich 
reeds aan taaistudie en letterkunde. Hij 
geeft o.m. « Voorlezingen van Holland-
sche dichtstukjes » uit, ten gebruike van 
de leerlingen van het college. Zelf 
schreef hij ook verzen, o.m. een naar het 
Duits van Lessing. Tengevolge van de 
schoolpolifciek van Willem I werden de 
colleges gesloten en de opleiding der 
priesters toevertrouwd aan een Semina
r ium Philosophicum. David moest 
dientengevolge aan het onderwijs ver
zaken. Hij wijdde zich aan de vertaling 
en verspreiding van godsdienstige lek-
tuur en vertaalde o.m. « De Navolging 
van Christus ». 

Wanneer in 1830 Willem I aan de 
geestelijkheid toestaat haar onderwijs
instellingen te heropenen, wordt David 
leraar in de retorika van het klein semi
narie te Mechelen. Na de omwenteling 
van 1830 werd hij bestuurder van het 
stadscollege in Mechelen en in 1831 
principaal en leraar in de retorika. 
Toen een katolieke universiteit te Me
chelen werd ingericht — nadien over
geplaatst naar Leuven — koos de tot 
rektor benoemde Lierenaar De R a m 
Dayid om hoogleraar in de nationale 
letterkunde te worden. In 1835 verhuis
de hij naar Leuven. Hij nam zich de 
nieuwe kursus zeer ter harte : men 
stond toen immers nog aan het begin 
der filologie. Zijn opvattingen over li
teratuur waren bepaald door een grote 
bewondering voor de Hollandse klassie
ken en voor Bilderdijk; tegenover de 
Romantiek stond hij afwijzend, evenals 
tegenover haar vertegenwoordigers in 
de jonge Vlaamse letterkunde van toen : 
Conscience, Van Rijswijck e.a. Ook het 
West-Vlaams partikularlsme van Ge
zeik en De Bo wees hij af. 

Was zijn aktiviteit op het literair-
kritische vlak niet steeds onaanvecht
baar en zijn anti-romantisme een be-
lenimering voor een dieper doordringen 
en zuiverder uiten van de Romantiek 
in Vlaanderen — zijn kritiek op Cons
cience was taalkundig zeker gerechtigd, 
maar hij onderkende Conscience's ta
lent en genie — dan was zijn aktiviteit 
op taalkundig vlak van zeer grote en 
zelfs beslissende betekenis. Met Willems 
stichtte hij in 183G de « Maetschappy 
der Nederduytsche Tael- en Letterkun
de ». Met Willems voerde hij ook de 
aktie voor een algemene spelling van 
het Nederlands, aansluitend bij de 
Noordiiederlandse. Zijn tijdschrift « De 
Middelaer », evenals « Het Belgisch 
Museum » van Willems, hebben daar
toe veel bijgedragen. In 183G wordt ook 
het Leuvense Studentengenooischap 
« Met Tyd en Vlyt » gesticht, waarvan 
David voorzitter is. 

Het <( Vlaemsch Taelverbond » dat in 
1844 gesticht werd — mede door David 
•— en dat een soort federatie aller letter

kundige kringen beoogde te zijn, leidde 
tot het ontstaan van de Nederlandse 
Letterkundige Congressen. Het Verbond 
viel echter al gauw uiteen, omwille van 
de opinie- en temperamentsverschillen 
tussen de vooruitstrevenden en gema
tigden, de liberale en konservatieve ge
zindheden. Bij alle « gematigdheid » 
die men David toeschreef, was hij toch 
een der vurige verdedigers en versprei
ders van het (( Vertoog » dat in 1840 
aan de Kamers werd gericht en da t o.m. 
van de « natuurlijke rechten » der Vla
mingen sprak en de eis tot nationale 
zelfstandigheid als volgt formuleerde : 

lands in bestuur, gerecht" en onderwijs, 
Vlaamse regimenten, enz. 

De Decker aaizelde om dit verslag te 
publiceren. Na het heengaan van De 
Decker publiceerde Rogier, terug eerste-
minister, het verslag maar voorzien van 
zijn opmerkingen. Het tegenverslag van 
het ministerie wimpelde alle Vlaamse 
eisen af, omwille van de « eenheid » van 
het land. 

(Van den Boeynants en Van Auden-
hove, die nu dezelfde drogreden inroe
pen tegen het Vlaams rechtsherstel kun
nen zich niet eens meer gelijk Rogier 
op de originaliteit van h u n argument 
beroepen : zij zijn honderd jaar geschie
denis ten achter gebleven !) 

De Belgische onwil tegenover de bil
lijke en gematigde Vlaamse eisen grief
de David, die een gematigd man was, 
zeer —• en hij zag het gevaar voor Bel
gië zélf in een dergelijke weigerachtige 
houding. Het gevolg van Rogiers hou
ding was dan ook een verscherping en 
toespitsing der s tandpunten en een op
treden op politiek vlak, dat met sukses 
bekroond werd : de Vlaamse beweging 
kruiste nu de degens met het Belgische 
regime op diens eigen gebied. 

De laatste levensjaren van David wa
ren gekenmerkt door een drukke Vlaam
se politieke aktiviteit : Meetingpartij te 
Antwerpen, Vlaamsgezinde lijsten te 
Gent en te Brugge, evenals in andere 
arrondissementen. 

In 1863 was hij reeds zwaar ziek ge
weest. In 1865 trof hem een tweede be
roerte : nog herstelde hij maar werd 
nooit meer de oude. He t bleef een voort
sukkelen en zijn geesteskracht vermin-

greep uit nationale zelfbevestiging min , 
der open dan het Zuiden : het protes
tantisme belette een gevoelsbenadering 
der katolieke Middeleeuwen en daaren
boven dateerde Hollands kulturele op
gang pas van na deze periode. Vlaande
ren had echter wél geestelijk kontaki; 
met de Middeleeuwse geest en kuituur. ' 
Willems en David wilden de r i jkdom 
van die periode opgraven, uitstallen en 
tot voorbeeld stellen, als stimulans tofi 
nationale fierheid. Willems geeft de 
« Reinaert » ui t met de beroemde in
leiding. David bezorgt de uitgave van 
Ruusbroecs werken en van Van Maer-
lants « Rijmbijbel ». H u n werk wekte 
anderzijds in 't Noorden belangstelling 
voor de filologie : zij waren baanbre
kers op dat gebied. 

Ook als historicus deed David zicH 
gelden. Is zijn « Vaderlandsche Histo
rie » momenteel niet meer wetenschap-
pelijk-bruikbaar, dan getuigt ze toch 
voor Davids overtuiging dat het Neder» 
lands ook als wetenschappelijke taal een 
degelijk instrument is, overtuiging 
waarvoor hij het bewijs levert met diÉ 
werk. Zijn historische opvatt ing wijkli 
daarenboven af van de officiële Belgi
sche geschiedschrijving : door zijn werk
wijze om de geschiedenis per vorsten-» 
dom te schrijven, verwerpt hij wel de 
kunstmatige « Belgische » eenheid, maar 
de onderlinge verbindingslijnen worden 
daardoor uitgevaagd of verdoezeld. 

He t flamingantisme van KannuniK 
David werd wel eens als gematigder, 
Belgischer dan dat der andere leidende 
figuren der vroegste Vlaamse beweging 
afgeschilderd. Wij mogen hierbij twee 

KAN. PROF. J.B.DAVID 
« Wij hopen dat onze bestuurders ons 
zullen laten gelijk de geschiedenis ons 
leert dat wij zijn moeten : Vlamingen. 
Nederduitschers, gelijk God ons gescha
pen heeft ». 

David heeft zich voor dit (( Vertoog » 
ingezet bij de geestelijkheid en langs 
« Ti jd en Vlijt » om bij de studenten. 
Honderdduizend handtekeningen — een 
fantastisch getal voor die tijd — be
kleedden dit Vertoog, dat door Dr. J. 
Brans « het eerste programma der 
Vlaamse beweging op Vlaamsnationale 
grondslag » wordt genoemd. Amper tien 
jaar na het afschudden van het « Hol
landse juk )) protesteren honderddui
zend Zuidnederlanders tegen de Staat-
rebel, die hen onderdrukte ! He t cijfer 
alleen stemt al tot nadenken over de 
omvang van bepaalde gebeurtenissen en 
stromingen die tot de scheuring hebben 
geleid. Floris Prims zegt in verband met 
dit (( Vertoog » nog : « Er spreekt een 
nationaal bewustzijn uit. He t stelt Bel
gië voor een scherp en lastig vraagstuk. 
De kwestie was gesteld en kon niet meer 
ontweken worden ». 

