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1 SEPTEMBER 
Om 11 uur : Voerstreek. 

Om 18 uur : Landen 

's namiddags gelegenheid tot bezoek 
aan de Voerdorpen, Aubel en de 

Platdietse streefe. 

Leg bussen en autokaravanen in. 
Voor verdere inlichtingen 

zie binnenblad 

ALLEN EENSGEZIND ROND 
HET IJZER - TESTAMENT: 

Morgen komen weer de tienduizenden uit gans Vlaan

deren naar de Ijzervlakte. 

Dit jaar verbetener en vastberadener dan ooit. Want 

de schande van een mede door Vlamingen gesteunde 

en gestemde nederlaag heeft hen bitter gemaskt. 

Dit jaar is er aan de Ijzer minder dan ooit plaats 

voor hen, wier daden in schrille tegenstelling staan 

tot de taak die hen is opgelegd door het offer en de 

strijd van de ijzergeneratie. Dat men ons tenminste 

de schande van een tergende schijnheilige aanwezig

heid bespare. 

Dit jaar zullen wij ons meer dan ooit bezinnen op 

de kern der Ijzerboodschap, op de hoofdopgave van 

het Ijzertestament : zelfbestuur ! 

De tijd voor kleingeestig gevit en betweterij is al 

lang verstreken. Wie ook thans nog bereid is, het 

gewetensonderzoek aan de Toren te beantwoorden, 

moet weten dat zijn « ja » een volmondig, verbeten 

en vasthoudend « ja » is voor zelfbestuur, voor de 

Vlaamse zelfstandigheid. Dit is de geest van de Ijzer

bedevaart 1963. 

Een geest van nuchtere vastberadenheid, genezen 

van elke illuzie, maar bezield met de koppige wil om 

thans geen tijd en energie meer te verspillen aan zaken 

van ondergeschikt belang en om hardnekkiger dan 

ooit te vechten voor zelfbestuur door federalisme. 

In deze geest zullen allen aan de Ijzer één zijn. Het 

nieuwe, brede, onstuitbare Vlaamse eenheidsfront. 

Z O N D A G 29 SEPTEMBER 1963 

ALLEN NAAR GENT 

VERDER I N DIT BLAD : 

biz 3 Geschiedenis van de IJzerbedevaart in 
foto's. 

bIz 7 Platdietse streek in de greep van Wallonië. 
bIz 8 Juliaan Platteau : 40 jaar Ijzertrouw. 
bIz 9 Ijzerbedevaart-idee ontstond in bloed-

grachten. 
bIz 11 Onwetendheid in het buitenland. 
bIz 12 Personenbelasting en voorheffing. 
bIz 16 Bedenkingen na een verloren veldslag. 
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Oa VOLKSUNJi 

UIT HET NOORDEN 
Mijne heren, 

Enkele weken geleden heb ik 
geschreven om een eksemplaar 
van de V.U. Ik heb er drie ge
kregen, waarvoor mijn harte
lijke dank. Ik ben U echter wel 
een verklaring schuldig, dacht 
ik, waarom ik uw blad ter inzage 
•wilde hebben. 

Sinds de Mars op Brussel, die 
ik op onze T.V. zag, ben ik mij 
gaan interesseren voor de 
Vlaamse Beweging. Ik heb er de 
laatste tijd nogal wat over 
gelezen. Boeken en brochures 
van o.a. Prof. Geyl, dr. Paarde-
koper, dr. van Haegendooren e.a. 
die mij een inzicht verschaften 
over datgene wat men hier bijna 
nooit leest. Het is, op enkele uit
zonderingen na, toch jammer dat 
men hier in het noorden zo 
•weinig doet voor onze taaige
noten. 

B.J. - den Haag. 

Als frans-denkende en -voelen
de, begrijpt hij natuurlijk niets 
van de Vlaamse achteruitstel
ling. Hoe zouden de Vlamingen 
tot een volwaardig volk kunnen 
opgroeien, als zij vertenwoor-
digd worden door een Moyer-
soen, en konsoorten. 

Hij en zijn soortgenoten zijn 
de grootste vijanden van ons 
volk. En dat deze in de C.V.P. de 
lakens uitdelen, daar moet die 
partij aan dood bloeden. 

Onze plicht, als bewuste Vla
mingen, is steeds maar verder 
deze judassen te blijven aankla
gen, tot zij de beslissende ezels-
stamp zullen gekregen hebben. 
Niet verpozen. De Vlaamse lucht 
moet gezuiverd worden. Buiten 
met Moyersoen, Moriau, Otte, 
Van Hoorick, enz. 

H.B. - Aalst. 

opsolferen, blijken deze drie 
woordjes zelfs niet te kunnen 
vertalen ; veruit de mééste Voe
renaars zijn het frans helemaal 
niet machtig, men heeft hun iets 
wijsgemaakt of ze staan onder 
terroristische druk ; de petitie 
voor het aangehecht-blijven bij 
Luik stond op een opgerold pa
pier, omwikkeld door een donker 
omhulsel waarin slechts een 
klein vak open bleef tot het 
plaatsen der handtekening ! 

Voor het bekomen van franse 
preken werden ,30 handtekens 
samengeronseld - daarvan bleken 
er 25 te behoren tot lieden die 
nooit een voet in de kerk zetten. 

S.E. - Gent. 

MOYERSOEN 
Waarde Redaktie, 

Degene die te veel bewijzen 
•wil, moet uiteindelijk ondervin
den dat zijn bewijsvoering zich 
tegen hem zelve uitspeelt. 

Zo ook met de heer Moyersoen 
in de Standaard, wat zijn ver
dediging van de faciliteiten uit 
de judas-wet betreft. 

De heer Moyersoen heeft nooit 
begrepen waarom de Vlamingen 
die de meerderheid zijn in het 
land, zo tuk zijn op taalhomoge
niteit, en waarom men zich zo 
< gemakkelijk verzoent » mef 
pariteit zowel wat betreft bud
get als voor bestuur. 

Dat de heer Moyersoen begint 
niet deze Vlaamse meerderhei' ' 
in daden om te zetten, eerstenv 
ir zijn eisen partij. 

STEUNT DE VOER 
Geachte Redaktie, 

Bij ons tweede verblijf in de 
Voerstreek vernamen we nog 
enkele staaltjes der fraaie prak
tijken van de tegenstanders. 

Op de wijk Steenbos te 's Gra-
venvoeren werden kleine land
bouwers met een zwaar zieke 
vader, maandenlang zonder 
drinkwater gezet wegens hun 
vlaamsgezindheid. (Culture la-
tine of culture de latrine ?) . 

Jongens die hun verlof aan de 
Bouworde offeren om dringend 
een nieuwe sakristie bij de kerk 
te komen oprichten, worden uit
gejouwd, en de kabel van hun 
betonmolen wordt doorgesneden. 

In de slagzinnen « Liberie, oü 
es-tu ? » en « Liège toujours », 
op de kerk van St Pietersvoeren 
geverfd, staan (op 6 woorden) 
niet minder dan 8 (acht) fouten. 

Velen die zich een affiche « La 
kilte continue » hebben laten 

NIEUW RUKSTECHNISGH 
INSTITUUT TE 
ST. AGATHA-BERCHEM 

Een van de nieuwe Neder
landstalige rijksinstellingen, die 
in de Brusselse agglomeratie 
worden opgericht, is hel Rijks-
technisch Instituut voor jongens 
en meisjes te SI. Agatha-Ber-
chem. De opbouw van moderne 
paviljoenen langs de Open Veld-
straal en het O. Ruelensplein is 
volop bezig. 

Hel instituut 7al bestaan uit 
de volgende scholen : 
a) Hogere secundaire Handels

school (A.6/A2) voor jongens 
en meisjes ; 

b) Hogere secundaire Techni
sche School (A 2), met de 
afdelingen mechanica en elec-
triciteit ; 

c) Experimentele school met 
optie Oude, Moderne of Tech
nische Humaniora ; 

d) Lagere secundaire Technische 
School (A3 en Cl) , met de af
delingen mechanica, eleclri-
citeit, hout, naad en sn i t ; 

Zet f s d e k r a a i e n b r e n g e n h e t u i t : Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NR..SIZ7-6i 

STAK̂  

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de diclitst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

e) Lagere Beroepsschool (A4 en 
C_3) met de afdelingen mecha
nica, hout, naad en snit. 

De experimentele school, heeft 
tot doel proefondervindelijk vast 
te stellen voor welke richting 
een jongen of meisje het meest 
geschikt is en zodoende zoveel 
mogelijk ontgoochelingen en 
mislukkingen te voorkomen. 

De grondslagen zijn bijgevolg 
aanwezig om te St. Agatha-Ber-
chem een groot technisch insti
tuut uit te bouwen, dat een 
belangrijke rol kan spelen in de 
ontwikkeling van de Nederlands
talige Brusselse jeugd. Het nieuw 
Rijkstechnisch Instituut start 
DEFINITIEF op 1 september. 
\ o o r inlichtingen en inschrij
vingen zich wenden tot de direc
tie, elke dag van 10 tol 12 u. 

FRANSE T.V. 
Waarde Redaktie, 

De vrijheid van onze Vlaamse 
pers is zeker in verre staat van 
ontbinding. 

De « Vooruil » vindt er graten 
in dat de franse T.V. de heren 
Daels (Vlaamse Volksbeweging) 
en Vanderelst (Volksunie) een 
vraaggesprek afneemt over fede
ralisme. 

De « Standaard » neemt dit 
bericht van de rode krant over 
en onthoudt zich van ieder kom
menlaar. De C.V.P.-bladen moe
ten natuurlijk gedwee hun soci
alistische meesters volgen. 

Of de C.V.P.- en B.S.P.-kiezers 
. bi] de volgende verkiezingen ook 
zo gelrouw zullen volgen, is een 
vraag waarover de partijbonzen 
liever een dichte sluier werpen. 
De werkelijkheid, de steeds gro
ter wordende Vlaamse bewust
wording, is te angstwekkend 
Noor deze heren. 

Maar aan het oordeel van het 
Vlaamse volk zullen zij niet 
ontkomen, wat zij ook doen. 

Dit oordeel verwachten wij en 
bereiden wij voor. 

A.B. - Aalst. 

ZELFBESTUUR 
Geachte Redaktie, 

't Was Berlen Rodenbach die 
t zei (maar niet in Fierheid !) : 
« Sedert ene halve eeuw zingen 
wij de Vlaamse Leeuw •». De 
jeugd van nu zal op de zoveelste 
ijzerbedevaart en tijdens de zo-
^eelste mars op Brussel zeggen: 
Sedert anderhalve eeuw enz. 

Zou hel niet de hoogste tijd 
worden, naast ons Volkslied, en 
kwestie van de moede leeuw een 
hart onder de riem te steken, 
ZELFBESTUUR van Hullebroek 
Ie zingen ? 

Dat tenminste is aktueel. 
Dal lied is een wekroep, een 

parool, een vlag en een wapen... 
tegen de heren van de slechte 
oneindigheid. 

Dit lied moest weerklinken op 
elke vergadering, op elke Vlaam
se manifestatie. Het worde een 
luide geloofsbelijdenis ; en als 
't fhnk gezongen wordt schaadt 
het niet eens aan de waardigheid 
enz. 

Wij mensen van « Vlaanderen 
Eerst » moeten het aanleren en 
hel zingen te pas en te onpas 
(ik wil zeggen, ook als de uni-
tairen van alle pluimage het 
met gepast vinden). 

G.G. - Merelbeke. 

De redaktie draagt geen verant-
woordehjkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbneven Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkoitmg voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd 

I miii^m twi r \ mm 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken het goede Vlaamse bier van 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent - Tel. (09) 25.19.23 
^ A KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

vam gronden la Vlaanderen, Brabant en Limburg 

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi, degelijk en goedkoop t« bovwen. 

fiteeds v<^ene eigen opvatting en tot 80% fteaneiSftof. 



DE VOLKSUNIE 

ZO REES DE TOREN 
omhoog boven de graven der Ijzerhelden, boven het slagveld 
waar de bloem van Vlaanderen's jeugd werd geknakt. 
Een hulde aan de doden, een vermaan en een wekroep aan de 
levenden. 
Een doorn in veler ogen. 

Korf na de bevrijding werd een eersfe aanslag op de toren 
gepleegd. Er werd een grote bres in de wand geslagen, maar 
de toren bleef overeind. Het vernielingswerk werd hernomen, 
grondiger en vakkundiger dit keer. 
Wat na de tweede aanslag overbleef, waren twee stompen die 
machteloos naar de grauwe polderluchten grepen. Het gebaar 
van een gesneuvelde die neerzinkt en nog eenmaal opkijkt en 
grijpt naar de hemel. Het gebaar van duizenden doden in de 
IJzervlakte. 

Maar kort nadien reeds, toen de storm nog verder over het 
laagland woedde, rees tussen de twee stompen een nieuw kruis. 
Het Testament van de IJzer kon niet weggebrand worden uit 
de harten van de Vlamingen. 
De herinnering aan de grootse Ijzergeneratie kon niet vervagen. 
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« AM\EST1C - FEDEHAUSME « DEZE TWEE EISEN TREKKEN OOK NA DE 
TWEEDE WERELDOORLOG TlENDUIZEhDE^ NAiR DE IJZERVLAKTE 
EE^ T OLK EIST 7IJ\ RECUTEN OP ! 
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W E S T = V L E T E R E N 1925 
Op bevel van de militaire overheid wor
den de graven met Heldenhuldezerken 
gesciiond«n. De zerken worden tot puin 
geklopt om er wegen mee aan te leggen 
Voor het kerkhof van West-Vleteren 
stapelt het geklopte puin zich op 

» » 

\i\ ^1,^'^^^ n. 

IJZERBEDEVAART 1930. 

Terwijl iiendaizenden rond de Toren 
stonden, verscheen boven de IJzervlakte een 
vliegtuig van waaruit provoKeiende strooi 
biljetten werden afgegooid 

De getergde bedevaarders haalden op de 
Mmoterie een diiekleur neer. Op de Grol" 
Markt kwam het tot een brutale gendarme 
rie-charge, waaibij ettelijke gekwetsten 
vielen. 

De nieuwe « slag van DiKsmuide » bracht 
vette koppen in de kranten en een nieuwf 
golf van vei ontwaardiging m het Vlaamse 
land. 



» PI VOlKSUNli 

epeRNOTfN 

Brief 
aan IJzerhedevaarder G.D. 

p/a De Standaard 

BRUSSEL 

thston. 

Neem me niet kwalijk, maar ik was ei zo na onwetend 
Itan utü beknopt IJzerbedevaarl-proza voorbijgegaan. Die goeie 
ItoUega's van de « Frut » hebben me nog net tijdig er op attent 
gemaakt dat gij de (maUën)kolder hebt opgedoken, om mij 
toe te laten een rezolute _duik te nemen in de oude-bladen-
atapel die onderweg was naar een profaan einde. 

Ik was. Gaston, over uiü initialen en het er op volgend 
proza heengegleden omdat onderaan de bladzijde Jos Ghysen 
ongeduldig stond te wachten om me te laten delen uit zijn 
fijke echtelijke ervaring. Ik hou nu eenmaal meer van kursiej-
tchrijvers die wérkelijk kursiefjes schrijven. Voor dit stand
punt moet zeker bij u het nodige begrip voorhanden zijn, 
todat gij mij de onheuse veronachtzaming van uw azerly-
produkt wel zult vergeven. 

Zoals gezegd dus, Gaston, vestigde de KonKurrentie mij 
aandacht op uw proza en zij deed dat zo nadrukkelijk en 
ttekelig, dat ik me heel wat voorstelde van het beknopt vershig 
dat zoveel verslagenheid wist te verwekken. 

Wat ben ik bitter ontgoocheld geworden I Nee, Gaston, il 
kan het volmondig beamen : gij zijt geen dynamileur / n a 
daar door u anderhalve kolom op 11 cic. in 8 p. mager, vet 
«n kursiej werd bijeengedragen, bevat dinamiet noch plasti f 
noch kernenergie. Als ik de (slechte, want oervlijiige) gewoonte 
had, mijn eigen bedenkingen in de rand van andermans 
wtikels te pennen, dan zou ik stellig hebben geschreven : 
^ Alles schon mal da gewesen ». 

Niets nieuws onder de zon 1 Dat het te Diksmuide dit is 
on dat het ie Diksmuide dat is, daarover zijn wij het - naai 
fk meen - zo allemaal ongeveer akkoord. Dat er heel wat kan 
on moet veranderen, dat het kan en m.oet veranderen goeddeeh 
| n de door u aangewezen richting : wie zou het (binnenka
mers) durven betwisten. Ik zie er geen enkel bezwaar in, mee 
te varen op uw koers en u te beschouwen als een veilige 
ges-ton die het Diksmuidse vaarwater met haar bescheiden 
pinkertje helpt vrijhouden. 

Maar : alles schon mal da gewesen I We hebben het al 
to vaak gelezen dat wij er vakerig van worden. In deze en in 
andere woorden. In andere en in uw verslagen. Uw verzuch
ting over boezeroentjes die uit een namaak-Bieughcl zijn 
weggelopen ; Eén van uw Standaardse vooigangeis in Vlaamse-
ttijloejeningen zuchtte jaren geleden : waarom niet in robe-sac 
naar het Zangfeest ? De robe-sac is de reusachtige hemel van 
de eendagsvliegen ingegleden ; het boerezoentje doet voort en 
tiet niet om. Wie, behalve een om kopij verlegen inktkoehc 
in volle komkommertijd, zou er zich druk om maken ? Alleci 
gij, en dio Genes in deze Open Brief ; het waarom staat in de 
vorige zin. 

We kunnen dus, Gaston, de uitwisseling van IJzerbede 
vaart-proza tussen u en uw Antwerpse konfraters gerust oi 
Tekening schrijven van de nooit-aflatende strijd om het lec 
geld van de(n) Vlaams(ch) bewuste(n) lezer. We kunm 
gevoegelijk de hele polemiek afdoen onder de rubriek « Ilo 
Vlaamse Kranten Handel Diijven ». En overgaan tot d 
dagorde. 

Tenware, Gaston, we ons één enkele stekelige opmerking 
touden veroorloven : een blad, dat hoog de standaard hijit 
van het A.V.V.-V.V.K. en hem zo vaak in het slijk (niet dat 
der IJzergrachten) laat slepen, zou het zijn Imrsiejschrijvers 
•n geestigaards niet mogen aandoen, hen aan te sporen lot 
schoolmeesteren. 

Geef mi] maar hooikoorts. De rest gaat dan mét de nies
bui : weg en vergeten. 

Moer de moa, 

dio Gene$. 

DE BESTE T I T E L 

V A N H E T JAAR 

Als wij een prijs moesten 
uitreiken voor de beste kran
tentitel van het laatste jaar, 
zouden wij niet aarzelen : 
Jan Verroken wint met een 
hele Théo-neuslengte dank zij 
zijn vondst in de Standaard 
van verleden woensdag : « De 
zetelaanpassing is reeds be
gonnen ». 

Daarmee heeft Jan de eer
ste schuchter^ stappen gezet 
op een literair domein dat hij 
tot nogtoe niet had betreden: 
dat der science-fiction. 

De « Standaard » hoopt dat 
de artikelen onder deze futu
ristische titel de lezers zullen 
aanzetten, ' een «billijke 
waardering te hebben voor 't 
grote werk dat Vlaamse CVP-
parlementsleden zoals De 
Saeger en Verroken hebben 
geleverd ». 

Van dat « grote werk » zijn 
wij allen de getuigen geweest. 
Jan Verroken heeft er trou
wens tweemaal een nieuwe 
naam mee verdiend: Jan Van 
Edingen en Jan De Landme-
ter. 

Praatzieke De Saeger ver
loor op Hertoginnedal zijn 
tong: sindsdien noemen de 
gesprekpartners van het taal-
wet-cenakel hem Jos De Zwij
ger. 

OOK V L A M I N G E N 

M O E T E N ETEN 

« La Wallonië » is ergens te 
Luik getuige geweest van een 
ongelooflijk brutaal tafereel: 
Vlamingen die voedsel tot 
zich namen. 

Het Waalse blad geeft 
nochtans grif toe dat zelfs 
Vlamingen het recht hebben, 
de inwendige mens te ver
sterken. Maar het is ge
schrokken van de menapisch-
schrokkerige manier waarop 
de Vlamingen zich van deze 
noodwendigheid kwijten. 

Het wijdt een heel stuk aan 
de smak-, zuig- en kauwge
luiden van de Menapiërs-met-
verlof. 

grasduinen 
« Gij merkt de toestand van het land en de mooie gelegen

heden, die zich nu voordoen om het vaderland te bevrijden uit 
de macht van de tirannen die het al zolang verdrukken door 
de euvelmoed van de Spanjaards, versterkt echter door het al 
te grote geduld van de bewoners...». 

Uit een brief van Willem van Oranje 

aan Jan van Hembyze, schepen van (Jent, 

17 september 1576. 

En het voegt er aan toe dat 
deze onwelluidende, onwelrie
kende, onwellevende, onwel
voeglijke Vlamingen het 
schoon en het slecht weer in 
België maken. 

Zulks natuurlijk ten koste 
van het welopgevoede, met 'n 
vork etende, nooit-vloekende 
en zeker niet smakkende 
Waalse volk. 

Ja, ja, die lieve landgenoten 
van ons die ons voortdurend 
racisme voor de voeten gooi
en.. 

W A T N U , T E M O L , 

M I J N H E E R D E B O O D T t 

Men weet, met wat_voor-'n. 
doorzichtig voorwendsel de 
regering er in geslaagd is te 
zorgen voor Frans onderwijs 
voor de Waalse atoomgeleer
den te Mol : alleen technici 
die «tijdelijk» te Mol verblij
ven, mogen hun kinderen 
naar de franse klassen stu
ren. 

Men weet, hoe de franskil
jons te Mol dat verstaan : 
iedereen is nu «tijdelijk». 

Dit kunstkneepje van de 
regering werd vergemakke
lijkt door de beschamende 
kapitulatie van de «grote» 
CVP-specialist inzake Mol : 
oud-minister De Boodt. Sena
tor De Boodt heeft het nodig 
geoordeeld, aan de Vlaamse 
pers een reeks sussende en 

NAAR DE VOERSTREEK EN LANDEN 

Öp 1 september viert de Voerstreek en de streek van Landen de 
bevrijding. Iedereen in Vlaanderen moet deze heuglijke gebeurtenis 
meemaken. Wij vragen daarom onverwijld autokars en autokaravanen 
in te leggen richting Voerstreek en richting Landen. Van de gelegen
heid kan trouwens gebruik gemaakt worden om een toeristische uit
stap te maken in Overmaas : Aubel en de Platdietse streek. Voor 
inlichtingen telefoneer of schrijf naar Hof de Voer, Kloosterstraat 84, 
's Gravenvoeren, telefoon : 04/79.62.00. 

ontwijkende argumenten 
bezorgen. 

te 

Wat niet belet dat diezelf
de pers bijna dag voor dag 
verplicht is, terug te komen 
om de meer dan schandalige 
toestanden in het atoomcen
trum en op de zaak van het 
franstalig onderwijs. 

Het gemeentebestuur van 
Mol stemde een motie die een 
regelrechte kaakslag is voor 
De Boodt. 

Is De Boodt dan ook een 
verrader ? We schreven het 
reeds verleden week : wij zijn 
tegen de devaluatie van dat 
zware woord. En De Boodt 
is stellig niet iemand op 
wie men het woord «verraad» 
in de -Verschaeviaanse bete
kenis kan toepassen. 

Maar hij is het zoveelste 
bewijs ervoor dat, wanneer 'n 
Vlaming — ook een fatsoen
lijke Vlaming — een vinger 
steekt in het raderwerk van 
deze slechte oneindigheid, hij 
met haar en huid opgeslokt 
wordt. 

Hij is het zoveelste bewijs 
voor een Vlaamse naïeviteit 
en hondse inschikkelijkheid, 
wier gevolgen niet minder 
erg zijn dan die van open 
verraad. 

H E T W O O R D IS A A N 

B E R T R A N D 

De verdedigers van de Ant
werpse luchthaven — onze 
vertegenwoordiger in de Ant
werpse gemeenteraad, mr H. 
Schiltz, is één der hardnek
kigste onder hen — hebben 
alle redenen om zich te ver
heugen over de gang van za
ken te Deurne : sinds enkele 
weken is de drukte daar over-
hands toegenomen. 

Gedurende de eerste week 
van augustus telde men 1.000 
bewegingen van vliegtuigen, 
een cijfer dat voordien nooit 
werd bereikt. Het betrof hier 
grotendeels chartervluchten 
en luchttaxi's. 

Daarmee is het zoveelste 
bewijs voor de leefbaarheid 
van Deurne geleverd. 

Of zulks zal volstaan om 
minister Bertrand, die de on
dergang van de Antwerpse 
luchthaven heeft gezworen, 
te overtuigen ? 

Och kom : een dergelijke 
grote «nationale» figuur 
denkt alleen maar aan Brus
sel .« Nationaal >, 
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waarde landgenoten... 

« ... wij willen bevesligen, dat niels van helgeen de 
grootheid van ons Vlaamse volk werkelijk dienen kan, ons 
onverschillig zal laten en dat men ten allen tijde op de stand
vastige steun van ons blad zal mogen rekenen om zijn zo 
rechtmatige eisen te doen zegevieren ». 

Progi-amma-artikel bij de oprichling van. 
« De Standaard », door Fr. \an Cauwelaert. 
1 augustus 1914. 

JOS V A N E Y N D E : 

V O O R W A A R D E N OF . . . 

Opdat er niet de minste 
twijfel zou kunnen rijzen 
over de bedoelingen der 
Vlaamse socialisten, heeft Jos 
Van Eynde in « Volksgazet » 
nog eens in het lang en het 
breed uiteengezet hoe hijzelf 
en partijvoorzitter CoUard de 
« zetelaanpassing » zien. 

Verontwaardigd wijst Jos 
de aantijging van de hand, 
alsof de zetelaanpassing zou 
gekoppeld worden aan be
paalde voorwaarden i.v.m. de 
« minorizatie » van Wallonië-

Er is hoogstens sprake van 
« gelijktijdigheid », zegt 
Van Eynde. En gelijktijdig
heid betekent volgens hem, 
dat de zetelaanpassing er 
slechts zal komen nadat de 
drie grote partijen — en des
noods de CVP en BSP alleen 
— een akkoord hebben onder
tekend betreffende de grond
wetsherziening die door de 
constituante na de volgende 
verkiezingen zal ter hand ge
nomen worden. 

G E L I J K T I J D I G H E I D ? 

Waar het verschil tussen 
« voorwaarden » en « gelijk
tijdigheid » nu juist zit, heb
ben we uit Van Eynde's proza 
niet kunnen opmaken. Wel
licht zijn we er niet snugger 
genoeg voor. 

In ieder geval snugger ge
noeg om vast te stellen dat 
de koppeling der zetelaanpas
sing aan de « minorizatie » 
vaia Wallonië steeds vaster 
vorm aanneemt. 

Wanneer het zoveelste 
Vlaams recht ons na jaren 
strijd gegeven zal worden, zal 
ons meteen weer een peper
dure en thans definitieve re
kening worden voorgelegd : 
de grondwettelijke vastleg
ging- van het feit dat een Vla
ming minder waard is dan 'n 
Waal. 

Daarover zijn de twee re
geringspartijen het reeds roe
rend eens. Alleen de modali
teiten moeten nog worden be
sproken. 

VERNEDERLANDSING 

BEDRIJFSLEVEN 

Onlangs schreef Manu Ruys 
in « De Standaard ?• over de 
nieuwe taalwetten : « Als be
langrijkste rezultaat stippen 
we aaji : de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven. Daar
door zullen honderden soor
ten van formulieren, beschei
den en dokumenten in het 
Nederlands gesteld moeten 
worden. Het zal een enorme 
invloed hebben op talrijke 
gebieden va-n het openbaar 
leven, de handel en de indus
trie, de rechtsmacht, het no
tariaat, enz. ». 

Manu Ruys zal wel graag 
toegeven dat hij geen specia
list in deze aangelegenheid is. 
Althans minder gespeciali-
zeerd dan de mensen die het 
probleem beroepshalve heb
ben bestudeerd. Bijvoorbeeld 
de mensen van de K.W.B. 
Wat schrijven zij daarover ? 
We vinden hun standpunt in 
het degelijke maandblad 
« Raak » : « Alles bij mekaar: 
een stap in de goede richting, 
maar geen onderwerp om ons 
blind op te staren, want al de 

punten die in deze tekst staan 
waren in een dergelijke evo
lutie dat ze ook zonder wet 
zeer spoedig zouden in orde 
komen». 

Met andere woorden : Ma
nu paait zichzelf en zijn le
zers met een dooie mus. 

Het is niet de eerste — en, 
vrezen we, ook niet de laatste 
— keer ! 

SPAARZAME F O R D 

Van Henry Ford, stichter 
der Fordfabrieken, is bekend 
dat hij een penning in twee 
zou gebeten hebben. Zijn op
volgers hebben de zin voor 
spaarzaamheid waarschijn
lijk van hem geërfd. Zo is het 
te verklaren dat de Duitse ba
zen van de nieuwe Ford-fa
brieken te Genk hun welwil
lend oog lieten vallen op het 
rezerve-vliegveld van Zuten-
daal. Dit vliegplein, dat niet 
gebruikt wordt doch voorzien 
is als uitwijk-vliegplein in 
oorlogstijd, leek hen uiterst 
geschikt om er de testbaan 
voor hun auto's aan te leggen. 
Wat hen, indien ze het veld 
van Zutendaal konden huren, 
de moeite en het geld voor 
aankoop van een terrein zou 
besparen. 

MILITAIR D O M E I N 

Ze vernamen, dat het vlieg
plein eigendom van Lands
verdediging was en namen 
dus kontakt op met das Bel
gische Militaer. Onze sabel
slepers moesten van de Ford-
plannen helemaal niets we
ten : het vliegplein was nog 
in dienst; men kon toch zo'n 
dure instalatie niet gaan ka-
potrijden; enzoverder, enzo
voort. 

De heren van Ford lieten 
het daarbij niet en drongen 
door tot in het cenakel van 
P.W. Segers. P.W. betreurde, 
het vliegveld niet te kunnen 
verhuren omdat het van de 
N.A.T.O. afhangt. 