Dit peti t ionnement kende echter geen 
sukses : het kon ook niet anders, gezien 
het totale onbegrip en de onwil der re
geerders. Toen de flaminganten de 
strijd naar het politieke vlak verplaat
sten, stond David daar veeleer sceptisch 
tegenover : hij zag meer nu t in een di-
rekt optreden bij de regeerders door de 
vooraanstaanden der beweging. In 1856 
stelde de Vlaamse eerste-rainister De 
Decker een commissie in, die een onder
zoek moest instellen naar en maatrege
len voorstellen voor de betrekkingen 
tussen de openbare besturen en de Ne
derlandse taal en kui tuur : de beruchte 
« Commissie der Vlaamse Grieven ». 
David maakte er deel van uit, samen 
met vader Jot trand, Conscience, Snel-
laert, e.a. 

Het verslag dezer Commissie werd in
gediend in 1857 : Snellaert vooral was 
er de opsteller van. De maatregelen die 
er in werden voorgesteld en die gede
tailleerd uitgewerkt waren, waren zeer 
radikaal : volledige gelijkheid, Neder-

derde eveneens, zoals hij trouwens zelf 
schreef begin 1866 aan De Vries. O p 23 
maar t 1866 stierf hi j . 

Zijn aktiviteit als Vlaamse voorman 
ging gepaard met een literaire aktiviteit 
die niet te onderschatten valt : in een 
tijd dat alles nog te doen was en alles 
te beginnen op dat gebied heeft hij 
massa's werk verzet. De lijst van zijn 
publicaties kunnen wij hier niet bren
gen : wel willen wij wijzen op enkele 
belangrijke literaire aktiviteiten van de 
man, die een kursus in « nationale let
terkunde » toegewezen kreeg op een 
ogenblik dat de studie dezer let terkunde 
nog in haar kinderschoenen stond — 
en die als self-made-man op dat gebied 
erin slaagde van een weinig bijgewoon
de vrije kursus een goed-bezochte, vaste 
leergang te maken. 

Zijn verdienste ligt vooral op het ge
bied der taaizuiverheid en -zuivering 
zelf. Hij trok scherp van leer tegen de 
letterkundigen die slecht Nederlands 
schreven en was op dat gebied meer 
taalkundige dan literair kriticus. Zijn 
kritiek werd vooral door zijn taalzuive-
rings-objektieven beheerst. Dat het Ne
derlands in ons land toen een derge
lijke scherprechter nodig had, blijkt 
wel uit de teksten. Nochtans liet hij 
niet na, voor een verbetering van de li
teraire smaak en de stijl van onze lite
ra tuur te ijveren. Als taalkundige 
werkte hij mede aan het « Algemeen 
Vlaamsch Idioticon » en aan het « Al
gemeen Woordenboek der Nederland-
sche Taa l ». Zijn « Tael- en Letterkun
dige Aenmerkingen » zijn nog lang na 
zijn dood een richtsnoer en handleiding 
gebleven in het onderwijs. 

Hoezeer hij zich ook tegen de literaire 
Romantiek keerde, toch was hij in feite 
evenals Willems en zijn tijdgenoten 
door de diepere geestelijke stroming der 
Romantiek beroerd. Achter de Renais
sance en het klassisisme (hij was een 
groot bewonderaar van Hooft!) zag hij 
de Middeleeuwen als rijke bron voor 
een Djetse, kristelijke traditie. He t 
Noorden stond tegenover een Roman
tiek die naar de Middeleeuwen terug

belangrijke zaken niet uit het, oog ver
liezen. Vooreerst is David als jonge le
raar in een milieu opgegroeid dat tegen 
de regering van Willem I om al lerhande 
motieven — godsdienstige, maar ook 
politieke — vijandig stond en kwam hij 
in omstandigheden terecht, die deze re
gering wel antipatiek moesten maken. 

Daarenboven was er het feit dat hi) 
als katoliek priester het geloof als hoog
ste waarde bedreigd zag door een sterk-
protestants Noorden. Hij was zich ter
dege bewust van de taalkundige en kul
turele eenheid der Nederlandse gemeen
schap; later zou hij trouwens, en dit tij
dens de strijd om de eenvormige spel
ling, de nadruk erop leggen dat er ook 
in het Noorden katolieken zijn en da t 
spellingseenheid geen gevaar voor pro
testantisme betekent. 

He t kan nu allemaal overdreven lij
ken, maar wij mogen niet vergeten da t 
het met de emancipatie der katolieken 
in Nederland ook niet zo vlot is van sta
pel gelopen en dat een zekere bezorgd
heid in het Zuiden niet helemaal onge
grond was. Dit betekende niet dat hij 
anti-regeringsgezind was. Na 1830 was 
hij dat evenmin : hij wilde slechts ijve
ren voor de heropstanding van het 
Vlaamse volk en geloofde in de doel
matigheid der middelen die hij daartoe 
aanwendde. 

Hij had een andere opvoeding gehad 
en zijn weg naar de Vlaamse beweging 
was anders geweest dan die van Wil
lems en Snellaert, om slechts deze twee 
prominenten uit het kultureel orangis-
me te noemen. Hij geloofde echter even
zeer als zij in de kulturele eenheid van 
de Nederlandse gemeenschap : dit ge
loof is trouwens steeds een der konstan-
ten der Vlaamse beweging, ook bij die
genen die de Groot-Nederlandse gedach
te (omwille van hun apolitieke houding) 
niet zozeer op het politieke dan wel op 
het algemeen-kulturele en geestelijke 
vlak zagen. 

Daarom is Kannunik David, evenzeer 
als Willems, voor de geest en de gedach
te der oorspronkelijke Vlaamse bewe
ging representatief. 



LJWIJ 
J I 

persspi egel- persspi egel - persspi egel 
Voor het eerst zijn we Paul-Henri Spaak 

echt dankbaar, niet zozeer omdat hij het af
gestopt IS uit c" • Belgische politiek dan wel 
oni het ogenblik waarop. Daardoor hadden 
ie kranten toch enige politieke kopij en de 
persspiegelaars hebben ook enigszins een 
nieuwe kluif. Een <: ghiel vette klooif » voegt 
onze drukker er aan toe. 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde beoefent de hoge lyriek 
bij het afscheid van kameraad Spaak; Een 
iyrisme dat echter de verdeeldheid in de 
partaal niet kan bestoppen. 

« Wij betieuren het. Wij blij\en ei bij dat 
hij /.ich vergist en \ oorbarig een einde maakt 
aan zijn politieke loopbaan. Er behooide nog 
geen eindpunt achter gezet te worden. De 
inspanningen die zij gevergd heeft, kunnen 
voor iemand met zijn kracht en gaven nog 
niet te zwaar zijn geworden. Gedragen door 
de sympathie van allen die zijn trouwe mak
kers zijn gebleven, ook al waren er soms 
meningSN erschillen, had het politieke leven 
hem nog vreugden kunnen verschaffen, die 
tijdelijke ontgoochelingen zouden doen ver
geten. Hij heeft het andeis gewild en zal 
voortaan niet meer de leider en de volksver
tegenwoordiger, doch enkel het partijlid 
Spaak zijn. 

Zijn \er t rek uit de Kamer ojient een grote 
leemte. Zij stelt alle socialisten, en in de eer
ste plaals andeimaal de militanten die aan 
de partij en de ai beiders-bew eging altijd 
geven zonder ooit iets in ruil (e vragen, voor 
de opgaNe de rangen dichter te sluiten en 
met alweer minder handen nog méér werk 
te \ ei lichten. » 

HET VOLK 

Kijkt in de geheimen van de B.S.P.-kcu-
ken bij het vaarwel van Spaak. 

Het meent zelfs dat een aantal jongelui 
Spaak uit die keuken hebben buitengepest 
omdat ze zijn buitenlandse saus niet meer 
lustten. 

« Waai om gaat Spaak weg? Dat hij, zo
als wij vroeger reeds meldden, aan lijvige 
mémoires werkt, \erklaar t niet alles. De 
waie OOI/aak ligt elders. Er was een vol
strekte onverenigbaarheid van humeur ont
staan tussen hem en de socialistische pai tij
leiders, waaronder vooral Collard, de natio
nale voor/itter van de B.S.P., van dewelke 
hij nooit de krachtdadige steun ondervond, 
waai op liij meende recht te hebben, tegen 
d e jonge stokebrands. 

« Mijn partij volgt mij niet meer, en ver
trouwt mij niet meer », zegde Spaak moe
deloos aan een bevriend journalist. 

Eiger nog. Spaak verdenkt er sommige so
cialistische belhamels van de regering - Har
mei te hebben getorpedeerd onder het be
spottelijk voorwendsel van de zes klinieken 
(waaiover niemand nog spreekt) om in wer
kelijkheid, hem Spaak, uit Buitenlandse Za
ken te verdrijven. » 

N I E U W E 

ROTTERDAMSE COURANT 

Over de Moerdijk krijgt Spaak en nogal 
om taairedenen de eindabsolutie omwille 
van zijn oprecht berouw op het einde van 
rijn politiek leven. 