EEN M I L J O E N T J E 

Daar de Duitsers in de 
NATO een betere voet in huis 
hebben dan bij het Belgisch 
leger, trokken ze met hun 
verzoek naar Parijs. De ver

antwoordelijke Nato-bonzen 
waren onmiddellijk akkoord 
en belegden een afspraak te 
Zutendaal tussen henzelf, de 
Ford-Duitsers en enkele Bel
gische militairen. 

Tijdens deze afspraak en 
het bezoek te Zutendaal bleek 
alras, waar het schoentje on
ze Belgische gamelleneters 
knelde. 

Zeer tot hun verbazing en 
verontwaardiging stelden de 
Nato-vertegenwoordigers vast 
dat het vliegveld in een ver
regaande staat van verwaar
lozing verkeerde en dat het 
onmogelijk in staat was om 
« binnen de drie minuten » — 
zoals de voorschriften luiden 
— operationeel te zijn. 

De Nato-militalren waren 
daarover des te verbaasder 
omdat het hen bekend was 
dat België jaarlijks meer dan 
een miljoen Nato-centen 
krijgt om het vliegveld en 
zijn apparatuur te onderhou
den. 

Van apparatuur was zelfs 
geen sprake meer en de Zu-
tendaalse loodsen hadden 
veel weg van een ruïnenveld. 

Ford kreeg het huurkon-
trakt, de Belgische militairen 
een rode kop en een dikke si
gaar en de Nato-vertegen
woordigers een hoge dunk 
van hun Belgische bondge-
nootjes. 

W O O R D E N E N D A D E N 

Tenax schrijft in « Het Be
lang van Limburg dat zelfs da 
Waalse socioloog Legros de 
platdietse streek bij het ne -
derlandstalige landsgedeelte 
klasseert. 

Tenax weet dus hoe het ge
staan en gelegen is met de 
platdietse streek. Mogen wij 
hem vragen wat hij met da
den — niet alleen maar met 
posthume woorden — gedaan 
heeft voor het behoud der 
platdietse streek ? 

We zullen hem het ant 
woord vergemakkelijken : 
Niets ! Tienmaal niets ! 

Dat hij zwijgt over de plat
dietse streek. Helers en dieven 
hebben hoegenaamd geen re
denen om over de gestolen 
waar te spreken. 

I 

KAMPEERDERS NAAR DE VOERSTREEK ! 

Twee kampeerferreinen gelegen in de mooiste omgeving van d 
Voerstreek verwachten U op 1 september. Hierboven geven wi j eer 
foto van het terrein te Moelingen waar zowel een waterval als eer 
forellenvijvor en een bergrivier (da Berwinne) gelegen zijn. Kam 
peerders komen liefst reeds op 31 augustus of vroeger naar da Voer 
streek om de nacht van 31 oogst op 1 september mee te maken 
Voor nadere inlichtingen telefoneer of schrijf onmiddellijk naar Je' 
Ernst, Hof da Voer, Kloosterstraat 84, 's Gravenvoeren, telefoon -
04/79.62.00 of naar onze radaktia, liefst dinsdag, woensdag en don 
derdag, telefoon : 02/23.11.98. 

mttmmmm»0tttm mmmmÊtttmm éMM 
De beschamende k«pitulatie van de 

Vlaamse parlementairen uit de meerder
heidspartijen bij de stemming over de beide 
taalontwerpen en de zware nederlaag, die 
voor Vlaanderen uit dit door de knieën 
gaan is voortgevloeid, beide zaken hebben 
veel traditionele flaminganten aan het 
denken gebracht. Stilaan maar zeker begint 
bij de velen, die tot voor een paar weken 
nog bereid waren op te stappen achter de 
CVP- of BSP-vtag, het besef door te dringen 

de bazis ligt van de ellenlange reeks toe
gevingen waarmee de Vlamingen sinds 19^5 
hun eigen pozities langzaam maar zeker 
aan het ondergraven zijn. 

Vooreerst ontbreekt het de flaminganten 
uit de unttaire partijen aan verantwoorde 
en steeds strikt in acht genomen principes. 
Het schijnt dal zulks niet meer in de mode 
is. Men spreekt nu liever van « een prag
matische aanpak » en van « een realistisch 
oog voor de mogelijkheden ». Van een 

DE VOORWAARDEN 
dat de houding en de taJctiek van hun ver
tegenwoordigers in het parlement grondig 
verkeerd is en ons fataal van de ene kapitu-
lalie naar de andere, van de ene nederlaag 
naar de andere moet voeren. Langzaam 
maar zeker dringt bij deze mensen het 
besef door dat het hun parlementairen niet 
alleen ontbreekt aan de meest elementaire 
principes am hun Vlaamse houding op af 
te stemmen, m^ar dal de weigering van 
dete heren op een bepaald ogenblik het 
k rum possumas », het hraehtdadige. sn 
pnherroeplijk « neen J_ » uit te spreken, aan 

sluitende dohtrine wil men niet meer 
horen. Aan een principieel nationalistische 
houding denkt men liever niet ! 

Hierin moet nochtans de eerst grote oor
zaak van alle na-oorlogse nederlagen worden 
gezocht : dat het de grote meerderheid van 
de flaminganten ontbreekt aan een klaxir 
omlijnde, een verantwoorde en stuitende 
Vlaamse ideologie, waarnaar kan terugge
grepen worden bij elke praktische moeilifk-
heid, bij elke openlijke of bedehle oarwtA 
van onze tegenstrevers. 

Een van die noodzakelijke beginselen is 

het territorialiteits-principe : Vlamingen en 
Walen bewonen in België een duidelijk, 
door de taalgrens afgebakend gebied. Daar
tussen liggen de gemeenten van de Brus
selse agglomeratie. Wat ten noorden van 
de taalgrens ligt, is nederlanstalig gebied ; 
wot er ten zuiden van ligt, is franstalig. Dit 
alles : ZONDER UITZONDERINGEN. En het 
is de verloochening van dit beginsel dat ons 
11 juli in de Kamer en op S5 juli in de 
Senaat in het zand heeft doen bijten. Het 
is de verloochening van dit principe dat 
ons in de toekomst nog dikwijls in dat
zelfde zand zal doen bijten, 

We kunnen gerust aannemen dat onze 
tegenstrevers hier hun slag hebben thuis
gehaald. Jarenlang en stelselmatig heeft 
men in allerlei dag- en weekbladen getracht 
ons te doen afzien van elke zogezegde strak
ke principiële houding. De kleurf laming an
ten zijn er ingelopen en de rezultaten zijn 
natuurlijk in verhouding : taaleilanden in 
Vlaanderen, een blijvende verfransing van 
ons bedrijfsleven, faciliteiten in de rand
gemeenten, en noem maar op. Het heeft 
die heren nochtans aan verwittigingen niet 
ontbroken. Reeds in 1923 werd, in « Le 
Soir » van 10 mei, door de « Ligue national 
pour la defense de l'université de Gand et 
la liberie des langv.es » een beginselver
klaring openbaar gemaakt, waarin zij ver
klaarde haar doel te willen bereiken : 
« ... en combattant le principe ... de lm 
teritarialité en matière lingaistiqtu ». 

Vandaag heeft men het blijvend bestaam 
van beschermde minderheden erkend. Wie 
zei daar ook weer dat de Vlamingen in <Ht 

land langzaam maar zeker vorderingen 
maakten ? 

De tweede grote oorzaak van de voortdu
rende nederlagen en anti-Vlaamse kom-
promissen is de weigering van de kleur-
flaminganten om op een bepaald ogerüilik 
u neen 1 w te zeggen. 

Zolang de meerderheid in de JRTamer 
« kritiek boven krisis » zal verkiezen, zolang 
men « vooral praktisch en pragmatisch » 
zal willen zijn, zolang zullen wij nederlaag 
op nederlaag blijven stapelen. Vanaf hel 
ogenblik echter dat het hele Belgisch unita
risme zal te maken hebben, niet met de 
uitgesproken Vlaamse wil, want zover zifn 
we nog niet, maar met de uitgesproken 
Vlaamse onwil, vanaf dat ogenblik zullen 
de nederlagen ophouden en zullen de over
winningen een aanvang nemen. Zolang 
België en zijn aanhang ondervindt dat wij 
bereid blijven, voor elk stukje rechtsherstel, 
ie betalen met mensen en grond, zolang 
zullen wij in hel defensief blijven vechten. 
De dag echter dat wij in blok het « non 
possumus » zullen uilspreken, de dag dal 
wij elke diskussic zullen weigeren, van die 
dag af zullen wij langzaam maar zeker 
vorderingen beginnen maken. 

Een beginselvaste nationalistische houding 
en de onverzettelijke onwil te praten over 
de prijs van onze rechten, ziedaar de essen- ^ 
tiële voorwaarden uoor elke Vlaamse door
braak. Al de rest is praal voor de vaak en 
in elk geval onvoldoende om ons een stap 
dichter te brengen bij het einddoel : het 
meesterschap in eigen huis t 

Johan van Breda. 

http://langv.es
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p p Z'N TONG GEVALLENI 

Tijdens de recente Bel
gisch-Kongolese onderhande
lingen te Bru.^^el werd van 
Belgische zijde geprotesteerd 
Itegen de aanhouding « zonder 
preciese beschuldiging » van 
een Belgisch onderdaan, ver
dacht van wapensmokkel. 

Het Kongolees gerecht 
houdt er inderdaad nogal ei
genaardige opvattingen op 
fia. 

Maar helemaal mis was de 
Congolese minister van fi

nanciën Bamba toch ook niet, 
toen hij antwoordde: «Als ge 
absoluut wilt dat we de aan
klacht- formuleren, wees ge
rust : we zullen er niet al te 
veel moeite mee hebben. Niet 
méér moeite dan gij destijds, 
toen ge me zes jaar hebt op
gesloten voor kibangisme. 
Was dat wlelicht een preciese 
beschuldiging ? ». 

We weten niet, wat er van 
Belgische zijde werd geant
woord. Niet al te veel waar
schijnlijk; het hoofdstuk 
«kibangisme» is niet het 
fraaiste uit ons koloniaal ver
leden. 

NIET VLEIEND 
Sommige elementen van de 

Statistische gegevens over de 
periode maart 1962 tot maart 
1963 zijn verre van vleiend 
voor de dapperste aller Gal-
Cers. 

Zo blijkt opnieuw de reus
achtige kulturele belangstel
ling boven en onder de taal
grens: in het behandelde jaar 
gaven de «Belgen » elf en een 
half miljard uit aan bier en 
nog geen drie miljard aan 
boeken, kranten en tijdschrif-
| en . 

We blijven op het gebied 
van bierdrinkerij de absolu
te wereldrekordhouders; in-
Bake kulturele belangstelling 
bengelen we even absoluut 
achteraan. 

De onbekende schlager-po-
weet van vlak na de bevrij
ding had gelijk : «België, o 
heerlijk land van pateekens 
en friet... ». 

En onze regeerders doen al
le moeite opdat het zo zou 
blijven. 

Vroeger heette het : 
ze arm, houd ze dom: 

Houd 

Nu is dat geworden: « Houd 
ze vet, houd ze stom ». 

Met ontfermde, gedenatu-
ralizeerde, ontaarde en ver
basterde volkeren pakt dat 
altijd. 

Ten bate van de verbaste-
raars. 

Liever een pint bier. 

T R O U W E 

S C H I L D W A C H T . . . 

Wie zich gedurende deze 
politieke komkommertijd 
wijdt aan het herlezen wat de 
laatste jaren in de Vlaamse 
pers over de Vlaamse vraag
stukken werd geschreven, valt 
van de ene ergernis in de an
dere. 

Hoe is het mogelijk geweest 
dat lui, die eens zo hoog van 
de toren bliezen, tijdens het 
taalwetdebat in juli zo'n plat
te schuifelaartjes-van-Ha-
mel werden ? En dan kijken 
die heren verontwaardigd als 
er ergens van verraad wordt 
gesproken. 

Een voorbeeldje ? Proef wat 
CVP-senator Van Cauwe-
laert — de onvolprezen Volk
se Schildwacht — op 26 april 
1962 schreef : 

« We menen te mogen zeg
gen dat men van Vlaamse 
zijde met de Walen geen ru
zie zal maken omwille van 
faciliteiten, indien de Walen 
er werkelijk willen. Maar we 
moeten mekaar goed ver
staan : indien er geen faci
liteiten zijn in Wallonië, zul
len er ook geen zijn in 
Vlaanderen. De Walen mogen 
kiezen : faciliteiten of geen 
faciliteiten. Wat wij echter 
niet zullen aanvaarden, dat 
is : faciliteiten in Vlaamse 
gemeenten en géén facilitei
ten in Waalse gemeenten ». 

Zo staat het er ! En toen 
het geschreven werd, was het 
reeds een kapitulatie en een 
afwijking van het standpunt 
der strijdende Vlamingen : 
geen faciliteiten. 

Nu kennen we de volledige 
waarheid : erger dan facili
teiten en alléén in Vlaamse 
gemeenten. 

De Walen hebben inder
daad mogen kiezen ! Ze kre
gen wat ze wilden. 

En Schildwacht heeft zijn 
woorden geslikt. Noemt men 
dat al dan niet verraad ? Dat 
mag Schildwacht kiezen ! 

DE BEZETTER... 

De brave jongens die in de 
Voerstreek het strooi vuurtje 
van de Luikse agitatie met 
weinig succes trachten te on-

LOGEREN IN DE VOERSTREEK 

Er wordt gezorgd voor onderkomen in de Voerstreek, voor hen die 
reeds vóór 1 september aanwezig willen zijn. Maaltijden worden 
verstrekt in het Vlaams Huis « Hof de Voer» waar ook allo mogelijke 
inlichtingen gegeven worden. Telefoneer hiervoor (ook voor de reis
weg) naar Jef Ernst, telefoon 04/79.62.00 of naar onze redaktie, 
telefoon 02/23.11.98. Iedereen moet op 1 september de overgang 
van de Voerstreek en het Landense naar Vlaanderen meemaken ! 

derhouden, hebben nog eens 
een pamflet — pardon : une 
proclamation ! — aan de be
volking laten geworden. 

Daarna heet het o.m. dat 
« ondanks alles de bezetter 
binnenkort zal komen om 
ons beslissingen op te leggen 
waarvan de meerderheid on
der ons niets moet weten ». 

Wie is die bezetter ? De 
mofse horden met of zonder 
hakenkruis ? De Chinezen van 
Maó met messen in de mond? 

Helemaal niet. De bezetter 
is de brave heer Roppe, pro-
vinciegoeverneur van Lim
burg. Als die goeie man zich 
ooit aan «roof» schuldig 
maakt, zal het zijn om een 
oud schuurke uit de Voer-
streek naar Bokrijk — dat 
hem nauw aan het ha r t ligt 
— over te brengen. 

Maar voor de jongens van 
Liège toujours is hij de be
zetter. Het monster dat ons 
dierbaar Belgisch Elzas-Lor-
reinen onder de hiel zal ver
pletteren. 

Het Luiks pamflet werd ge
tekend door volgende goed-
Waals klinkende namen : 
Broers, Michiels, Crutzen, 
Straetmans en Kevers. De 
Gallische wereld is vertegen
woordigd door de eeuwige de 
Sécillon die — ondanks het 
weinig glorieus verlies van 

zijn grafelijke pretenties — 
met kleine d blijft tekenen. 

De d van Liège doujours. 
Want zo is het Frans dat in 
de Voerstreek wordt gespro
ken. 

« TOT ELKE PRIJS » 

In antwoord op een parle
mentaire vraag bevestigde dö 
(Waalse) minister van Open
bare Werken op 30 juli jl. nog 
maar eens schriftelijk «dat de 
volstrekte voorrang die de 
Route de Wallonië geniet, tot 
elke prijs moet worden be
waard. Het openen van ande
re bouwplaatsen doet proble
men rijzen, niet enkel op het 
financiële vlak, maar ook op 
het vlak van de arbeidskrach
ten en van het materieel. In 
verband met bovenbedoelde 
voorrang zou het gevaarlijk 
zijn, nieuwe belangrijke wer
ken aan te vatten die in heli 
eerste programma voor eko-
nomische expansie niet zijn 
voorzien ». 

Ziedaar ten eerste nogmaals 
de tergend-nadrukkelijke 
toezegging van « voorrang tot 
elke prijs » en ten tweede 'n 
reeks argumenten die men 
stellig binnenkort zal inroe
pen om ons diets te maken, 
waarom het met de E-3 
blijft slenteren. 

In een parlementaire vraag heeft .de heer 
Gooreman, volksvertegenwoordiger voor 
Dtndermonde, aan minister Gilson uitleg 
gevraagd over de ongelijke verdelingen van 
het ]onds der provinciën, waardoor de 
naamse provincies eens te meer benadeeld 
worden. 

Reerds twee jaar geleden heeft de woord
voerder van de Volksunie in de provincie
raad van Oost-Vlaanderen, de heer Van den 

er 6i.i95.859 F ingeschreven, d.w.z. 8.31 %. 
Henegouwen ontvangt, als de inlichtingen 
en cijfers juist zijn, 16S.991.106 F. Na een 
jaar studeren in de zoveelste commissie is 
ons aandeel gestegen met 1 %... Als wij het 
totaal nemen over 12 jaar, van 19i9 tot 
1961, heeft Henegouwen 1.959 miljoen F 
ontvangen, Luik 1.221 miljoen, Brabant 
l.SH miljoen, Oost-Vlaanderen slechts 
978 miljoen. Als onze bestendige deputatie 

het fonds der provinciën 

Kerckhove, deze toestand aangeklaagd. In 
de zittijd van 1962 verklaarde hij namelijk : 
« Wat het fonds der provinciën betreft, 
heeft Oost-Vlaanderen in 1961 op een 
bedrag van 760.225.000 F slechts 56.62i.829 F 
ontvangen of 7,45 %, in het jaar 1962 slechts 
65 m 925 F of 7,?;* % , vooi licl jaai VJbJ .s 

leningen moet opnemen om het krediet 
voor drinkwaterleidingen te honoreren en 
aan de gemeentebesturen strengere voor
waarden moet opleggen om eventuele toe
lagen te verkrijgen voor het uitvoeren van 
gemrenlcwcrkcn. dnn ':tiiit hef ons tegen 
de borst dat deze ongelijke ucrdchny U 

belangrijke mogelijkheden ontneemt. Waar 
is de verantwoordelijkheid terzake gelegen? 
Is het bij het ministerie van binnenlandse 
zaken of bij de bestendige deputatie ? Wij 
kunnen niet begrijpen hoe die ongelijkheid 
gedurende tien, elf, twaalf jaren onder de 
meest diverse regeringen bestendigd kon 
worden. 1900 miljoen voor Henegouwen met 
eenzelfde bevolking als Oost-Vlaanderen, 
voor onze provincie 900 miljoen. Is alles 
dan voor de provincies met het hoogste 
inkomen en moeten de agrarische provin
cies het maar uitboeten ? ». 

Nu zou er al iets kunnen veranderen, 
beweert minister Gilson . « Een nieuwe 
verdelingswijze ligt momenteel ter studie. 
De minister meent eerlang aan de Beheer-
raad van het Fonds der provincies een 
wijziging tan het huidig verdelingssysteem 
te kunnen voorstellen dat, zo het door 
genoemde Raad wordt aanvaard, nog zou 
kunnen toegepast worden voor de verdeling 
tan het Fonds der provincies in 196i ». 

Met het fonds der gemeenten is het al 
niet beter gesteld. In « De Standaard » van 
SI juli lezen we onder de titel « Gilson 
klaar met voorontwerp reorganisatie ge
meentefondsen » ; « Ingevolge de Wet Ver-
meylen van 19i8 werd ind&rdaad 55 % van 
het Fonds der gemeenten verdeeld naar 
IJ Uinrj i'u' uilqnvi'n der -jcrneenten. Zulks 

had tot gevolg dat de verkwistende gemeen
ten beloond werden. Het had tot gevolg 
dat soms tot twee derden uitgedeeld werden 
aan Waalse links bestuurde gemeenten ten 
nadele van het Vlaamse land ». 

Zie zo, dat heeft ook zoveel jaren geduurd. 
Minister Gilson zal dat rechtzetten, zo 
noemt men dat. Maar in het nieuwe ont
werp vinden we bij de nieuwe criteria o.a. 
het aantal leden van de aktieve bevolkin/g 
dat in de gemeente zelf is te werk gesteld. 
Zullen de Vlaamse gemeenten met hun 
hoge mobiliteit en hun lage industrialisatis 
hier opnieuw het kind van de rekening 
worden ? 

En wat meer is : deze nieuwe criteria 
zullen pas in 1968 volledig van kracht zijn. 
Dat is over vijf jaar I 

Hoe men het ook draait of keert, op alle 
terreinen speelt de Belgische maffia haar. 
spel van roof of diefstal verder. De ongelijke 
behandeling tussen Vlamingen en Walen 
kan slechts in miljarden franken uitgedrukt 
worden. 

Misschien zal in het jaar 2000 een of 
andere Belgische minister wel willen toe-
geijen dat er m het jaar 1963 nog geen 
volledige gelijkheid bestond tussen Vla
mingen en Walen. Wie dat echter in het 
jaar 1963 zelf durft beweren is een bekrom
pen fanatieker of een federalist met onzui
vere bedoelingen. 

http://16S.991.106
http://56.62i.829
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TOEN OP 2 0 N D A G 4 AUGUSTUS J.L. TE 10 UUR DOOR DE R.T.B. (WAALSE UIT

ZENDINGEN) EEN PLECHTIGE HOOGMIS WERD UITGEZONDEN VANUIT DE PARO

CHIALE KERK TE GEMMENICH, EN ER T I J D E N S DEZE HOOGMIS NAAST LATIJN. 

SLECHTS FRANS GESPROKEN WERD, PROTESTEERDE HET LANGHOR-VELTMANS-

VREUSCHEMEN-KOMITEE HIERTEGEN MET KLEM. GEMMENICH IS INDERDAAD 

GEEN FRANSTALIGE GEMEENTE, HOEWEL DE VERVALSTE TALENTELLING VAN 

1 9 4 7 NIET MIN,DER DAN 5 8 , 4 8 T.H. FRANSSPREKENDEN OPGAF. IN WERKELIJK

HEID ZIJN HET ER SLECHTS 5 ,54 T.H. DE REST BESTAAT UIT 8 2 T.H. VLAAMS OF 

PLATDIETSE STREEK IN DE 
GREEP VAN WALLONIË 

Gemmenich is een der dor
pen van de Platdietse streek 
die wij hier als voorbeeld na-
Uien. De toestand is praktisch 
in de negen anderen dezelf
de. Tot de Platdietse Gemeen
ten worden gerekend : Sip-
penaken, Homburg, Montzen, 
Moresnet, Hendrikkapelle, 
Welkenraat, Balen, Mem-
bach en Gemmenich. Kelmis 
dient er eigenlijk ook bij ge
rekend, hoewel deze gemeen
te vroeger tot het Duitse rijk 
behoorde, later onder ge
meenschappelijk Duits-Bel-
gisch bestuur en thans volle
dig onder Belgisch bewind 
kwam. 

W a t is Pla t -Diets ? 

Het Plat-Diets dat in Over
maas gesproken wordt is een 

Germaans dialekt dat de o-
vergang vormt tussen het Ne
derlands en het Duits. Het is 
tevens een band tussen de 
bewoners van de Platdietse 
streek, van de Voerstreek, van 
de Duitstalige gemeenten 
rond Eupen en zelfs van het 
Rijnland. Een boer vertelde 
ons dat hij evengoed naar de 
vroegmarkt kon gaan in Aken 
als in eigen streek, de boeren 
en de handelaars die er ko
men spreken nagenoeg het
zelfde dialekt als hij. Een an
dere inwoner van een Plat-
Dietse gemeente zegde dat hij 
zonder moeite het Kölsch van 
de Keulenaars kan verstaan 
zonder daarom Duits te moe
ten kennen. Wat deze men
sen in Wallonië doen is eigen
lijk een raadsel, inderdaad 
hun taal heeft niets te maken 

liiPPliEr'^^iftiiiPft- -

OVERI^AAS 

TUSSEî  KERS 

EN GALMEI 
Overmaas is de jongste jaren fel in de belangstelling 

gekomen door de taalstrijd en dan vooral door de gebeur
tenissen die zich in de Voerstreek hebben afgespeeld. De 
Voerstreek is echter slechts een deel van Overmaas. Daar 
liggen nog de Platdietse streek, de streek van Aubel en de 
Duitssprekende gebieden rond Eupen. Het was de bedoe 
ling van onze redakteur, in enkele reportages een eerst» 
kennismaking tot stand te brengen met dit schone land, he 
land waar de kersen zo goed smaken en waar - in ee. 
onvergetelijke omgeving - die zonderlinge galmeiplan 
bloeit. Daarom ook die op het oog eigenaardige titel vai 
onze reportagereeks waarin zowel over de taaitoestand al!-
over toeristische merkwaardigheden wordt gesproken 
« Overmaas tussen kers en galmei ». 

met het Frans noch met een 
of ander Romaans dialekt. 
Zelfs de Fransman Coquebert 
de Montbret, die in 1805 — in 
opdracht van de Franse kei
zer — de 1ste-talentelling or
ganiseerde, rangschikte al de 
Plat-Dietse dorpen bij de 
Vlaamse gemeenten. 

V e r w a r d e geschiedenis 

Overmaas en de Plat-Diet
se streek vooral, heeft een 
woelige geschiedenis achter 
de rug. Tot in het begin van 
de negentiende eeuw was de 
kultuurtaai in de Plat-Dietse 
gebieden overal het Neder
lands. Na 1830 werd onze taal 
echter meer en meer vervan
gen door het Duits. Vooral 
toen in 1839 Nederlands Lim
burg werd afgescheiden bete
kende dit dat de streek als 
het ware een eiland werd en 
kende het Nederlands als 
kultuurtaal grote achteruit
gang, zodanig zelfs dat vlak 
voor de eerste wereldoorlog 
het Duits nagenoeg de kul
tuurtaal bij uitstek was ge
worden. Dit wil evenwel niet 
zeggen dat het Plat-Diets 
verdween, integendeel. De 
eerste wereldoorlog heeft het 
Duits veel schade berokkend 
en de 2e nog meer omdat men 
de gewesten bij Duitsland 
wilde inlijven hetgeen niet in 
de smaak van de bewoners 
nel. Nu nog is men dit niet 
volledig vergeten en duiden 
de cijfers van de (vooral hier 
sterk vervalste) talentelling 
een reaktie in het voordeel 
van het Frans aan. Het Frans 
is inderdaad de opgedrongen 
^iultuurtaal van tegenwoordig 

Pri jsgegeven 

Op 15 februari 1962 ver
klaarde de heer Kamiel 
Huysmans in de Kamer : 
« Samen met een van mijn 
vrienden heb ik destijds 
de archieven van Montzen 
onderzocht. Deze archie
ven, daterende uit de 18e 
eeuw, waren geschreven in 
het Nederlands. Dames en 
heren, nu kunt gij denken 
wat ook ik denk ». 

Montzen behoort tot de 
Plat-Dietse streek die met 
haar nagenoeg twintigdui
zend inwoners, zonder een 
woord werd verkocht en 
prijsgegeven aan de ver-
fransing... Van zijn kant 
haalde senator Leynen een 
massa argumenten aan die 
pleitten voor het Neder
landstalig karakter van dit 
gebied. Nadien bleek dat 
hij dit slechts gedaan had 
om de Franstalige senato
ren af te schrikken toen zij 
weigerden de overgang van 
de Voerstreek in de. Senaat 
goed te keuren. En hij liet 
nadien zonder verpinken 
zijn argumenten betref
fende de Platdietse streek 
vallen ! 

geworden en daarmee is de 
Plat-Dietse streek aan haar 
derde kultuurtaal toe. 

Kolonisering 
Het opdringen van het 

Frans gebeurt op de gekende 

De gemeenten van de Voerstreek en de Platdietse streek : 
1. Moelingen ; 2. 's Graven-Voeren ; 3. St Martens-Voeren ; 
4. St Pieters-Voeren ; 5 Teuven ; 6. Remersdaal; 7 Aubel; 
8. Sippenaken ; 9 Gemmenich ; 10. Homburg; 11. Montsen t 
12. Moresnet; 13. Hendrik Kapelle; 14. Welkenraat ; 
15. Balen : 16. Membach ; 17. Kelmis. 

wijze : de koloniseringsprak-
tijken worden, zoals elders, 
toegepast met de krachtige 
hulp van overheidswege die 
uiteraard (omdat de Plat-
Dietse streek in Wallonië, in 
de Waalse provincie Luik 
ligt) Waals is. Om de be
langrijkste posten op de ge
meentehuizen, de postkanto
ren en andere openbare dien
sten in handen te geven van 
ingevoerde Walen, was maar 
een kleinigheid. De adminis
tratie kreeg een Franstalig 
regime. Zo ook het onderwijs 
dat volgestoken werd met 
Franstalige leerkrachten, on-_ 
danks het feit dat de leerlin
gen geen jota Frans verston
den. Ook straatnaamborden, 
verkeersaanduidingen en de 
plaatsnamen werden ver-
franst of tweetalig gemaakt. 
Kelmis werd La Calamine, 
Hendrik-Kapelle werd Henri-
Chapelle enz..., namen van 
rivieren en bezienswaardig
heden werden verknoeid, 
kinderen verbeulemanst. Dit 
laatste is misschien het erg
ste van al. Net als te Aubel 
het geval is, zijn er in de 
Plat-Dietse streek talrijke ou
ders die tegen hun kinderen 
Plat spreken en in het Frans 
geantwoord worden. Het 
wordt een verwarde wisseling 
vermits de kinderen die 
school-af zijn later weer plat 
gaan spreken. 