« Er is een duidelijke verwijdering tussen 
Spaak en het Fransspiekende Brusselse bour
geois milieu, waarv an Spaak zo lang de ty
pische vertegenwoordiger is geweest en dat 
hem in zijn glansperiode tienduizenden, niet-
soci.ilistische voorkeurstemmen bezorgde aan 
de slembus. Want Spaak erkent dat het een 
fout was dat zijn ouders hem als mensen 
van hun generatie geen behoorlijk Neder
lands lieten leren en hij beseft dat er in en 
om Brussel het nodige moet vei anderen, wil 
het de hoofdstad zijn van een land waarin 
ook Vlamingen wonen, zelfs een meerder-
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heid aan Vlamingen. Daarom was hij een 
trouwe steun voor premier Lelèvre en daar
om moest ook hij verleden jaar aan de stem
bus constateren dat hij zijn mede-Brusselaars 
wat ver vooruit was geraakt. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Een waar we nog niet van verlost zijn is 
Victor Leemans. 

Hij is 65 geworden wat hem in de Gazet 
van Antwerpen een (onbetaalde ?) reklame 
bezorgde. Daar komen we elders op terug. 
Onder standpunt vertelde Victor het vol
gende ; 

Hoe staat V. Leemans tegenover kleinere 
partijen ? 

« Er is een dynamiek nodig van jongeren, 
maa r men kan toch niet voor alle pioble-
men die men anders ziet, voor alle opiispin-
gen tot de oprichting van nieuwe partijen 
overgaan. De menigvuldigheid der proble
men is zo groot dat men ze zonder grote 
organizatie, zonder degelijke studiedienst 
niet aankan ». 

En tegenover de Vlaamse eisen ? 
« Men kan niet ontzien dat wij behalve in 

een Vlaamse realiteit ook in een Belgische 
en in een Europese realiteit leven. Op kultu-
reel niveau maakt de gelijkberechtiging on
betwistbaar giote vooruitgang. Op sociaal en 
ekonomisch vlak zijn er naast regionale al
gemene maatregelen nodig, die de dominan
ten blijven van wat regionaal mogelijk is. Ik 
ben voor positieve decentralizalie en dekon-
centratie, maar tegen het institutionalizeren 
van de afzondering. Vlaamse monetaire pro
blemen kunnen niet bestaan. De erosie van 
de koopkracht kan niet als Belgisch probleem 
bestaan. Wij moeten de gemeenschappelijke 
belangen zien. Van belang is voor kleinere 
staten wat zij aan soevereiniteit kunnen in 
stand houden tegenov er de grote v olkeren, 
tegenover de bureaukratie, tegenover het na
tionalisme van de groten. \ ' ia de Belgische 
staat moeten wij het ma.ximum aan soeve
reiniteit bewaren ». 

Het klinkt als een belijdenis. » 

BRUSSELSE POST 

Dit onafhankelijk maandblad van de Vla
mingen te Brussel doorbreekt zijn gewone 
partijpolitieke neutraliteit om de Vlaamse 
P.V.V.-ers (zacht) de levieten te lezen na de 
Leuven-esbattementen in het parlement. 

« Ondanks de negatieve uitslag van de 
stemming in het Parlement is er geen reden 
tot ontmoediging. Het Leuvense vraagstuk 
blijft even scherp gesteld en kan niet zon
der of tegen Vlaanderen opgelost worden. De 
solidaire stellingname van de Vlaamse 
C.V.P., de overgrote meerderheid van de 
Vlaamse B.S.P. en de Volksunie is daarvoor 
een waarborg. 

Misschien komt ook eens de dag dat in de 
Vlaamse P.V.V. de oude gewaden worden 
afgelegd en dat de jongeren uit deze partij 
het Brussels slavenjuk kunnen afwerpen om, 
in het spoor van het Willemsfonds, de wa
re vertegenwoordigers van hun volk te zijn. » 

SPECIAL 

Ziet het rooskleuriger voor de liberalen, 
maa r op een manier die uit deze Brusselse 
mond niet tot ere strekt voor de Vlaamse 
P.V.V.-ers. 

« Het is eigenaardig, maar tegen elke ver
wachting in, is het de zaak Verroken die de 
P.V.V. haar tweede armslag geeft. Welnu 
zoals ieder het weet is de tweede golf dikwijls 
de beste. Het is iedereen bekend. Talrijke 
Vlaamse P.V.V.-parlementaiien waren ge
neigd om de houding aan te nemen van de 
C.V.P. en de B.S.P. bij de stemming in ka
mer en senaat. Overtuiging of opportunisme? 
Gewetenszaak of wissel op de toekomst? 
Weinig belang. Een zaak werd duidelijk : 
aanhanger van de eenheid ging de P.V.V. op 
haar beurt in twee vleugels uiteenvallen : de 
Vlaamse en de fianstalige. 

GeluUkiglijk is het gezag van Omer Van 
Audenhove geen gezag zonder inhoud. Op 
het randje af gelukte hij er in de « voors » 
tegen te houden en de « contras » te ver
menigvuldigen. Nu verheugt men zich in de 
P.V.V. gehoorzaamd (het woord is niet te 
steik) te hebben aan de « Leider » en er is 
veel reden inderdaad om zich te verheugen. 

Zo zullen we dan na het verlof de P.V.V. 
haar Brabancomekampagne zien inzetten 
onder de leiding van Omer Degrelle en met 
als meezingers de enkele V.N.V.-ers die om 
« belastingsredenen i P.V.V. hebben gestemd. 
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LA LIBRE B E L G I Q U e 

Is wat Leuven betreft nog niet tot jomer-
rust gekomen. De batterijen vuren verder 
in alie richtingen onder de leuze <t God wil 
het ». 

In oktober moet de inkwisitie losgaan. 
» De terugkeer te Leuven en de handhaving 
van de orde » is het Libre-tema, waarvan 
hier een staaltje, 

« Het is noodzakelijk dat de orde behouden 
blijft in Leuven bij de terugkeer in oktober. 
Het is de plicht van de akademische overhe
den de studenten die zich aan uitspattingen 
te buiten gaan met de zwaarste sankties te 
bedreigen en de plicht van de ordestrijd
krachten zich op te werpen tegen de beroeps-
aaiiiiitseis. Op onze foto ziet U senator .lo-
ris^-n van de Volksunie met brede grijiis-
lach in de maand mei te Leuven terwijl hij 
zijn troepen aangehouden door de rijkswacht 
een hai t onder de i iem steekt. » 

Pater Wildiers krijgt ook de volle lading 
van de Libre voor zijn artikel in Le Monde 
waar hij het Franse publiek eens een andere 
klok over Leuven liet horen. 

« Zijn artikel in Le Monde over de Vlaam
se kwestie getuigt van zulk misprijzen voor 
de feiten en van zulke breuk met de reali
teit in België dat men niet weet bi] welk eind 
men dit geschrijf moet nemen om het ver 
weg te gooien. 

Maar minstens heeft het die verdienste dat 
het artikel aantoont dat sommige priesters, die 
een onbetwistbare invloed uitoefenen op de 
Maanise beweging, de inspirators zijn van 
een anli-klerikalisme van nieuwe stijl, dat 
wel moeilijk te verzoenen is met de zin voor 
gehoorzaamheid en eeibied voor de hiërar
chie. » 

Er is inaar een straf mogelijk : Wildïers 
levend verbranden na hem de lasterlijke tong 
te hebben uitgerukt. 

H E T P E N N O E N 

In de Vrije Tribune van het Pennoen 
schrijft Maurits Coppieters een artikel a Gul
den sporen in rijkswachtblauw y>, 

« \ ' laanderen (nog steeds) « eisende par
tij », marsjeert niet meer vrij sinds mei 1965, 
noch op Brussel, noch op Limburg, noch op 
Leuven. De drie « nationale » partijen heb
ben daar gezamenlijk een ondeniokratisch 
stokje voor-gestoken, sinds de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd (eindelijk) opnieuw een par
tij-politiek slagwapen heeft : de Volksunie. 

Niet zonder misverstanden en pijnlijke bar
sten werden uit deze partij zeventien verko-

zenen naar het Belgisch parlement gestuurd 
als gedeeltelijk resultaat van een (licht ver
minkt) « breed Vlaams front ». 

Hoezeer ik ervan overtuigd ben dat dit 
verkiezings-rezultaat nog onvoldoende een 
brede mobilisatie der Vlaamse krachten 
weerspiegelt, toch was het belangrijk genoeg 
om de Vlaamse ontvoogdlngsstrijd in een 
zeer acute fase te stoten : de voorste frontlijn-
gevechten^ tegen het eenheidshont van het 
Belgisch-Frans imperialisme. 