Plat-Diets 
blijft meerderheidstaal 

Want ondanks alle ge
schiedkundige verwikkelingen 
en alle mogelijke drukkings-
middelen zijn de bewoners 
van de Plat-Dietse gemeenten 
hun Nederlands dialekt blij
ven spreken. Te Balen zijn er 
volgens juiste cijfers mi s ens 
63 t h. Platdietsers en inge
weken Vlamingen, 16 t.h. 
Duitssprekenden en 19 t.h. 
Walen (deze laatste groten
deels woonachtig in Waalse 
gehuchten). De gemeente 
Homburg die in de vorige 
eeuw nog volledig Vlaams 
was, telt thans 78 t.h Plat
dietsers, 10,5 t.h. ingeweken 
Walen en 6 t.h. Duitstaligen. 
Terwijl Gemmenich volledig 
Plat-Diets is gebleven zijn er 
te Hendrik-Kapelle 70 t h . 
Platdietsers, 17 t.h. Walen 
(gevestigd in het Waals kwar
tier) en 8 t.h. Duitsspreken
den. Te Membach zijn er ta
melijk veel Duitssprekenden, 

(vervolg blz. 10) 
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Het is thans nagenoeg vijftig jaar geicHen «fat ét eersto 
wereldoorlog ujtbrak. Tijdens de eerste dagen van de 
dreiging die over Europa h ing trok er een jonge nuui naaf 
het front. Als t ienduizenden in Vlaanderen gaf hij gehoor 

iuliaan 
aan de oproep van Iconing Albert die, in tot-het-hart-
sprekenden bewoordingen, gevraagd had het land te ver
dedigen. Vooraf had de jonge m a n reeds vrljwiUig een 
ziekendienst georganiseerd te An twerpen , maar toen he t 
front zich gevormd h a d trok hij op als soldaat, om met de 
begeestering die kerels v a n negent ien jaar kenmerk t , te 
gaan strijden in de eerste lijnen. De jongeling waarover 
wij het hebben was Juliaan Pla t teau. 
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Verleden week hebben wij 
met dezelfde Juliaan Platteau 
gesproken. Hij is nu 69, woont 
op een gezellige eerste verdie
ping van een woning te Ant
werpen, ziet er zwaarder uit 
dan op de foto's uit zijn sol-
datentijd — wat wel begrijpe-
lljli is — heeft schone grijze 
haren, lijdt een beetje aan 
astma, maar is een en al le
venslust gebleven. Bovendien 
Is juliaan — ondanksalle te
genslagen, en het zijn er vele 
— steeds enorm aktief in het 
IJzerbedevaartkomitee en als 
voorzitter van de Vlaamse 
Oudstrijders in het Antwerp
se. Het zijn die twee dingen 
die ons voor deze reportage 
— die in het teken staat van 
het IJzergebeuren — naar 
hem brachten. 

5 0 t.h. ongeletterden 

Juliaan kan vertellen, hij 
Is een geboren redenaar, en 
hl] weet er alles van, omdat 
hij vier jaar lang aan de 
Uzer heeft gestreden, daar 
alles heeft meegemaakt wat 
een Vlaams soldaat er kon be
leven en er volop in de strijd 
voor de bewustmaking van de 
Uzerjongens heeft gestaan, 
ook nadien toen V.O S. overal 
in Vlaanderen gevormd werd 
en uitgebouwd. « Voor de oor
log was er veel armoe in 
Vlaanderen » zegt Juliaan, en 
met die « voor de oorlog » be
doelt hij natuurlijk die van 
14-18. De werkman moest 
toen tot zestien uur per dag 
arbeiden, om ternauwernood 
een stuk brood te verdienen 
en amper het huishouden 
recht te houden. Bij de mees
te boeren was het al niet veel 
beter : veel kinderen die al 
van kleinsbeens naar het veld 
moesten of naar de gore fa
brieken. Onderwijs bestond er 
haast niet en waar het er wel 
was moest één onderwijzer 'n 
klas van zestig tot zeventig 
leerlingen — allemaal bij el
kaar — opkweken. Als de man 
er in slaagde zijn discipelen 
een paar woorden te leren le
zen en schrijven dan mocht 
hij zich al gelukkig achten-
Het was de jeugd van dit arm 
Vlaanderen, die naar de IJzer 
trok, bijna vijftig ten honderd 
ongeletterden ! 

8 5 t.h. Vlamingen 

Nagenoeg vijf en tachtig 
ten honderd van de soldaten 
aan het front waren Vlamin
gen en van die jongens werd 
geëist dat zij een tweede taal 
kenden ! Inderdaad deze sim
pele arbeiders- en boerenzo
nen, die daar geestdriftig 
(wat zij meenden) hun « va

derland » kwamen verdedigen, 
werden bevolen in het Frans. 
Van hoog tot laag, al wat 
strepen droeg sprak de taal 
van Napoleon, en de en^cele 
Vlamingen die het tot offi
cier of tot een hogere graad 
hadden gebracht, dierven hun 

de Vlaamse soldaten in de 
bres gejaagd... Alle bespre
kingen over krijgsplannen ge
beurden in het Frans, zelfs 
wanneer de soldaten aan de 
hand van een kaart werd uit
gelegd hoe zij moesten aan
vallen en welke weg zij dien-

keerd begreep, werd hij 
daarvoor gestraft, verloor hij 
zijn recht op verlof, op soldij 
en op andere «voordelen». 
Bij de geringste fout werd 
men door de oversten geoor
deeld in het Frans zonder dat 
men ook maar een woord ter 

mond niet opendoen om een 
woord Nederlands te spreken, 
ook zij gaven hun orders — 
zelfs tegen de Vlaamse solda
ten — in het Frans. Aan de 
IJzer leefde men als ware op 
een eiland waar de Vlaamse 
soldaten de negers en de 
Franstalige gegradueerden, 
de kolonisators waren. Van 
huis kregen de soldaten — al
thans tijdens de eerste maan
den — geen nieuws, geen 
geld, en ze moesten leven van 
de schaarse centen die zij als 
soldij ontvingen. Van de Bel
gische legerinstanties kwam 
met de minste steun, zelfs 
geen onverschilligheid, maar 
haat, haat tegenover het (wat 
zij noemden) Vlaamse plebs. 
De scheldwoorden « Sale fla-
min » en « Boche » (hoewel 
dit laatste eigenlijk tot de 
Duitse vijand behoorde ge
richt) waren schering en in
slag en duiden zeer goed de 
mentaliteit aan die er daar 
heerste. 

Moord op Vlaamse jongens 

Niet alleen werden de 
Vlaamse soldaten als paria's 
behandeld maar bovendien 
waren zij het die uitsluitend 
in het vuur moesten, terwijl 
de enkele Waalse soldaten die 
er waren, veilig achter de lij
nen, gemakkelijke postjes als 
kleermaker, schoenlapper, or-
donance enz... konden uitoe
fenen. 

Nagenoeg alle officieren en 
strependragers waren dus 
Walen of Franstaligen. Ge
beurde het nu dat een regi
ment ergens tamelijk veüig 
gelegerd was en er geen ge
vechten geleverd werden 
waaraan doden te pas kwa
men, dan bleek dit met naar 
de zin van de legeroverheid. 
De generaals moesten roem 
hebben en dekoraties... Dan 
maar een aanval gedaan en 

den te nemen. Geen jota ver
stonden zij ervan: honderden 
neen duizenden werden de 
dood ingejaagd omdat zij de 
bevelen verkeerd verstaan of 
de verstrekte veiligheids
maatregelen niet begrepen 
hadden. 

Ter dood voor een haas 
De Vlaamse Ijzersoldaten 

waren daarbij praktisch ver
stoken van alle voordelen, bv. 
verlof, dat kon doorgebracht 
worden m Frankrijk of in 
Engeland Inderdaad, telkens 
een Vlaamse soldaat iets ver

verdediging kon inbrengen ! 
Juliaan Platteau vertelde ons 
hierover een wel zeer pakken
de annekdote : « Een Vlaams 
soldaat had ergens op 'n veld 
een haas geschoten met zijn 
legergeweer. Het veld — gele
gen ver buiten het front — 
behoorde toe aan een land
bouwer die daar nog woon
achtig was een waar toevallig 
de kommandant van de een
heid, waartoe de soldaat be
hoorde, gelegerd was. De sol
daat moest op het verslag ko
men, zoals dat in legertermen 
heet, en kreeg als vertaler 'n 
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Brusselaar die noch Frans 
noch Nederlands kende. Het 
gevolg was dat de Vlaamse 
soldaat acht dagen kachot 
kreeg voor het schieten van 
de haas, verstoken bleef van 
soldij en van verlof. < Ik zal 
er nog schieten » zei de sol
daat in het buitengaan en 
tussen zijn tanden. < Qu'est-
ce qu'il dit ? > zei de officier 
«Il va vous tuer » zei de tolk 
in «zuivere > vertaling. De 
soldaat verscheen uiteindelijk 
voor de krijgsraad en werd 
tot de doodstraf veroordeeld!» 

Ontwikkelden en 

ongeletterden één 
Als onze Vlaamse Uzerjon

gens voor het gerecht moes
ten komen dan waren er geen 
advokaten voor hun verdedi
ging De rechters verstonden 
hen niet en hadden bovendien 
niets dan misprijzen voor hen 
over. Het is dan ook niet te 
verwonderen dat de IJzersol-
daten aan het dubben gingen 
daar in hun modderstellingen, 
midden het water van de I J 
zer dat de vlakte had bloot
gezet, midden de ijzige kou en 
het wapenvuur van de Duit
sers. Gelukkig waren er de 
studenten, universitairen en 
intellektuelen, die eveneens 
geestdriftig ten strijde waren 
getrokken en die toen in volle 
geest van Rodenbach en Ver-
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Juliaan Platteau heeft vier jaai alle ellende, alle mizerie van de bloedgracliten aan de IJzer gekend, 
als gewone soldaat, stond hij als zovele Vlaamse ontwikkelden midden de gewone jongens die daar 
door de Belgische legeroverheid in het vuur werden gejaagd. Veertig jaar lang heeft hij nadien ia 
de bres gestaan voor de V.O.S. en voor de IJzerbedevaart. Vandaag is hij weer daar «m geestdrift^ 
en vastberaden^ zoals het een soldaat past, verder te strijden. 
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Een van de vele heldenhuldezerkjes die door nietsontziende Vlaams-
hatende grafschenners werden verminkt. Op het cement waarmee 
de letters met de leuze van de frontsoldaten, werden dichtgestreken 
penseelden de kameraden later in rode verf opnieuw het A.V.V.V.V.K. 

riest waren gevormd. De in-
tellektuelen begonnen zich on
middellijk in te zetten voor de 
gewone jongens, zij begonnen 
brieven voor hen te schrijven, 
brieven van thuis voor te le
zen, voordrachten te houden, 
toneel te spelen, lezingen te 
houden uit boeken over Brey-
del en de Coninck en andere 
dingen te doen die een beetje 
ontspanning brachten in het 
harde en troosteloze öeesten-
leven dat daar geleden werd. 
Zij begonnen eveneens de ge
wone Ijzersoldaten te doen 
inzien dat zij als Vlamingen 
de verschoppelingen waren, in 
het leger en aan het front, 
maar ook elders in vredestijd 
wanneer zij op het veld ston
den in dienst van de Frans ta
lige grootgrondbezitters of in 
de fabrieken waar zij uitge
zogen werden. Van de kant 
van de gewone Vlaamse jon
gens groeide er genegenheid 
en bewondering voor de intel-
lektuelen die zolang van hen 
verwijderd waren geweest 
maar nu tussen hen stonden, 
onder dezelfde deken sliepen 
en uit dezelfde pot aten. Het 
wonder was gebeurd dat de 
gewone Vlaamse volksmens 
werd gekonfronteerd met de 
noden van het Vlamingzijn, 
werd bewust gemaakt van 
hetgeen de Vlaamse Beweging 
beoogde en dat de intellektue-
lön uit Vlaanderen hun sociale 

taak beseften in de volle be
tekenis, dat zij zelfs uit eigen 
beweging bij de IJzerjongers 
bieren, weigerden op te klim
men in graad omdat zij an
ders het kontakt met hun 
jongens zouden verliezen en 
liever gewone piot bleven om 
bij hen te kunnen blijven. 

Kalakombenwerk 
Voor de toekomst zou dit 

wonder van enorme betekenis 
zijn. Hierdoor werd de Vlaam-

,se beweging versterkt door 
tienduizenden gewone volks
mensen die haar voordien als 
een bezigheid van de « ge
leerdste mannen van de we
reld » hadden beschouwd. Aan 
het front zou de aktie vaste 
vorm krijgen in de fronttae-
weging die geleid werd door 
de vooraanstaanden maar als 
het ware in cellen werkte 
binnen elke eenheid. De ak
tie was immers geheim, want 
op de minste flamingantische 
daad stonden zware straffen 
of de doodstraf. In het ge
heim werden strooibrieven 
verspreid, ze werden eigen
handig vervaardigd op primi
tieve wijze, door middel van 
een « Pate » en later met een 
pedaalpersje. Het papier 
kwam eigenaardig genoeg 
van het ministerie, daar zorg
de Sap (die later minister 
werd) voor. 

Spanning werd er genoeg 

bedevaart - idee 
ontstond in de 
bloedgrachten 

beleefd, niet in het minst 
toen op zekere dag de rijks
wacht-zich kwam vestigen op 
het gelijkvloers van een ge
bouw waar op de eerste ver
dieping het sluikdrukkerijtje 
van de frontbeweging verbor
gen was! Hard werken en 
slaven ook om de plakpartijen 
te organiseren, want zelfs 
achter de lijnen werd er via 
plakbrieven en kalkslogans 
waarbij de leuzen «zelfbe
stuur » en «Vlaamse regi
menten » niet ontbraken, ge
werkt. De vergaderingen von
den plaats in de duinen; 
daarvoor dienden de mannen 
zich soms te verkleden omdat 
het verboden was van de ene 
sektor in de andere te gaan. 
Sommige vergaderingen wer
den ook gehouden in kelders 
van stukgeschoten huizen. 
Het gebeurde bij kaarslicht. 
«Het was echt katakomben-
werk s> vertelt Juliaan Plat-
teau. In het geheim slaagden 
ze er ook in een open brief 
aan de koning te stencileren. 

Een eksemplaar geraakte 
op zijn bestemming, maar de 
doodstraf stond op de ver
spreiding en op het hoofd van 
de schrijver. Er was trouwens 
voor de flaminganten een 
strenge censuur aan het 
front. Alle brieven werden 
opengedaan en alle verdach
ten hadden een nummer. « De 
fakteur riep niet Juul tegen 
mij, maar nummer 69 » zegt 
Juliaan. 

In 1917 werd onze zegsman 
aangehouden en opgesloten 
omdat hij «gevaarlijke» brie
ven had voorgelezen. Dit ge
beurde nadat men eerst zijn 
kommandant (die nochtans 
een Brusselaar was) had ver
plaatst daar deze de aanhou
ding niet zou geduld hebben 
« omdat de Vlamingen de bes
te soldaten waren » naar hij 
zegde. Onmiddellijk na zijn 
aanhouding — 't gebeurde te 
Bray-Dunes in Zuid-Vlaande-
ren waar de eenheid op rust 
was, legde gans de kompag-
nie (inbegrepen een tweetal 
Walen) uit protest de wapens 
neer. Na drie dagen zijn de 
soldaten hem in stormpas uit 
zijn gevangenis komen be
vrijden en hebben hem in 
triomf door het plaatsje ge
dragen. Niet lang daarna 
werd Juliaan Platteau naar 't 
Waals regiment overgeplaatst. 

Heldenzerkjes en bedevaart 

Juliaan zou dagen en nog 
eens dagen kunnen vertellen 
over het front. 

^ op bedevaartweide vielen de meeste do
den ^ eerste toren vergrote uitgave van 
huldezerkjes ijzerbedevaarders kwamen 
vroeger te voet of per kar vossen spra
ken na de oorlog vanop een herbergstoel 

Hij heeft ons uitgelegd hoe 
de heldenhuldezerkjes ont
stonden : door gewone solda
ten werd geld samengebracht 
van de schrale soldij, om op 
de graven van hoogstudenten 
die gevaHen waren, een fat
soenlijk kruis te zetten. Joe 
English (die eveneens sneu
velde — hij werd vermoord 
zegt Juliaan) tekende deze 
Iers-Vlaamse kruisen die in 
beton gegoten werden en ver
sierd met de Blauwvoet en 
de letters A.V.V.-V.V.K. Later 
werd dit gebruik uitgebreid 
toen de Heldenhuldestichting 
werd opgericht. Veel veront
waardiging heeft het verwekt 
aan het front toen Franstali-
gen de grafstenen gingen be
smeuren en met cement 
dichtstrijken. De soldaten 
zegden toen reeds dat zij na 
de oorlog zouden terugkomen 
en een groot kruis in de vorm 
van een huidezerk zouden op
richten aan de IJzer zodat 
iedereen het zou kunnen zien. 
Dat is later gebeurd en hier
door is de idee van de IJzer-
toren ontstaan. Ook de IJzer-

echte bedevaart, in de werke
lijke zin van het woord. Ju 
liaan Platteau heeft ze alle
maal (veertig) meegemaakte, 
hij heeft iedere vakantie op
geofferd om aan de IJzer te 
gaan werken. Hij was het ook 
die na de oorlog overal voor
drachten ging geven, dag in 
dag uit om overal de gemoe
deren wakker te schudden, 
om overal de Vlaamse Oud-
strijdersbond te gaan vesti
gen tot in de kleinste dorpkes. 
De V.O.S. was trouwens mede 
onder zijn werking ontstaan, 
aan de IJzer, als enige oud-
strij dersvereniging die aan 
het front werd opgericht, dit 
met het doel de stoffelijke 
maar vooral geestelijke belan
gen van de IJzer jongens te 
verdedigen. Het verschil met 
de andere soldatenbonden 
was dat zij een programma 
hadden, dat de strijd voor 
Vlaanderens recht inhield. 
Juliaan Plateau weet wat dié 
strijd betekend, heeft. Hij 
heeft er fel onder geleden, 
vooral na de tweede wereld
oorlog, hij heeft zijn kinde-

Na de vernieling van het IJzermonument, door dinamiteurs ïn de 
lucht geblazen, vond men tussen de puinen de gedenksteen van de 
gebroeders van Raemdonck die samen sneuvelden aan het IJzerfront. 

bedevaart vond toen haar 
oorsprong vermits de soldaten 
besloten terug te komen naar 
de IJzer om er de gevallenen 
te herdenken. De eerste her
denking gebeurde te Veurne 
waar het zerkje van Joe En
glish werd onthuld. Later 
kwam men naar Diksmuide 
voor een eerste bedevaart en 
een herdenking van alle 
Vlaamse gevallenen. Diks
muide werd uitgekozen omdat 
daar de meeste fronters s.neu-
velden, het was de gevaarlijk
ste plaats van het front, 
juist waar nu de weide ligt, 
omdat de IJzer daar zeer smal 
was en half dichtgegroeid. 
De lijnen lagen maar vier tot 
zes meter van elkaar en van
uit een oude fabriek kondan 
de Duitse scherpschutters de 
hele vlakte bestrijken. Op die 
eerste IJzerbedevaart waren , 
er praktisch uitsluitend sol
daten. Ze kwamen per trein, 
per stoomtram, per fiets, per 
kar of te voet. Sommigen wa
ren verschillende dagen on
derwee ! Het was toen een 

ren weten groot worden zon
der dat hij ze nagenoeg te 
zien kreeg. Dag na dag ging 
hij plaatselijke verenigingen 
mee oprichten, ging hij het 
goede woord prediken, na de 
hoogmis 's zondags, vanop 'n 
stamineestoel, of voordrach
ten geven met lichtbeelden. 
De frontpartij werd later bij 
hem thuis gesticht. Het is de 
enige partij geweest waarvan 
alle verkozenen, zowel volks
vertegenwoordigers als sena
toren, oud-frontsoldaten wa
ren, net trouwens als nage
noeg alle leden. 

Juliaan Plateau is heel zijn 
leven een trouw man geble
ven. Hij heeft aan die trouw 
have en goed verloren, maar 
hij blijft strijden en hij 
blijft een voorbeeld voor zo-
velen die in tijden van gevaar 
de beweging verlieten Van
daag brengen wij graag hulde 
aan deze man die tot op he
den een echt soldaat is ge
bleven. Een soldaat voor 
Vlaanderen. 

S.D.L. 
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DE VOLKSUNII 
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Blijkbaar niet alleen de voet-
• balmarkt is in volle transfer!. 

Er roert ook entwat in de 
Vlaamse krantenwereld. De 
Nieuwe Gids zou opgekocht 
worden door de Standaardgroep. 
De standpunten van het Ruys-
orgaaan en de Volksgazet bena
deren elkaar zo dicht dat er 
gefluisterd wordt over een con
cern De Smaele-Van Eynde als 
zwaard en schild voor het dui-
zjendjarige rijk Lefèvre-Spaak. 
JÉien ding is ondertussen zeker, 
de knappe jongens van de Volks
unie zijn er (met gelden uit 
Berlijn en de naziondergrondse -
BStt -) in geslaagd de Gazet van 
.^ntwerpen op te kopen. Die 
Kan het niet meer loochenen -
Wist gij het al ? Het stond in 

•Yolksgazet. 

Waar men blijkbaar niet met 
totentrekkerlj is opgezet en 
Boofdredakteur Marcel Reyn-
ders zich ergert aan de strate
gische terugtocht van zovele 
barrikadevechters van enkele 
weken geleden. 

Het Vlaamse volk werd welis
waar voor de zoveelste maal 
verraden door degenen die dat 
zelfde volk naar het Parlement 
had gezonden, om zijn rechten 
te verdedigen, maar zij rekenen 
op de lange vakantieperiode, 

iX)RTMUNDER 
Thierbrauhof I 

'te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkesfi 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags 5p 
's avonds beste keukea 
niet duur ^ 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en / 
scholen.^ enz... 
Parking voor honderden" 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd " 
en goedkoop 
• 

OORTMUNDER 
nrhierbrauhof II 
*e Antwerpen 

prima koud buffefi 
Open dag en nachC 
Zalen voor vergaderingen' 
enz... 

D O R T - B I E R K E L D E R 
O u d e M a r k t 2 2 
L e u v e n 

Schoonste blerkelder 
van he t land 
• 
Niet vergeten da t men In 
de drie lokalen de echte 
Dor tmunder Th ie rbrau 
d r ink t 
met de 2 Hertjes 

N ie t verge iCn 
w e l d r a 
D o r t T h i e . b r a u h o f III 
t e Brusse l 

twn—«>irf«aa 

het mooie weer, om dat alles te 
vergeten... Intussen spannen 
enkele zich in om in dagbladen, 
die voor een goeie maand nog 
gloeiend radikaal deden, de 
taalwetten als een grote C.V.P.-
overwinning voor te schotelen. 
De heer Kiebooms mag zulks 
doen in « De Gazet van Antwer
pen » en de heer Moej ersoen in 
« De Standaard ». De heer K. 
Van Cauwelaert — die geen 
« Schildwacht » meer blijkt te 
zijn, doet het met brio in « Het 
Volk », zonder dan nog te spre
ken van de kleine goden die dat 
karweitje moeien opknappen in 
« De Nieuwe Gids », << Het Be
lang van Limburg » e.d.'Een zeer 
eigenaardig geval is dat van « De 
Linie » waarin destijds de meest 
vlijmscherpe artikels verschenen 
en die thans « stom en doods » 
blijft ! 

Moet men dat alles maar op 
rekening zetten van de vakantie
periode of volgen al deze bladen 
een streng ordewoord ? 

YOLKSGAZE§ 
Na een felle aanval op de 

Gazet, leedvermaak in verband 
met de terugtocht van de CVP-
kens, wenst de Standaard geluk 
voor het afzweren van de Sap-
politiek... wij wisten al langer 
dat die er zo dood was als een 
PIERS. 

Op het huidige ogenblik blijft 
in de Vlaamse katholieke pers 
nog één orgaan honderd percent 
achter de « Volksunie ^-agitatie 
staan. 

Het is « Gazet van Antwer
pen tl. Het kan zonderling voor
komen, wanneer men de chris-
ten-demacratische antecedenten 
van het blad kent, maar het is 
zo ! De liefde uit zich niet alleen 
in het publiceren van artikels 
die de « Volksunie ^-politiek 
dienen en van oproepen die 
allerlei organismen die veel 
dichter bij het Vlaams extremis
me dan bij de C.V.P. staan. Men 
is nu al zover dat men ciiché's 
in bruikleen geeft aan een week
blad van de « Volksunie » en 
dan nog geen « onschuldige », 
doch precies afdrukken van 
foto's die de « heldendaden » 
van de Volksuniestoottroepen 
te Mechelen, aan de woningen 
^an Spinoy en De Saeger ver
eeuwigen en verheerlijken ! 

In « De Standaard » heeft 
men, na onder de schuinaam 
.« Pieter de Coninck » iemand 
aan het woord te hebben gelaten 
die heel de vroegere politiek van 
de hoofdredactie van het orgaan 
der familie Sap, alsmede van 
haar extremistische inspiratie
bronnen duchtig over de hekel 
haalde en na senator Leemans 
voor gematigdheid te hebben 
laten pleiten, vele kolommen 
ingeruimd aan oud - minister 
Moyersoen, die niet enkel de tal
rijke positieve aspecten van de 
taalwetten belichtte, doch boven
dien in zéér scherpe bewoordin
gen de verkeerde tactiek van 
de drukkingsgroepen (mitsga
ders van degenen die deze zolang 
achterna liepen) over de hekel 
haalde. 
Voor wanneer het eerste hoofd

artikel van Manu den Ruyserd 
in de Volksgazet ? 

Standaard 
nier enkele staaltjes van het 

Standaardproza over bedevaar
ten - en marsen. 

Het zwaard ontglipte de noes
te barrikadekamper, en hij werd 

' een nieuwe Gids in het salon 
Aan de « wordt rijk -flamin
ganten ». 

« Na de bedevaart zullen velen, 
zoals ieder jaar de kust bezoe
ken. Anderen gaan mededoen 
aan de autokaravaan van de 
Vlaamse Volksbeweging. Laten 
wi] hopen dat er van geen en
kele kant incidenten worden 
uitgelokt. Zal men de verneder
landsing van de bedrijven aan 
de kust bevorderen door een 
gespannen atmosfeer te doen 
onslaan ? Laten wij ook even 
nadenken over het feit dat wij 
niet alleen één dag, maar een 

vol seizoen uitstekende Neder-
landstaligen aan onze kust nodig 
hebben. EN DAT WIJ, VAN DE 
ENE MARS NAAR DE ANDERE 
KARAVAAN LOPEND EN RIJ
DEND, SNEL ONZE SCHOENEN 
EN ONZE BANDEN VERSLIJ
TEN ». 

Vraagt ironiserend wat de 
Standaard dan wel wil ? 

Dus ook geen autokaravaan. 
Wat dan wel ? Een mars op 
Brussel ? Ook dat niet volgens 
D.S. Van de ene mars naar de 
andere karavaan lopend zullen 
wij snel onze schoenen en onze 
banden verslijten, meent de 
auteur smalend. 

Qua konkrete voorstellen : 
zero. Vlaanderen heeft volgens 
D.S. geen betogingen meer no
dig. Het wil vrede, het wil zon
nen en bruinen, relaxen op de 
rug met een transistor in de 
schoot, en luisteren naar Jef 
Burm of Jaak De Vocht. Laat 
ons gerust, het zal onze tijd wel 
duren. 

Als het echt zo bedoeld is, 
dan denkt men er in liet anders 
zakelijke Antwerpen wel ietwat 
anders over : voor deze vakantie 
wachten wij liever op gustiger 
weer. 

Een ding moeten we E.L. die 
bovenstaande regels schreef dan 
toch toegeven, zijn artikel een 
dag later over Zuid-Tirol getuigt 
van eenzelfde kordate konse-
kwentie tegenover dit volksna-
tionalisme. 

De Standaard 
Haar hitsige reaktie toont dat 

ze. weer twee dagen te laat, ge-
\oeld heeft de vinger in eigen 
oog te hebben gestoken. 

Hebben wij verbrand wat wij 
tot nu toe aanbeden hebben ? 
Wij waren er zelf niet op de 
hoogte van, maar gelukkig is er 
nog de « Gazet van Antwerpen », 
die, sinds kort op de hoogste 
uitkijktoren van Vlaanderen ge
klommen, de rook van het offer 
heeft gezien. Zij verwittigt ons 
en doet dat in een artikel waar
in zij bew^ijst beter te kunnen 
schrijven dan te lezen. Het Ant
werpse blad bespreekt onze bij
drage over de stijl van de 

IJzerbedevaart. (Bespreken is 
een van haar hoofdtaken, aan
gezien de feiten en campagnes, 
zoals die voor de vernederland
sing van Mol, het leger en het 
Belgisch onderwijs in Duitsland, 
door anderen worden geleverd). 
Het blad komt zomaar tot de 
konklusie dat wij de hele IJzer
bedevaart-traditie neerhalen «tot 
aan de voet van het altaar en 
van de nog niet afgewerkte 
toren ». 

Was de papierverkoop weeral 
aan het dalen ? We hebben in
derdaad weinig voorbeelden van 
niet-aanbevolen van het klimaat 
bij de lezer, als bij de Standaard 
de laatste maanden. 

Durven 
Blad van de BJB - gaf een 

overzicht over de IJzerbedevaar
ten voor de BJB-jongens, in een 
toon die enkele jaren geleden 
niet mogelijk was. 

Frans was voor hen Belgisch 
en driekleurig. 

Nederlands was maar Vlaams 
en duitsgezind. 

De oorlog 1940-1945 bracht 
daar eens temeer het bewijs van. 
Nog werden de Vlaamse solda
ten ; ruim 60 % van het Belgisch 
leger, door W^aalse officieren 
geleid ! 

Vóór 1940 had zich stilaan 
een kern van Vlaamse vooraan
staanden gevormd. Het einde 
van de oorlog werd nu de ideale 
gelegenheid om Vlaanderen te 
onthoofden. 

Men deed aan « epuratie :» in 
feite betekende deze zuivering 
het opruimen van AL de voor
uitstrevende Vlaamse elementen. 
De meest objectieve mens moet 
toegeven dat het een reactie van 
waanzin en haat was — tegen 
de Vlaamse leeuwenmoed. 

De IJzerbedevaarten die sedert 
1924 onafgebroken plaats had
den werden in de naoorlogse 
jaren praktisch verboden : Vla
ming zijn was staatsgevaarlijk ! 

De klap op de •^'uurpeil was 
wel dat de toren door « onbe
kende Belgen » werd in de lucht 
geblazen. De daders werden 
officieel nooit ontdekt ! 

Er verandert wat in België. 

Averbode's Weekblad 
In dit geïllustreerde week

blad van de abdij van Averbode 
vonden we volgende scherpe 
stellingname rond de eksploi-
tatie van het betgicisme. 

In een artikel van Argos. 

Daags na 21 juli hebben, de 
franstalige liberale kranten van 
ons land een alarmkreet geslaakt 
omdat de Belgen de Nationale 
feestdag « in de grootste onver
schilligheid » hebben laten voor
bijgaan. Wij, aan deze zijde van 
de taalgrens, hebben eerlijk ons 
uiterste best gedaan om dit land 
lief te hebben. Dit land met al 
zijn instellingen. Er rest ons al
leen nog de liefde voor ons 
Volk, voor onze eigen grond. 
Maar liefde voor kunstmatige 
instellingen moet men ons niet 
meer vragen. En het ontstellen
de voor de hoerapatriotten i» 
wel dat er zovele honderddui
zenden zijn die denken zoals 
•wij... 