Vanaf de eerste regeringsverklaring (Har-
niel) kon zelfs de meest argeloze Vlaamsbe
wuste aanvoelen wat in de tweede regerings
verklaring (Van den Boeynants) openlijk zou 
bevestigd worden : de Maamse ontvoogdlngs
strijd neerslaan onder het mom van strijd 
tegen het ekstremisme. De Vlaams-nationale 
partij (waarvan een goed deel der mandata
rissen en der kiezers nieuwe en jonge men
sen zijn, die helemaal niet wensen te leven 
onder de zwarte schaduwen van oorlog en 
na-oorlog) moest onmiddellijk van regerings
wege (eerst C.V.P.-B.S.P., later C.V.P.-
P.V.V.) vereenzelvigd worden met uiterst 
rechts straatgeweld. » 

Waker Luvten. 

We shall overcome SOMEDAY. 
Het aktiekoniitee Leuven verkoopt 
een 45 toerenplaatje der dramatisch 
historische uitvoering (door PETE 
SEEGER) van dit slmbolisch l iH. 
Priis Kin fr. 
SLUIT AAN BIJ DE STUDENTEN-

AKTIE ! 
enbestel een, of meer platen (met ons 
vignet), door het opsturen van onder
staande bon, naar : 

Aktiekomitee, Boekhandelstraat 

LEUVEN 

Xaam : . 

Adres : 

Verlangt tegen terugbetaling 

aantal platen « We shall over

come ». 

U kunt ook telefonisch bestellen, van 
8 tot 18 uur, iedere dag, behalve de 
zondag op nr. 052-332.%. 

MEUBELSYSTEEM 

Klassiek van lijn en toch modern • dèt is Royal. Het Royal meu-
belsysteem harmonieert met dke meubelstijl. Plaats uw boeken 
en uw bloemen, uw glaswerk en uw TV in een meubel wand van 
Royal. Uw huis wordt er rijker van! U kunt Royal zien bi j : 

- ANTVERPÏA MEUBELEN 
St Gummarusstraat 28 • 30 • 32 • 34 - ANTWERPEN. 

TELEFOON : 32.94.77. 
Geen bijhiiizen — De modernste toonzalen van de stad. 

Auto gratis voltanken voor alle kopers van eet- of slaapkamer of salon. 

file:///ertrek
file:///erklaart


B O O M K W E K E R I J E N 
L A M 6 R E C H T S P.v.b.a. Dries 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U t̂  

Laan en bosbomen, kanada's. sierdennen. roĵ en. 
sierstruiken. maasrotsen. alles voor de tuin. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loon l r ekkenden tot IÜO.000 F ; relf-
standifien. Ian(ll)'>uwers tot 500.000 F. 
Auto, firond, eigendom. 
Krediet , geen voorschot 

20 üüü = 60 I 
50 ÜOO = 60 » 

100 ÜOO = 60 X 
100 000 =r 1?0 X 

tot 100 %. 
Dodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.9X.85. tot 21 uur of schr 
F.B. Bissch ' ippenhof laan ti9 te ü e u r n e -
Antwerpen . — Ik kom thuis . 

REGENMANTELS 

Z O M E R K O S T U U M S 

G.BERGËRS 

Krm nu eens kijken in onze kol lekt ie . 

Alles naar laatste >nit, in kwaliteitssfof, volmaakt afgew rkt . 

St-JANS VLIET 19 (Kleine tunne l ) • A N T W E R P E N . T. 339165. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
Tel. : (03)31.1)6.33 van 9-12 u. - 7-10 uur . 

J A N G O O S S E N S 
VICTOK ÜHIESSENSSTUAAT 61 
ANTWEI^PEN. 

Stelt /ijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen voor 
elke verzeker ingsvorm en schenkt aan al le 
jong gehuwden gra t i s brand- en B.V. familiale 
(al le r is ico 's tegen d e r d e n ) . 

MOTO NOG STEEDS AAN OUDE TAIUEF. A [ 'TO 

Grole lei-i: 
GLAZEN en MOMTUREN. 
GrAtrt voor veneUrdert. 
Hérilellmgen in e>gen werlhuit. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieter — 
Kerlcstratfi, 58 — Antwerpen 
\lj$i ê.v.h op het huitnianmtr II 

Telefoon: 35.86.62 
iO 9̂  lorling op vertoon deitr* 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS VOORAL EEN GEZONDHEIDSWATER t 
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds 
van de buitengewone gezondïieidselgen-
schappen van « Tónlssteiner Sprudel ». 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten herhaaldelijk de 
aanc^acht op het bronwater van Tonisstein. 
Ze prezen het niet alleen aan a!s heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om 
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hun 
lovende rapporten werden zelfs teruggevon
den tot.. . vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude inscliriften als 
«fons sanltatis, effectu mirabllis » ( = ge-
zondheidsbron, wonderbaar in haar helende 
werking) en « lie beroemdste bron onzer 
tijdrekening ». 
Tónlssteiner Sprudel Is speciaal- aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-
en voorstanderkller (prostatls). 

b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat-
en karbonaatstenen 

2 chronische maagslijmvliesontsteklng. 
Herstellen na darmontsteking. Zenuw- en 
funktionele storingen. 

3 chronische ontsteking der luchtpijpen 
(pharyngitis, tracheits, chronische spas
tische bronchitis, allergische huldaffeo-
tie) 

4 ziekteverschijnselen bij de stofwisseling, 
urinezuur diathese met haar gevolgen. 
Jicht. 

Tönisstelner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding. 

De Vrienden van de 
DORTMüNDER THIER BRAÜ HOVEN 

waren de eerste proevers en dan de beste 
propagandisten en nu eist elkeen en overal: 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tiensesteenwcg 128. Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463 11 

Voortverkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In Wallonië (Ferme St Bernard) in AVE-
Auffe bij de Grotten van Han. 
Cate - Hotel - Restaurant - 2,8 Ha Camping. 
Goed niet duur. 
Eigenaar : Mr en Mevr. Geeraerts. 
Tel. : 084/38543. 

DORTMUNDER THIER BRAu" 
koopt — bouwt en huur t cafés In gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd. 

SCHl IMMI BliEHAlAIUASSEN 
uiet 
Gel>reveteer<le 
bedekkings lagen 

HESSOHI .MATRASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
(H ie \ e l al27h7) 

TE ZELE (O VL» 
C.EVVATTEEHDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
le l . (052) 44641 en 44t>42 

Inrlien U «een verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaart je en we 
zenden l het adres van 
de d i rh i s hiigelegen ver
koper Star Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

H£RMES 
S C H ^ G G L 54 Zuidlaan 

?ll M Lemonnierlaan 
T e ' U 00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKHE1ARIAAT-
K I R S U S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels 
co r r e sponden t i e . 

Dag en avondlessen 
De school waar VlaminBcD 
ziet) ttiui» voelen. 

Beter en voordeliger. 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62. 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALÜGA 

Standaarduitvoering o DCZ \t tz -r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. O Q H Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O U 57 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

. . i -oCN^vOoxDIGER GEVRAAGD VOOR NOORutR Kt,yirL.>l 
i N HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWtRPEN. 
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beyvegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
GESLAAGDE WERFTOCHT 

Voor het ingaan van de vakantie 
w c d nog een vverftocht gehouden 
op de Luchtbal. Knkele mensen van 
ter plaatse werkten samen met een 
groep uit Antvverpen-stad en een 
uit de \nt\verpse Polder. Ondanks 
het vei bod van burgemeester 
Craevbeckx gebruik (e maken van 
de gcluidswagen werd toch een goe
de uitslag bereikt : in enkele uren 
tiids werden een tweehonderd bla
den verkocht. Een goed rezultaat 
vooral als men bedenkt dat de 
Luchtbal wordt aangezien als een 
bolwerk van de gele en rode sindi-
kalisten. 

VACANTIEPERIODE 
Het secretariaat zal wegens va-

cantie in de periode van 7 tot 21 
augustus gesloten zijn. 

IJZERBEDEVAART 
Wegens vacanlie van het secre

tariaat kunnen de plaatsen voor de 
autocar ook besteld worden bij lo
kaal « Vicky B, St. .lansplein 7, tel. 
31.22.13 of lokaal Tvrol, Nationale-
straat 22. tel. 32.62.46. 

KOLPORTAGES 
De znterdagkolportages met het 

blad worden terug hernomen. Bij
eenkomst steeds te 15 uur. Lokaal 
« Tyrol », Nationalc'straat 22, Ant
werpen. 

DIENSTBETOON 
Met V.ü. geen problemen wan

neer u ze tijdig meedeelt op het 
vast secretariaat onzer a(d . Frank-
riiklei 8, Antwerpen, tel. 32.81.01; 
o|ien alle werkdagen van 13 tot 17 
uur, donderdag tot 19 uur 30, za
terdag en zondag gesloten. 

Berlaar 
GULDENSPORENVIERING 

De reeks Gulden-,|jorenvieringen 
in onze streek werd dit laar te 
Berlaar geopend En met sukses 
want het is altijd een goed teken als 
de inrichters plots zenuwachtig 
worden en moeten gaan rOndsjor-
ren met bijkomende stoelen. (>e-
meenteraadslid Walter Luyten 
zorgde voor de begroeting van de 
aan'vezigen waarondei senator Jo-
rissen en dan kon de show ver
trekken. 

Het stijlvolle zangkoor de Pur
peren Hei uit Beer/el overblufte de 
Berlarenaars die ten onrechte 
meen<len o wat goed kan er komen 
uit Nazareth ». Terwijl de fanfare 
Sint Pieter na de huldewoorden 
van gemeenteraadslid Creten uit 
Herchem (zelf oud-muzikant van 
de fanfare) haar meest Vlaamse re
pertorium bovenhaalde. 

Met zijn « aktualiteitsgedichten o 
> êr Zwartberg, de bisschoppen te 

Leuven en Elsschots' Bormsgedicht 
vulde .Alfons Vervloet op aangena 
me wijze de spreekbemt aan van 
volksvertegenwoordiger Anciaux. 
die de harde strijd beschreef van 
(Ie Vlamingen te Brussel en opriep 
tot strijd vooraleer we ooil 11 juli 
alleen maar zullen kunnen o vie 
ren ». Dat vieren mocht er dan 
toch l̂ ij want het was laat als nog 
enkele geestdriftige fanfarespelers 
senator .lorissen uifoeleide bliezen 
met een nachtelijke Vlaamse 
Leeuw. 

Kapellen 
Op zondag 21 augustus richt de 

Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
een bus. in naar de l.lzerbedevaart. 
De deelnemingsprijs bedraagt 130 
frank. • 

\ 'ertrek te Kapellen om 7 uur. 
Inschrijven bij . Luc Willem, 

Ls.seiihout 61; Renaart D'Hondt, 
Dorpslraat 38; ( ierard Schonkeren, 
l ' . 'rtisanenstraat 110. 

PAKKLM 
ü mikt Kraag parfum, meld ons 
uw gelirfkoosde bloeniengeur, en 
l' ontvangt gratis een staalflesje 
lailres niet vergoten» VIII.ADY. 
l"ostr>ii« 40.S *ntv»iTOPn I 

MKKR l>KOVIKN iloi>f vrije ver-
l̂ oop aan partlkiilieren. vrienrton 
f'n kennissen voor ieder Ros'hikt 
Vast flienstverhanrt of als l)i.|ver-
ilipn>.tp Sclirijven KOSMF-TIK* 
noorenleger 31 - Rclegem 

Merksem 
DANKBETUIGING 

De secretaris van onze afdeling 
verzoekt ons, langs deze weg, de 
strijdgenoten en vrienden te bedan
ken, ook namens de familie, voor 
de vele blijken van sympatic en 
niedevoelen die zij mochten onder
vinden bij het overlijden en de 
teraardebestelling van zijn schoon
vader Jozef Boeckx, overleden op 
17 juli 1966 in de gezegende ouder
dom van 92 jaar. 

11 JULI-BEVLAGGING 
Voorzeker mede als gevolg van 

de uitzonderlijke aktie die door 
onze afdeling werdt gevoerd voor 
de bevlagging op 11 juli, mochten 
« i j tot onze grote voldoening vast
stellen dat er ditmaal meer dan 
het dubbel aantal leeuwenvaan
dels buitenhingen tegenover het 
vorig jaar 1965. Wie tien dagen la
ter de symbolen van de Belgische 
unitariteit wilde gaan tellen kon 
dat, zelfs indien hij maar tot twin
tig geleerd had ! 

IJZERBEDEVAART 1966 
Op initiatief van de Vlaamse 

Oud-Strijdersbond, in samenwer
king met de plaatselijke afdeling 
van het Davidsfonds en van de 
Vlaamse Kring Groeninghe zullen 
autobussen ingelegd worden voor 
de Bedevaart naar de IJzer op 
zondag 21 augustus 1966. 

De prijs is vastgesteld op 100 
fr.; 90 fr. voor minderjarigen. 

Vertrekuren : 6 uur 55 aan de 
kerk O.L. Vrouw van Smarten; 7 
uur Viktor Roosensplein (Bakkerij 
van Reusel): 7 uur 05 Sint Bartho-
lomeeuskerk (Tijl). 

Om dl bedevaarders de gelegen
heid te geven de l.Jzertoren te be
zichtigen, zal uit Dik.smuide ver
trokken worden te 5 uur 15. 

Daarna bezoek aan Brugge met 
twee uur oponthoud. 

Inschrijven : J. Van Impe, Bre-
dabaan 387, tel. 45.75.86; K. Van 
Bockel, Em. Lemineurstraat 33, 
tel. 4.5.57.77; Vlaams Huis Tyl, Bre
da baan 298, lel. 45.S9.76 en bij de 
bestuurleden van de afdeling V.U. 

Wilrijk 
IJZERBEDEVAART 

Door het Vlaams Huis a Lange 
Wa|)per » worden op 21 augustus 
a.s. autobussen ingelegd voor de 
jaarlijkse IJzerbedevaart. Vertrek 
te 6 uur 15 stipt aan de « Lange 
Wapper ». Aankomst te Wilrijk 
voorzien om 22 uur ten laatste. De 
terugkomst geschiedt langs de 
Vlaamse bergen. Prijs 120 fr. Er 
zijn reeds meer dan 50 inschrijvin
gen. Niettemin zijn er nog een aan
tal plaatsen beschikbaar. Lang zal 
dit evenwel niet meer duren. Laat 
L' dus dadelijk inschrijven ! 

Wiekevorst 
Op 4 s ep t ember word t in Wie

kevors t een Heldenhuldezerk ge
plaats t op het graf va., wijlen 
E.H. Jan Geeraer t s , over leden op 
28 november 1965. IJzerfrontal -
moezenier 14-18 en gekend )in 
zijn onverze t le l i jke Vlaamse 
over tu ig ing en vo lksverbonden 
beid. 

De Vlamingen zouden het tot 
hun plicht moeten rekenen om zo 
talrijk mogelijk op deze hu lde 
aanwezig te zijn. 

De plecht igheid begint met een 
H. Mis om 10 u. 15 in de paro-
"h ' eke rk van Wiekevors t . w a a r n a 
dan de on thu l l ing van de zerk op 
het kerkhof. 

ORABANT 

Aarschot 
Na talrijke contacten met ver

schillende verenigingen en jeugd-
groeperingen uit ons gewest, zijn 
wij er in geslaagd, dit jaar voor 
het eerst, een gezamenlijke reis te 
organiseren naar de l.lzerbedevaart 
te Diksmuide, op zondag 21 augus
tus e.k. 

Schrijf onmiddellijk in. samen 
met al uw vrienden en familieleden, 
bij een van onderstaande personen : 
.Malenstede : Jos Celens. Diestse-
baan; Pa i i Cresens, Leuvensesteen-
vveg 147: Testelt : .lozef Kaanen, 
Slatiewijk 15; Frans Clerckx, Voort 

35; Mw. Everaerls, Schuurveld 4 
(V.U.); Averbode : Steven Tuer-
linckx, Testeltsestecnweg 61; Zi
ehen! : Jef Mues, Pater Richard 
\ ' an de Wouwcrstj.iat; Langdorp : 
Frans Holemans. Testelt.sesteenweg 
61; CKwald Vnii H tcee l e , Franse 
Liniestraat 2 (Davi(Kfonds); Wolfs-
donk : Wilty Va o de Herckt, Mos-
vennestraat 18; Gijmel t J. Van de 
Zande, GijmelseMrenweg 39; .Aar-
schotdokaal De Haas, Grote Markt: 
Paul Van Hoof, Allicitlaan 18 
(V.V.B.); Frans Van Calster, Lang-
dorpsesteenweg 137; Jos Holemans, 
Langdorpsesteenweg 97; Betekom : 
Willem De Roover, .Steenweg op 
Gelrode 16; Pons Van den Eynde, 
Hulststraat 1; Messelbroek : Hoflijk 
Eug. (K.A.J.), Puttestraat 1; Scher-
penheuvel : Nuyts Gustaaf, Konin
gin Astridstraat 24: Keiberg (Zi-
chem) : Annie Tuerlinckx, Tiense-
straat 145. 