V Aurore 
Dit vooraanstaand Parijs dag

blad drukt het nog scherper uit 
in een kommentaar waarin ook 
onze voorzitter Van der Eist aan 
het woord kwam. 

« België bestaat niet. Er zijn 
geen Belgen, maar Walen en 
Vlamingen, scherpgesteld en 
vastbesloten zich nooit te laten 
opslorpen door de andere. De 
personaliteiten die ondervraagd 
werden en die de twee volkeren 
vertegenwoordigen zijn catego-
riek : de slagen die onlangs wer
den uitgedeeld zijn geen toeval
ligheden, maar getuigen van de 
onpeilbare diepte van een af
grond die niet door wat goede 
wil te vullen is. Een enkele op
lossing om een goed huishouden 
te krijgen. Het federalisme ». 

LA LIBBE EBL&iaUE 
Daarop begon natuurlijk groot

mama Libre te hijgen. Hier een 
van haar uitwasemingen. 

« Georges Bortoli, verantwoor
delijke voor deze uitzending 
heeft misschien letterkundige 
gaven, maar zijn politiek door
zicht blijft te bewijzen. Tenzij 
er sprake is vtm oneerlijkheid. 
Het beeld dat hij van België ge
geven heeft is vals, en het is een 
belediging voor Vlaanderen het 
gelijk te stellen aan de Volks
unie, en aan Wallonië het te 
verwarren met de MPW. 

Inderdaad, want wat voor 
schoelies die Volksunie herbergt 
dat geven we U volgende week 
in een beschrijving van ons par 
taai door het blad van de inter
nationale weerstand « La voix 
internationale de la resistance >, 

Walter Luyten. 

PLATDBETSE STREEK 
(vervolg van biz 7) 

zowat 20 t.h. tegenover 15 t.h. 
Walen en 65 t.h. Platdietsers. 
Voor zijn dood (in een Duits 
koncentratiekamp) schreef de 
pastoor, dat zijn gemeente 
Vlaams was en dat de ver-
fransing moest tegengegaan 
worden. Ook te Kelmis zijn er 
veel Duitssprekenden (17 t.h ) 
tegenover slechts 4 t.h. (inge
weken) Walen en een groot 
getal (78 t.h.) Platdietsers. 
Kelmis is een drukke grens 
plaats waar veel toeristen-
verkeer is. De volkstaal is het 
Plat dat men overal hoort 
spreken. In verschillende ge
legenheden (wij bezochten er 
enkele) spreekt men ook be
schaafd Nederlands. De op
schriften zijn er veelal in het 
Duits, nagenoeg geen Franse. 

Men zou hier geloven ergens 
in een Duits stadje te zijn 
vanwege de vele opschriften 
als : «Konditorei», «Eis», 
« Zimmer » en « Kegelbahn » 
die schering en inslag zijn 
De pastoor van dit plaatsje 
preekt in het Duits en geeft 
ook de Katechismuslessen in 
die taal. De eerbiedwaardige 
man ( die in Dachau gezeten 
heeft) radbraakt werkelijk 
het Frans als hij deze taal 
moet spreken. 

Te Montzen is het gekende 
grensstation een haard van 
verfransing, omdat het van
uit Luik beheerd wordt en er 
niet anders dan Walen in de 
administratie en belangrijke 
posten benoemd worden. 
Hier zijn er 76 t.h. Platdiet
sers, 11 t.h. Duitssprekenden 
en 10 t.h. Waalse inwijkelin-

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem'onderhouden, 

* X MEESTER-UURWERKMAKER 

G R O T E K E U S 
HODERK ATELIER 
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gen. Te Moresne t zijn er 67 
t .h . Neder l ands ta l igen , 21 t .h . 
Du i t s t a l igen en 10 t .h . Walen , 
mees t a l ingevoerde a m b t e n a 
ren . S ippenaken , d a t t egen de 
Voers t reek g rens t is n a g e 
noeg volledig V laams geble
ven. Ook in h e t b e r u c h t e 
W e l k e n r a a t zijn er 65 t .h . 
P l a t - s p r e k e n d e n tegenover 19 
t .h . Du i t s sp r ekenden en 13 
t h . Walen . 

Zoals m e n ui t deze cijfers 
(overgenomen ui t de b r o c h u 
re « De Zu idnede r l andse t a a l 
g rens in h e t Belgisch p a r l e 
m e n t » van P. M a r t e n s ) k a n 
opmaken , is de P l a td i e t s e 
s t reek in overwegende m a t e 
Neder lands ta l ig , g a a t h e t 
a a n t a l Du i t s sp rekende i nge 
ze tenen ver boven d a t der 
Waalse ingevoerden . Noch-
t h a n s blijft deze s t reek m e t 
h a a r twin t igdu izend Vlaamse 
vo lksmensen in Wal lonië e n 
werd zij zonder een kik t o e 
geworpen a a n de ve r f rans ing . 
Of er d a n n ie t s a a n t e doen 
is ? Toch wel, de Volksunie 
zal weldra b e g i n n e n m e t een 
ak t i e in d i t . gebied. W a n t wij 
— t e n m i n s t e — zullen h a a r 
n ie t los la ten . 

SD .L . 

file:///oeld
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Vaak zi jn w i j verwonderd - en soms ge
krenkt - door de onwetendheid van de bui-
itenlandse pers over toestanden en gebeur
tenissen in ons land. Men beweert wel 
dat de wereld klein geworden is en dat de 
menselijke kontakten die vroeger een 
plaatselijk, regionaal of hoogstens natio
naal karakter hadden, thans uitgebreid 
zi jn en over de grenzen van naties en kon-
tinenten reiken. 

Maar in hoever Is het beeld dat w i j 
krijgen van hetgeen er over de grenzen 
gebeurt juist? Wanneer het gaat over 
nabuurlanden is een beperkte controle nog 
mogelijk," al mogen we ook daar niet te 
hoog mee oplopen. 

onwetendheid in het buitenland 

Wat het literaire leven betreft, 
gelden dezelfde beperkingen, bi
zonder wanneer het om kleinere 
taal- en kultuurgebieden gaat. Maar 
ook tussen grote taalgebieden be
staat er een hermetisme, vooral om
dat de kennis van vreemde talen er 
veel beperkter is dan in kleinere 
taalgebieden. Nog onlangs moest 
een Frans criticus vaststellen dat 
Gottfried Benn — die toch een van 
Duitsland's grote moderne dichters 
Is — bij het Franse intellektuele pu
bliek praktisch onbekend was. 

Nu is, door de verspreiding van 
boek en tijdschrift en door een 
steeds groeiend aantal vertalingen 
uit vreemde literaturen, de literaire 
kontaktname met andere taalgebie
den gemakkelijker gewoiden voor 
de niet-specialist. 

In deze vloed van vertalingen — 
vooral in goedkope pocketuitgaven 
— schuilt echter ook een gevaar. 
Zij kunnen het beeld dat men zich 
van een bepaalde literatuur vormt 
vertroebelen en vervalsen, temeer 
omdat de vertalingen zelf niet altijd 
oordeelkundig gedaan worden en 
literaire mode, reclame, enz. een roj 
spelen : de uitgever moet ook naar 
de zakelijke zijde van zijn bedrijf 
kijken. 

Tenzij men over een uitgebreide 
talenkennis beschikt (en over veel 

ti jd en geld) is het onmogelijk om 
tot een bestendige rechtstreekse 
kontaktname met de andere litera
turen te komen (wi j maken hierbij 
een uitzondering voor de « grote » 
literaturen - Duitse, Franse, Engelse, 
waarvan de kennis als een eerste 
vereiste wordt verondersteld voor 
een algemene literaire ontwikke
ling). 

Ingevolge deze onmogelijkheid 
tot rechtstreekse* kontaktname, zijn 
wi j wel verplicht ons te laten leiden 
door de literaire smaak, de voorkeur 
en de objektiviteit van vertaler en 
uitgever. 

Nu wordt er verondersteld dat 
wat ons gebracht wordt uit vreemde 
literaturen (afgezien van de ont-
spanningslektuur) tot het beste be
hoort wat deze literaturen ons te 
bieden hebben. In vele gevallen, 
maar niet altijd, is dat zo : het 
beeld wordt namelijk wel eens ver
valst of vertroebeld tengevolge van 
andere dan literaire overwegingen : 
de huidige F.G. LORCA-verering is 
niet alleen door literaire apprecia
ties geïnspireerd, evenmin als een 
In sommige kringen heersende 
BRECHT-kultus .. 

Om een perspectief te krijgen, 
dat een vergelijkende waardering 
mogelijk maakt, is er ook een mi

nimum aan tijdsafstand nodig. 
Nochtans is het vereist dat wi | , om 
een kuituur en een literatuur te 
kennen, ook haar huidige tenden
sen en toppunten kunnen ontwaren. 

Vergeli|kingspunten in het ver
leden volstaan daartoe niet : men 
moet ook een plaatsbepaling kun
nen doen in het heden, met natuur
lijk de nodige reserves voor even
tuele latere correcties. 

Dit maakt de taak van de criticus 
niet gemakkelijk — en ieder wijs 
criticus zal zich daarom wel wachten 
in dit verband al te apodictische 
oordelen te vellen, al te definitieve 
beoordelingen uit spreken. 

Hoeveel genieën bleken immers 
niet bestand tegen de ti jd, hoeveel 
als geniaal beoordeeld werk ver
bleekte en vervaagde niet nadat het 
langere tijd aan het onverbiddelijke 
licht was blootgesteld ? 

Er zijn voorbeelden te over voor 
het feit dat overschatting vaak leidt 
naar het tegenovergestelde en dat 
geen enkele bekroning een waar
borg is voor de blijvende waarde 
van een werk of een auteur. 

Wij betwijfelen het of een vol
gende generatie de huidige oorde
len over Hemingway en Steinbeck 
zal herhalen en wi j vrezen dat een 
Quasimodo en een Saint-John Perse 
in een niet al te verre toekomst 
slechts vaag-herinnerde namen zul
len blijven in besloten kring. En 
wi j willen het dan nog niet eens 
hebben over sommige met minder 
literaire roem bedeelden. 

Daarenboven is een literatuur 
meer dan enkele auteurs die nO als 
buitengewoon, enkele werken die 
nu als representatief worden be
schouwd. 

De eigentijdse oordelen worden 
niet slechts door de heersende ten
densen in literatuur en kunst gedik-
teerd, ze worden ook beïnvloed 
door ideologische en politieke fak-

toren We noemden reeds Lorca en 
Brecht. 

Wanneer op dit ogenblik Kafka 
en Musil, Broch en Brecht de meest 
geciteerde namen zijn der moderne 
Duitse literatuur, dan mogen zij 
ons niet doen vergeten dat, wat 
men ook bewere, naast dit éne as-
pekt de Duitse literatuur dezer 
eeuw er nog andere vertoont, waar
in namen als die van Carossa en 
Wiechert, Bergengruen en Hesse, 
Jünger en Thiess, Tügel en Griese 
niet slechts een diversiteit aandui
den op literair maar ook op ideëel 
en politiek vlak. 

In de Amerikaanse literatuur doet 
zich trouwens hetzelfde verschijnsel 
voor : Hemingway, Steinbeck en 
Faulkner mogen ons niet doen ver
geten dat een Thomas Wolfe in het 
verleden, een William Goyen in het 
heden evenzeer vertegenwoordigers 
zijn van een literatuur die nog wat 
anders te bieden heeft dan een door 
de leerschool der joernalistiek ge
gaan neo-naturalisme. 

Wat de literatuur der kleinere 
taalgebieden betreft, waar wi j uiter
aard nog meer op de keuze en de 
smaak van de vertaler zijn aange
wezen, zou men kunnen opwerpen 
dat een klein taalgebied, evenzeer 
a1s een groot, voor ons toegankelijk 
wordt wanneer het maar werkelijke 
universele waarde en betekenis 
krijgt. En men zou kunnen verwij
zen naar het Skandinaafse voor
beeld. 

Wij mogen echter niet vergeten 
dat de Skandinaafse literatuur heeft 
kunnen profijt halen uit het samen
werken van een aantal zeer gun
stige faktoren : Strindberg, Ibsen, 
Hamsun traden via Duitsland de 
wereldliteratuur binnen en werden 
op het internationale forum opge
volgd door een aantal Nobelprijzen 
— wat een grondige exploratie der 
Skandinaafse literatuur door verta-

In deze vakant iet i jd wi l len w i j er de aan 
te versmaden valt. Het Scheldeland met 
steeds ta l r i jke verborgen plekjes die door de 
zoals hier op onze foto : het gebied rond 
stroom van de dichter werkel i jkheid wor 

dacht op vestigen dat het eigen schoon niet 
z i jn ta l r i jke ongeschonden hoekjes bTedt nog 

eendagstoerist kunnen ontdekt worden 
St Amands waar het Vlaanderen en de 
den. 

Iers en uitgevers voor gevolg had, 
bil zoverre dat men in Skandinavië 
zelf soms verwonderd was over het 
internationaal sukses van sommige 
auteurs : denken wi j aan Gulbrans-
sen. 

Waar deze samenloop van om
standigheden, waar de « literaire » 
konjunktuur ook elders meegehol
pen heeft, daar zien wij eveneens 
een openwerpen der deuren. 

Ook de uitbreiding der kulturele 
informatie via pers, radio en TV., 
helpt mee om de wet der geeste
lijke traagheid en de muur der taal-
onkunde te overwinnen. 

Een andere faktor is de aangroei 
van de intellektuele middenstand, 
die vooral in de kleinere taalgebie
den, over voldoende taalkennis be
schikt om — zij het ook onrecht
streeks — kontakt te nemen met de 
literatuur en de geestesstromingen 
bij andere volkeren - via vertalin
gen in het Duits, Frans of Engels. 

Een Vlaming die vier talen leest 
(hij hoeft ze daarom nog niet tot 
in de perfektie te kennen) heeft 
vier maal meer kans op « literaire 
ontmoetingen » dan een Engelsman 
of een Fransman die aangewezen is 
op wat er in zijn taal wordt ver
taald... 

Om terug te komen op de « sa
menloop van omstandigheden » 
waarvan sprake, willen wij even 
aanstippen dat de Zuidslavische 
Nobelprijs Ivo Andric reeds jaren 
vo i r de uitreiking van de prijs In 
Franse vertaling verschenen was, 
zonder grote weerklank te vinden. 
Het uitreiken van de Nobelprijs 
vestigde niet slechts de aandacht op 
zijn werk, maar ook op minder ge
kende auteurs, bv. Ranko Marinko-
vic - en op zijn medekandidaat voor 
de Nobelprijs, de Griek STRATIS 
MYRIVILIS... 

Dit opende meteen de weg naar 
de Nieuw-griekse literatuur, die 
reeds met Kazantzakis en Venezls 
Internationale faam had gekregert. 
Wij zouden, wat de huidige Poolse 
literatuur aangaat, eveneens een 
verband kunnen leggen tussen de 
stijgende belangstelling voor deze 
letterkunde (KRLEZA MIROSLAV. 
ANDRZET BONARSKI, SLAVIMIR 
(vlROZEK zijn slechts enkele namea^ 
van auteurs wiens werk in vertaling 
verscheen) en de «einmalige» pres
tatie van een IVIAREK HLASKO, die 
met zijn « Achtste dag », in vele ta
len vertaald, de aandacht van de — 
niet gespecialiseerde doch belang
stellende — lezer op deze jonge 
auteur en zijn generatie vestigde. 