Uiterste datum van inschrijving : 
13 augustus. 

Prijs per deelnemer : 130 fi., te 
betalen bij inschrijving. 

Twee autobuslijnen worden inge
legd met volgende vertrekuren 
(zeer stipt) : 

1) Diest (5 uur 30); Kaggevinne 
(5 uur .35); Scherpenheuvel (5 uur 
40); Zichem (5 uur 45); Keiberg (5 
uur 50); Messelbroek (5 uur 55); 
Rillaar (6 tmr); Aarschot (6 uur 05); 
Betekom (6 uur 10); Gelrode (6 uur 
15). 

2) Diest (5 uur 30); Molenstede (5 
uur .35); Averbode (5 uur 45); Tes
telt (5 uur .50); Wolfsdonk (5 uur 
55); Gijmel (6 uur); Aarschot (6 uur 
05). 

Thuiskomst : omstreeks 21 uur 
30 .Wij verwachten een talrijke 
deelname. 

Brussel 
LIZERBEDEVAART 

Het Koniitee wens t het nut t ige 
te p a r e n aan het leerr i jke en het 
a a n g e n a m e en voorziet de terug
keer na afloop van de plechtig
heid op de bedevaa r twe ide via 
het s temmige Tiegem en de toe-
rislksch bekende Vlaamse Arden
nen ( o p o n t h o u d ) . 
Om de dag te beslui ten 's avonds 
gezellig samenzi jn te Hekelgem. 
Aankomst te Brussel rond 11 u. 
Aan personen die vroeger wensen 
thu is te zijn, w o r d t de gelegen
heid geboden pe r bus t e rug te 
zijn in Brussel C e n t r u m rond 
20 uur . 

Deelnemingspr i j s 140 fr. 
Inschr i jv ingen w o r d e n zo vlug 

mogelijk ingewacht hetzij bij de 
hee r de Schut ter , J. Goffinlaan 
46, Br. 8, hetzij per tel. 28.09.73 
(na 20 u.) bij de hee r Van Oud-
heu.sden. 

Datum, uu r en p laa tsen van 
ver t rek zondag 21 aug. : 7 u. 15 
Graaf van Egmont , 7 u. 30 par-
keerple in , gemeenteschool St-Ag.-
Berchem. 

Erps-Kwerps 
I JZERBEDEVAART 

Zoals ieder j aa r ve r t rekken uit 
.Midden - Braban t ve rsche idene 
bussen naar de graven van de 
IJzer . 

De prijs is bepaald op 120 fr 
voor volwassenen ; 80 fr voor 
k inderen tot 18 jaa r . 

Inl icht ingen en inschr i jv ingen 
bij Denis Claes, E n g e r s t r a a t 147, 
E rps -Kwerps : Jef Dedobbelaer , 
S te r rebcekses tg . 49, Everberg , 
tel. 02..59.75.57 : Georges De Ko-
ninck, de Mcrodestr . 15, Ever-
berg ; Albert Dewin te r , Sint-
Michielsstraat 6, Veltem, tel . : 
016.48.422 : Luk Van Biervliet , 
Hofstr. 74, Kor tenbe tel . : 
n2.,59.68.74 : Rik Van Ril laer , 
S te rckxs t r . 31, S teenokkerzeel , 
tel. 02.51.86.97 : Jef Vinx, Mechel-
sestg. 67, E rps -Kwerps , tel . : 
02.59.60.24. 

£Hngen - St. Kwintens-Lennik 
Het tuinfeest van 25 en 26 juni 

is ui tgegroeid tot een onver
hoopt succes . Onverhoopt , door 
de aanwez ighe id van zeer velen 
die buiten onze beweging s taan, 
hetgeen het beste doet verhopen 
voor de ve rdere u i tbouw van on
ze par t i j in het Payo t t ena lnd . We 
wil len langs deze weg nogmaals 
de mensen van Oostende bedan
ken voor hun aanwez ighe id . 

Als eers te daadwerke l i jk resul 
taat van dit fee.st kunnen we 
reeds mededelen dat El ingen, als 
een der kle ins te gemeenten van 
het a r r . Brussel , is kunnen over
gaan tot de s t icht ing van een 
eigen afdeling. En dit door spon
tane aanvragen tot l idmaa t schap 
op het Tuinfeest zelf. 

Op 9 jul-, had de s t ich t ingsver 
gade r ing p laa ts , in aanwez ighe id 
van d h r . E b r a e r t , a r r . voorzi t ter . 
Het volgend b e s t u u r w e r d ver
kozen : P ie t Vranken , voorz i t t e r ; 
Staf De Ridder , s ek re ta r i s ; Ma-
r ie-Jose Van Diest, penn ingmees 
te res ; Gust Van Wichelen, p r o 
paganda ; Ad. Laus , o rganisa t ie . 

Dhr . E b r a e r t wens t e de n i euwe 
afdeling een w e r k i n g toe, even
redig aan h a a r ent i ioesiasme. 

Jette 
Op zaterdag 17 september rich

ten de Vlaamse verenigingen O.L.V. 
van Lourdes in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Laken hun 
« vriendschapsbal » in. 

Dit ten bate van het Vlaams on
derwijs in deze parochie. Warm 
aanbevolen. Deuren te 20 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
V.M.O. 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Twee autobussen vertrekken aan 
het lokaal Rubenshof op zondag 21 
augustus om 7 uur. Deelname prijs-
fooi inbegrepen 90 fr. lnschrij\en in 
voornoemd lokaaL 

IJZERBEDEVAART 
Op 21 augus tus a.s. r i ch t V.O.S.-

Gent een au toca r r e i s in n a a r 
Diksmuide. Ver t rek aan lokaal 
Roeland om 7 u. 30 st ipt . Na d e 
p lecht igheid t e rugre i s over West-
ou te r (Rode B e r g ) . T e r u g te 
Gent rond 20 u. Pr i j s : 90 fr per 
persoon, fooi voor de chauffeur 
inbegrepen . Inschr i jven : bij lo
k a a l h o u d e r K. De k l e r c k , Kor te 
Kru i s s t raa t 3, Gent . 

Opgelet ! Wie bij inschr i jv ing 
zijn besproken p laa tsen niet be -
ta:dt kan hierop ook geen aan
sp raak maken I 

Mariakerke 
Te Mariakerke-Gent wordt op 

zondag 21 augustus te 8 uur de 2de 
bloemenhulde gebracht aan het 
graf van Pater Callewaert, aldaar 
op het genieentekerkhof (terminus 
tram 3) begraven. 

Deze herdenking voor de afreis 
naar d e ' IJzerbedevaart, aan een 
eenvoudig kloostergraf, is de her
denking van de Pater wiens naam 
voor immer verbonden blijft aan 
Vlaanderen en de IJzerbedevaarten. 
Allen welke die dag in de moge
lijkheid zijn sluiten aan bij deze 
plechtigheid. 

De plechtigheid vindt plaats te 8 
uur stipt, dus allen verzamelen voor 
8 uur aan de kerk te Mariakerke 
(terminus t ram 3). 

Personenwagens en autocars vol
gen de richtingaanwijzers en par
keren op de Claeys Baulaertlaan, 
richting kerk. 

Personen of groepen die wensen 
bloemen neer te leggen op het graf 
van Pater Callewaert geven him 
naam op aan J. Anthonis, 26 Pr. 
Elisabethstraat, Mariakerke-Gent, 
tel. 09-26.47.80 waar ook bloemen 
kunnen worden besteld op P.C. 
13.49.50 tot 19-7. 

Wij vertrekken gezamenlijk naar 
Diksmuide om 8 uur 15. 

Merelbeke 
De eerste naverlof-kolportage 

vond plaats te Melle. Aan de thuis
blijvers werden toch nog een hon
derd nummers van ons weekblad 
verkocht. 

Volgende kolportage zondag 8 au
gustus. Voor de propagandisten 
van Merelbeke : vertrek aan het 
Berkenhof om 8 uur 45, voor de 
V.ftl.O. aan het Rubenshof te 9 uur. 
Op 8 augustus bewerken we de ge
meente Moerbeke, een van de blau
we bolwerken uit ons arrondisse
ment. 

Maandagenda augustus : 
Afdelingspropaganda en V.M.O. : 

avondrondrit met mikrowagen 1ste 
week der maand in Schelderode-
Melsen-Vurste. 

Zondag 8 augustus kolp. Moerbe
ke. 

2de week, avondrondrit in Lands-
houter-Gijzenzele en Gentrode. 

Zondag 14 augustus kolp. Malde-
gem. 

3de week, avondrondrit in Baai-
gem en Dikkelvenne. 

Zondag 21 augustus deelname 
IJzel bedevaart. 

4de WC' iv, avondrondrit in M lort-
sele en Munte. 

Zondag 28 augustus kolp. Oost
akker. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overs t rae ten , 

Redak t i e sekre ta r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnier l . 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarli jks : 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnement bui tenland : 

450 F. 
S t eunabonnemen t t 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse nummers : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t rekening : 
17 1139 « WIJ » - Vlaams
nat ionaal weekblad . 

Veran tw. uitg. Mr. F . Van 
der Eist, Beizegemstraal 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet duur - wel handig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i jks t raa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « De v e e r m a n > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pal ing 
Uitbater : Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie € De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

t P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk le i 8 • Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

Fi 'ui tsap Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
s t andaardde i i r en 

J L E E M A N S . D e u r n e t. 
Van Havrelei 70 I : 35.63.17 
Agent ; De Coene Kortri jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
< R u b e n s h o f » 

Weststr . 79. I . . (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

c V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing voor gi oenen 
El isabcthl 105 Tel 632 70 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suveest raat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel . . 050/350.67 

UURWERK J U W E L E N 

bij de meester u n r w e r k m a k e i 
S L A E T S 

Dewin le r s t r 11 üuderge in 
T. 72.45.43 Terminus tr 35 
10 % kort ing v leden V IJ 

PLASTIEK 

F P a r q u t n e n 
R. Van A e r s r h o t P v b a 

Lg Lobroeks t raa t 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon ü3/3().l(i.47 
Kuipen en s tapelbakken voor 
pekel, diepvries , verpakking. 
s tocke rmg 
Polyethyleen • zakken, vel 
len en folie t)p rol 

RAADPLEEG ONS 

file:///nt/verpse
http://45.S9.76


bewegi 
OOST-YLAANDEREN 

Erembodegem-Centrum 
IJZERBEDEVAART 

Het plaatselijk IJzei bedevaarlko-
mitee Êrenibodegem Centrum doet 
een dringende oproep tot alle Vla
mingen onzer gemeente om meer 
dan ooit in massa aanwezig te zijn 
op zondag 21 oogst te Diksmuide. 

Praktische schikkingen : 
i. Reis per autobus (prijs : 110 

fr, drinkgeld inbegrepen). Na de 
bedevaart uitstap naar Frans-
yiaanderen met Ije/oek aan Rijsel. 

Vertrek : Dorpsplein te 7 uur 45. 
Terug rond 21 uur. 

Inschrijvingen tot 19 oogst (aan
tal plaatsen beperkt) bij : E.H. 
Coessens, Keikstraat 4; P . Remy, 
Meerlaanstraat 11; L. Domicent, 
Vrijheidstraat; L. D'Hondt, Ninove-
steenweg 145. 

2. Voor de fietsers : vertrek op 
zaterdag 20 oogst. 

Inlichtingen bij Dirk Buerman, 
Vrijheidstraat; Lutgart Arijs, Leuve-
straat. 

3. Treinreis : voor schikkingen zie 
pers. 

Meetjesland 
De Vlaamse V r i e n d e n k r i n g van 

he t Meetjesland vestigt er de 
a a n d a c h t op, da t zijn 11e Vlaams 
Vriendenfees t op de avond van 
de bedevaa r t in de zaal Cambr i -
n u s te Waar schoo t niet doorgaa t . 

Na ruggespraak met de in r ich
t e r s van de Waarschoo t se Breu-
gelfeesten, d ie op dezelfde zon
dagavond doorgaan , w e r d een 
minnel i jke sch ikk ing getroffen. 
Naas t a n d e r e pun ten werd on
d e r m e e r overeengekomen alle 
b e d e v a a r d e r s , op ver toon van 
h u n kenteken , een kor t ing "an 
33 % op de toegangspr i js te 
schenken (20 fr in p laa t s van 30). 

Alle Meetjeslandse v r ienden zijn 
dus even we lkom op de Breugel-
feesten te Waarschoo t . 

ZOEKERTJES 
Blankenberge : te huur, kamer 

'+ keulven, 3 pers. -f kindje, 15-
31 aug. 2200 fr. Groenstr. 37. 

Vlaams militant, zoekt werk als 
bureelbediende in Antwerpwn oi 
omgeving, 17 jaar, machineschrift, 
not. Frans. Sclir. P.B. 7, Antwer
pen 20. 

Student : 1ste kandidatuur zoekt 
dringend vakantiewerk - omgev. 
Antwerpen - liefst buitenwerk. Tel 
30.4731 (na 17 uur 30). 

Bejaarde gebroodr. bediende 
(Biusselse), gezinsh. zoekt thuis
werk bij gebrek kans op plaatsing 
Schr. kant. blad onder nr D50. 

Gegradueerd z iekenhuisverp l . Al 
zoekt in te ressan te be t rekking . 
Spreek t Ned., Fr. , Eng. Vrij 1 okt. 
Schri jven GK21. 

m 

WEST-VLAANDEREN 

Biankenberge 
Bl.inkenberge vierde voor de 

tweede opeenvolgende maal 11 juli 
zonder leeuwenvlag in de zaal en 
zonder het zingen van de Vlaam
se Leeuw op bet einde van het 
feest. Sedert de P.V.V. mede aan 
het bewind is in de gemeente, is 
dat verboden. 

Vroeger werd altijd een Vlaam
se Leeuw gezongen en hing er ook 
een Leeuwenvlag in de zaal. Nu 
zegt P.V.V.-schepen Pauw els dat 
hij bang < > voor relletji s -n il it 
men in Blankenberge voorzichtig 
moet zijn. 

Maar is het niet veeleer de 
P.V.V.-haat tegen alles wat Vlaams 
is, die hem het verbod laat op
leggen ? 

Arm Vlaanderen, dat moet af
zien van het vieren van zijn feest
dag omdat men bang is dat een 
paar franskiljons of Brusselaars de 
rust zouden « kunnen » verstoren. 

Wat zou men doen in Wallonië, 
moesten er daar een paar Vlamin
gen de rust verstoren bij het vie
ren van een feest ? Waterkan-
nonnen ? 

Traangasbommen ? Gevangenis
straf ? 

En waar bleef het protest van de 
C.V.P. in de daaropvolgende ge
meenteraadszitting ? 

Diksmuide 
Zitdag van Ir. J.A. de Ganck, pro

vinciaal raadslid op zondag aan
staande, 7 augustus 1966 : 

9 uur 30 te Werken, in 't Gildhof 
bij L. Van Poucke. 

10 uur te Diksmuide, in 't Vlaams 
Huis bij L. Devreese, 

10 uur 30 te Lampernisse in St. 
Elooi bij Van Elsbander. 

11 uur te Lo in café André, 
Markt. 

11 uur 30 te Merkem in de Nieuw-
maikt bij R. Beeckaert. 

12 uur te Woumen in 't Nieuw 
Woumen bij M. Paesbrug^e. 

Deze zitdagen hebben plaats ie
dere eerste zondag van de maand. 

Ofwel na afspraak : tel. (051) 
51235. 

Jabbeke 
Op 12 november richt de Volks

unie-afdeling Jabbeke haar tweede 
herfstbal in met het gekende 
Brugse orkest or Balroom sextet » 
Iedereen houdt reeds deze datum 
vrij. 

Wervik 
I JZERBEDEVAART 

Een au toca r ver t rek t om 8,30 
uu r aan de St. Medarduskerk , 
met hal te aan Laag-Vlaanderen . 
Prijs 50 fr. Inschr i jv ingen wor
den ingebrach t op volgende 
adressen : Coudyzer Maur i t s 
Magdalenas t raa t 75 ; D e b r a b a n -
dere Werne r , Prof. Idewijk 13 • 
Deeorte B e r n a r d , Kas tee l s t raa t 
/o. 

Laa t U tijdig inschr i jven Indien 
U niet wens t te leurges te ld te 
w o r d e n . Ver leden j a a r r eeds 
moes ten wij de laat t i jdige in
schr i jv ingen we ige ren . 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
1100 • Euchanstteviering — 14 00 : 
Atletiek Reportage van de Belgische 
kampioenschappen — 15 30 : Volks-
dansfestival te Midaelkerke •— 
16.15 • Zwemmen Reportage van de 
Belgische kampioenschappen—18 05 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
Plmtstones (145e afl ) — 18 35 : 
Klein, klein kleutertje — 18 55 : 
Een vakantleavontuur In de hopvel-
den, avonturenfilm voor de jeugd — 
20 00 • TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20 40 : De abonnee van 
Iijn U 7e episode : Een relatie on
der de slachtoffers — 20 55 : Zomer-
carrousel (III) Showprogramma — 
21 40 : Der Club, documentaire van 
Max H Rehbem — 22 25 : TV-
nieuws. 

M A A N D A G 
19 30 : Wacht u voor de hond 2e 
episode • Junia laat zich niet van
gen — 19 46 : Openbaar kunstbezit 
« Stilleven met wild » van Frans 
Snijders (1579-1657) — 1955 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : De abonnee van lijn ü . 8e 
episoa'e : De abonnee stelt zijn 
voorwaarden — 20 35 ; Ik heb 't over 
Jeruzalem Spel door Arnold Wesker 
— 22 20 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
19 30 : Tienerklanken — 20 00 • TV-
nieuws — 20 20 : De abonnee van 
lijn U 9e episode : De moordenaar 
van meneer Tavernier — 20 35 : De 
lange hete zomer 6e afl ; De nach
telijke tocht — 21 25 : Rode Duivels 
Een documentaire over de Belgische 
Luchtmacht — 22 00 : Gastprogram-
ma De katholieke gedachte en actie 
— 22 30 . TV-meuws. 

W O E N S D A G 
19 30 : Televisum — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 • De abonnee van lijn U Op 
zoek naar het verleden — 20 35 : 
Speelfilm • Leve Robinson I Familie
film van Josef von Baky met Romy 
Schneider en Horst Bucholz — 
22 10 : Penelope — 22 40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19 30 : Tekenfilms voor jong en oud: 
De Flintstones 146e afl • De Flint-
stone Plop — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : De abonnee an lijn U. 11e 
episode : De dag van de losprijs van 
6 tot 9 uur 's morgens — 20 35 : De 
Dick van Dyke-show. 17e afl. : Sally 
Is een meisje (Sally is a girl) — 
21.00 : « I Claudius j , de film die 
nooit voltooid werd... — 22.05 : 
Gastprogramma. Het vrije woord : 
Lekenmoraal en -filosofie — 22 35 : 
TV-nieuws 

V R I J D A G 
19 30 : Internationaal jeugdmaga-
zine — 19 45 : Zoeklicht — 19.55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nleuws — 
20 20 : De abonnee van lijn ü . 12e 
episode : de dag van de losprijs van 
10 u tot 1130 u 's morgens — 
20 35 : Maigret en de kruideniers — 
21 25 : Zeg maar Jacco. Jacco van 
Renesse zingt liedjes van eigen keu
ze — 21.50 : TV-nieuws — 2155 : 
House on the beach Een documen
taire over een tehuis in Californie 
voor aan verdovende middelen ver
slaafden. 

Z A T E R D A G 
19 30 : Tienerklanken — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 20 : De abonnee 
van hjn U De dag van de lospriis 
van 1130 u tot 13 u. — 20 35 : 
Slechte tijd voor sergeanten (21e 
fj^ ' — 21 00 : Humoresken met 
Kor van öer Goten, Otto Grazy, 
Bueno de Mesquita, Will Perdy, 
Jules De Corte, de gebroeders Mer-
tens, het trio Cassiman en Freddy 
Sunder — 22 00 : De onkreukbaren 
„ A ' ^ . „ ^ " _ . - Moord onder glas —• 
22 50 : TV-nieuws. 

ROND DE IJZERBEDEVAART 
Vanzelfsprekend /al de IJzerbede

vaart op 21 augustus in h- i teken 
staan van Leuven Vlaams! Er 
wordt duchtig gepropageerd, syste
matisch : plakbrieven, persaktie, 
om/endbi ieven, werking van bond 
tot bond «an man tot man. Ieder
een doet het zijne, en Vlaanderens 
levenswil zal weer luid kUnken 
waar het moet gehoord. Thans het 
woord aan de daad, met alle wet
telijke middelen die een bewuste 
volksgemeenschap elke dag ter be
schikking staan ! 

De 12 prachtige, nieuwe IJzerto-
ren-prentbriefkaarten in kleur zul
len tot dit alles niet weinig bijdra
gen : 4 verschillende voor 20 fr.; 3 
mappen van elk vier verschillende 
60 fr. (voor de 12 kaarten). Korting 
bij hoeveelheid : 20 % per 50 ex.; 
25 % per 100 ex. 

De nieuv\e IJzertoren gaat nog 
gebukt onder een miljoenenschuld I 

Moesten alle Vlaamsbewusten de
ze drie mappen (12 verschillende 
prachtkaarten) kopen, twee zichten 
uithangen, en de andere 10 naar 
medestanders zenden, met een pro
pagandatekst voor die kettingaktie: 
het zou, in Vlaanderen en in de 
vreemde (onze missionarissen niet 
vergeten !), van nu tot einde augus
tus IJzertorenkaarten regenen. 

Men propagere die kettingaktie 
bij de laatste propaganda van man 

tot man voor de IJzerbedevaart; ïa 
alle Vlaamse lokalen; tijdens de 
reis naar en van Diksmuide; en te 
Diksmuide zelf. 

Zo zal alles gedaan worden door 
allen, zoals het ons, uitvoerders van 
het testament der Vlaamse Doden, 
behoor t ! 

Iedereen bestelle nog heden en
kele mappen. Besteladres : Bede-
vaartsekretariaat, IJzerdijk 2, Diks
muide. 

ijzerbedevaart 

diksmuide 21 aug. 

NATIONALE LOTERiJ 

9lieuw "^lan + 20 o/o 

EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 

12 loten van 
42 ioten van 

200.000 F 
100.000 F 
50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 

3.600 loten van 
12.000 loten van 

2.500 F 
1.000 F 

500 F 
60.000 loten van 300 F 

+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het biljet : 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

TREKKiKè OP 8 AUGUSTUS 

1 lüllUIIIItl lllÉtlKHU., i lilUiyU. 

pas verschenen: westland-pocket n r . 1 
HET FEEST VAN DE HAAT 
120 BLZ. 

handelend over 

KOLLABORATIE ~ 
door 

NENROD. medewerker aan ons weekblad. 

3 0 FR. 

VERZET REPRESSIE AMNESTIE 

BESTELLINGEN : — 

um>alt 

Stort 30 fr. op prk. nr . 9202.80 van a e 
VLA.^MSE VRIENDEN VAN DE WEST
HOEK. Fazan ten laan 21, De P a n n e (met 
de vermelding West land pocket nr 1) , 
of s tuur onder gesloten omslag een 
briefje van 20 fr -f 10 fi;. postzegels op. 
aan bovenvermeld ad re s 

DE W E S T L A N D P O C K E T S 

brengen U 
—• de Vlaamse Beweging fn het ver

leden ; 
- aktuele Vlaamse problemen. 
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WAAR MEN GAAT UNGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HEF « ALGEMEEN 
Wanneer op ÜW grond ? ^ . A . • " *" .!^^l-

Villa's : modern of klassiek. 
r— Bungalows : groot en konfor-

tabel. 
— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor Gent: 
,— Standingvolle residenties : 

PATRICIA - PATRICK te Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gem. Van de 39 reeds 29 verkocht. 
Prijzen vanaf 617.600 F (akte in 
handen). 

1— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen
tieel park. 

— Grote keus van bouwgronden in 
bet Gentse. 

BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij werken het graag u i t ! 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afv^'erk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanvraag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN, 

WENDT U ZICH TOT 

Hef Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
INLICHTINGEN A N T W E R P E N 

MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 09/25.19.23. 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 _ Tel. 011/54442. 

LET 

S. De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

cFapenhoek». Berendrecbt TeL (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

St.-Martens-6odegem 
WELGELEGEN CAFE 
TE HUUR. 

Ix)taal VO -
DuivenlokaaL 

FIRMA HELLINCKX & ZONEN 
Stationsstraat 42, 
St.-Martcns-Bodegem. 
Telefoon i 52.10 93. 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
f^RIJZEN OP RADIO'S, TELEViSIE'S, 
".ANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

bij uw specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 
Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD ! 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL VOOBBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 -
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

ANTWERPEN. 

A' MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE m 
Boueputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651.88 

FX-233L 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wan^... 

EPEBA 
f 
Dunlopillo 
STRR 

^.. ik koop bij 

MATTHiëU'S BiPPSHBBPRIJf 
T U R N H O U T S E Ï A A N 1 0 2 , BÖ RGE RH OUT - T f l , 35.17.83 

•IJHUIZENi Oiepcsimt 1«-I6, Aniw. Tel. 31.01.11 
«es.inenslr..! 39.41. Aniw. Tel. 33.47.24 - Gilli|orllei 60. Deurné, Tel. 36. 

W l M M A E S 
DIANALAAN. 10. BERCHEM Antwerpen. Tel . : (03) 39.69.34. 

— stelt iljn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
prorinciën Antwerpen Brabant en üo«t V laan
deren, roor alle verzekeringsvormen : Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

^- Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten laak, enx. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 
- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Van Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 



JSÊf WIJI 

juan de anarchist 