De enkele bedenkingen die wi j 
bij dit alles maakten zijn zeer zeker 
onvolledig. Voor wie gelooft in de 
uiteindelijke doorbraak van het 
waarachtige en schone, uit elke 
literatuur, zijn ze misschien ook van 
minder belang : de ti|d scheidt toch 
het koren van het kaf en brengt 
het échte, blijvende naar de opper
vlakte, ook wanneer het in een 
klein volk, in een klein taalgebied 
een -tijdlang kan verborgen blijven. 

De literatuurgeschiedenis, de kul-
tuurgeschiedenis lacht met de ver
waandheid van hen die geloven in 
een nurnerieke « taalsupenoriteit » : 
een dergelijke verwaandheid is de 
kuituur der kultuurlozen è la Du-
vieusart .. 

Voor onze eigen literatuur valt er 
echter wel iets te leren uit dit alles. 
En in de eerste plaats dit : dat ook 
het stralendste licht niet naar buiten 
schijnt wanneer deuren en ramen 
gesloten blijven en de gordijnen 
toegeschoven. Dat enkelen (Gezelle, 
Streuvels, Multatuli, Timmermans, 
Van de Woestijne) de wereldlitera
tuur zijn ingegaan, is met dank zij 
de kulturele propaganda, maar on
danks de afwezigheid ervan. Het 
besef van de noodzaak onzer lite
raire en kulturele aanwezigheid op 
hef internationale forum heeft ge
leid tot private initiatieven, die 
reeds met sukses bekroond werden. 
Maar dit is niet voldoende • onze 
kulturele en literaire « public rela
tions » met het buitenland dienen 
van officiële zijde aangemoedigd 
en gestimuleerd te worden, en niet 
met ministeriële redevoeringen al
leen. Dat er dan al eens « onkruid » 
mee naar buiten gaat, kan geen 
kwaad : hetzelfde gebeurt trouwens 
ook in omgekeerde richting zonder 
dat dit aan de betreffende literatuur 
• n haar reputatie schade berokkent. 
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iVóór de fiscale hervorming in voege kv^am, kenden wij 
verschillende soorten van belastingen o.m. bedrij f sbelas-
ting, aanvul lende personele belasting, grondbelast ing, 
mobi l iënbelast ing. . . 
De huidige wetgeving voorziet, voor zover het personen 
betreft, nu nog slechts één enkele belasting, namelijk de 
personenbelast ing. 
De diverse oude belastingen vallen nochtans niet hele
maal weg, maar zij krijgen nu de naam van « voor
heffingen )). 
Bij het opgeven der inkomsten dient men op het aangif-
teformuHer al zijn inkomsten te vermelden : niet slechts 
de inkomsten waa rop reeds voorheffingen gedaan zijn 
!(die al dan niet terugvorderbaar zijn) maar ook de an
dere inkomsten. 

PERSONENBELASTING EN 

VOORHEFFING 
Welk zijn n u 

deze diverse inkomsten ? 

I) inkomsten uit grondeigendom
men 

II) inkomsten, voortkomende van 
de opbrengst van roerende kapi
talen en goederen 

n i ) bedrij f sinkomsten 
. IV) diverse inkomsten 

Beginnen we met de eerste soort : 

I. Inkomsten uit 

g ronde igendommen 

Diegenen die een huis bezitten we
ten, dat zij vorige jaren een aanslag
biljet ontvingen om de grondbelasting 
te betalen. Verder herinneren zij zich 
nog wel, dat zij het kadastraal inko
men dienden op te geven als een in-
komste, onderhevig aan de aanvullen
de personele belasting, en te vermel
den op het aangifteformulier der be-
drijfsbelastingen. 

Volgens de nieuwe wetgeving dient 
men de netto-inkomsten van die ei
gendommen te vermelden op het 

-aangifte-formulier. 
Wat betekent netto-inkomsten van 

grondeigendommen ? 
Sommige mensen denken, ten on

rechte, dat men moet opgeven : de 
ontvangen huur, verminderd met de 
gedane uitgaven voor herstelling enz. 

Dat is verkeerd : men dient het 
kadastraal inkomen aan te geven. 

Eerst dus een woordje uitleg over 
het kadastraal inkomen. 

Het kadastraal inkomen is het net
to jaarlijks inkomen van uw huis, 
zoals het geschat werd door de ad
ministratie van het kadaster. 

Voorbeeld : 
Men schat een huis met een maar-

delijkse huurwaarde van 2000 F (cl 
24000 F per jaar) . Hiervan mag me . 
één vierde forfaitair aftrekken voer 
onderhoudskosten (1/4 van 24.000 F 
of 6000 F). Er blijft dus een K.I. over 
van 18.000 F en dit bedrag dient men 
aan te geven. 

Ontvangt ge nu, in werkelijhei , 
méér dan de geschatte 2000 F per 
maand, dan moet U dit niet opgeven 
— maar U mag ook geen enkele her
stelling aftrekken. 

Wat de huur betreft, is er nochtans 
een beperking : dit was vroeger niet 
voorzien en was dikwijls aanleiding 
ttot betwistingen. 

Veronderstellen we dat iemand eigp-
naar is van een huis met een kadas
traal inkomen van 30.000 F en dat hij 
dit verhuurd voor 100.000 F per jaar, 
voor bedrijfsdoeleinden. 

Vroeger moest hij slechts belast, --
gen betalen op het kadastraal inko
men, zijnde 30.000 F — en de ven
nootschap of firma die het huis huur-
dit verhuurt voor 100.000 F per jaar, 
huurlast. 

De nieuwe wet bepaalt nu dat het 
kadastraal inkomen van die 30000 F 
moet verhoogd worden met het ge
deelte van de werkelijke huurpr l ] \ 

gelegen boven de 200% van het ka
dastraal inkomen. 

In ons voorbeeld krijgen wij dus : 
werkelijke huur : 100.000 F 

Hiervan mag men 1/4 aftrekken 
voor huurkosten : blijft 75.000 F 

200% van het kadastraal inkomen 
is 30.000 X 2 = 60.000F. 

Het verschil, of 75-000 — 60.000 = 
15.000 F moet bij het kadastraal inko
men gevoegd worden en men dient 
dus aan te geven : 30.000 + 15.000 = 
45.000 F. 

Dit geldt dus voor gevallen met een 
abnormaal-hoge huishuur. 

Wat de eigendommen gelegen in 
het buitenland betreft, ligt de zaak 
nog enigszins anders. Hiervoor neemt 
men ofwel de huurwaarde, ofwel de 
werkelijke huurprijs (indien men ze 
verhuurt) en men trekt 1/4 af voor 
onderhoudskosten. 

Van minder belang voor ons is de 
volledige vrijstelling van onroerende 
goederen bestemd voor de uitoefening 
van openbare eredienst, onderwijs, 
hospitalen, en allerhande soorten van 
liefdadige instellingen. 

Belangrijk is het wel te weten dat 
men in bepaalde gevallen verminde
ring kan bekomen, ingeval een niet-
gemeubileerd onroerend goed in de 
loop van het jaar ten minste 90 dagen 
volstrekt niet in gebruik is genomen, 
en men er dus ook geen inkomsten 
van gehad heeft. 

Een dergelijke vermindering kan 
ook bekomen worden ingeval van vol
ledige of gedeeltelijke (minstens 25% 
van het kadastraal inkomen) vernie
ling van het huis (bv. door brand). 

De omstandigheden waarin deze 
/ermindering kunnen verleend wor
den, moeten telkens, per kadastraal 
perceel, worden onderzocht. 

Van groot belang voor vele mensen 
Js echter het volgende : indien men 

een woonhuis betrekt waarvan 
men zelf eigenaar is, moet men 
slechts 1/3 van het kadastraal inko
men aangeven. 

Dus bij een kadastraal inkomen van 
18.000 F dient men slechts 6000 F op 
te geven. 

Er is dus een vermindering van 2/3 
De minima-bedragen welke afge
trokken mogen worden zijn 6000 F, 
8000 F of 12.000 F al naargelang 'het 
huis gelegen is in een gemeente met 
minder dan 5000 inwoners, van 5000 
tot 30.000 inwoners of meer dan 
30.000 inwoners. 

De aftrekbare maxima-bedragen 
zijn, voor dezelfde bevolkingskatego-
rieën respektievelijk 7500 F, 11.000 F 
en 20.000 F. 

Deze aftrek mag verhoogd worden 
met 1000 F per persoon ten laste op 
1 januari van het aanslagjaar. 

Dit is natuurlijk slechts toepasse
lijk op één enkel huis : indien men er 
verscheidene heeft, mag men kiezen. 

Deze verminderingen zijn echter 
niet toepasselijk op het gedeelte van 
het huis dat men aanwendt voor be
drijfsdoeleinden (bv. winkel, werk
huis...). 

In sommige gevallen kan men, hoe
wel men het huis niet persoonlijk be
trekt, toch nog vermindering inroepen 
(bv. beroepsredenen of redenen van 
sociale aard) . 

De belastingbetaler: ezeltje strek-je l 

Grosso modo kunnen wij dus, voor 
de berekening van het aangiftebe
drag, als volgt te werk gaan : 
— maandelijkse huurwaarde : wordt 

geschat 
— forfaitair aftrek van 1/4 — om het 

K.I. te bekomen 
— van dit K.I. trekt men 2/3 af ( re

kening houden met minima of ma
xima aftrekbare bedragen 

— van het aldus bekomen bedrag 
trekt men 1000 F af per persoon 
ten laste 

Het eindbedrag is het bedrag dat U 
moet aangeven. 

Wij hebben reeds vermeld dat de 
eigenaars vroeger een aanslagbiljet 
ontvingen voor de grondbelasting, 
doch dat dit nu wegvalt. 

Toch zullen zij een aanslag ontvan
gen — maar nu zal dit « voorheffing > 
of « onroerende voorheffing » heten. 

Deze voorheffing is vastgesteld op 
3% van het volledig kadastraal inko
men. Er is dus hierbij geen sprake 
meer van de te voren vermelde ver
minderingen : die dienen alleen om 
het bedrag te beralen dat men op zijn 
aanslagbiljet voor personele belasting 
moet invullen. 

In sommige gevallen echter kan 
men vermindering bekomen op deze 
onroerende voorheffing, maar die 
moet men dan zelf aanvragen. 
1) Indien het kadastraal inkomen 
van al de in België gelegen goederen 
te samen niet meer bedraagt dan 
6000 F, 8000 F of 12000 F (weerom vol
gens de bevolkingskategorieën) kan 
die voorheffing verminderd worden 
met 1/4, op voorwaarde dat men het 
woonhuis zelf volledig betrekt. 
2)De voorheffing kan met 1/5 vermin
derd worden voor een woonhuis be
trokken door een groot-oorlogsver-
rainkte. 
3) Een vermindering van 10% wordt 
voorzien, per kind ten laste, voor het 
huis, betrokken door het gezinshoofd. 
Er dienen ten minste 2 kinderen in 
leven te zijn, en alleen de kinderen 
tellen ten laste, dus hier niet de 
echtgenote. 
4) Er is eveneens een proportionele 
vermindering voorzien ingeval van 
gedeeltelijke of volledige vernieling 
— of een niet-gebruik van het huis 
gedurende tenminste 90 dagen — 
zoals vroeger reeds vermeld. 

De belangrijkste vermindering ia 
wel die voor de-kinderen ten laste. 
Wij vestigen uw aandacht er op, da* 
men om van deze vermindering t« 
genieten, niet de eigenaar moet zija. 

(zie verder blz 13)] 
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PERSONENBELASTING 
EN VOORHEFFING 

Bv. een huisgezin huur t een appar
tement. Er zijn vier kinderen. Men 
mag de vermindering vragen op de 
onroerende voorheffing, voor het ge
deelte door dit gezin betrokken. Deze 
vermindering bedraagt in dit geval 
4 X 10 = 40% vaa de voorheffing. 
Deze vermindering moet van de huur 
worden afgetrokken, niettegenstaande 
alle andersluidende bepalingen. 

Van de onroerende voorheffing 
wordt geen terugbetaling gedaan. 
Bijgevolg, indien U geen andere in
komsten hebt, en dus normaal ook 
geen personenbelasting moet betalen, 
dient U toch steeds deze onroerende 
voorheffing te betalen, en U kunt 
deze niet terugvorderen. 

Hebt U nog wel andere inkomsten, 
dan mag U van het gedeelte der glo
bale belasting dat betrekking heeft 
op de onroerende inkomsten (huizen, 
gronden...) de onroerende voorheffing 
(d.i. de 3% van de Staat + öe opcen-
times van provincie en gemeente) af
trekken. 

Deze aftrek mag echter de 20% van 
het kadastrale inkomen niet over
schrijden. 

Voorbeeld : 
Een handelaar heeft 'n netto-winst 

van 233.000 F — en een kadastraal in 
komen van 46.000 F. 

Hij heeft drie personen ten laste : 
hij moet dus slechts een K.I. van 
23.000 F aangeven. 

De personenbelasting bedraagt on-

Voorbeeld van wat er dient aangegeven te worden — voor een huis gele
gen in een gemeente boven de 30.000 inwoners : 

Aan te geven 
Geschat Vermindering Geen pers. Eén pers. Twee pers. 

K.I. van 2/3 ten laste ten laste ten laste* 
(bv. echtgenote) 

Drie pers. 
ten laste 

6.000 
9 000 

12.000' 
15.000 
18.000 
21.000 
24.000 
27.000 

vol. min. 

12.000 
12 000 
14.000 
16.000 
18 000 

3.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

2.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 

30.000 
33 000 
36.000 
enz... 

20.000 10.000 
20.000(max) 13.000 
20 OOO(max) 16.000 

9.000 
12.000 
15.000 

1.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 

11.000 
14.000 

3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 

10.000 
13.000 

geveer 17,25% of 42.000 F. 
Van die 42.000 F mag hij aftrekken: 

17,25% van de 23.000 F. - of 3967 F 
(gedeelte der belasting dat betrek
king heeft op onroerende inkomsten). 

Hij betaalt dus in feite geen perso
nenbelasting op zijn inkomsten uit 
onroerende eigendom (vermits hij ze 
van die 42 000 F mag aftrekken). 

Maar... hij moet die inkomsten 
nochtans toch opgeven — omdat zij 
een werkelijke inkomste zijn en in 
het totaal bedrag van alle inkomsten 
moeten begrepen worden : dit totaal 
bedrag zal immers bepalen in welke 
belastingkategorie hij valt en welk 

percentage van toepassing zal zijn op 
zijn inkomsten. 

Wat hij echter méér heeft betaald 
aan onroerende voorheffing dan die 
3967 F valt weg — en kan niet terug
gevorderd worden. 

Tenslotte kan, met betrekking tot 
de inkomsten op grondeigendommen, 
nog vermeld worden dat er een aan
vullende onroerende voorheffing be-
bestaat op ' t inkomen van onroeren
de goederen, waarvan de eigenaar 
zijn fiskale woonplaats heeft in een 
land waarmede België een overeen
komst heeft afgesloten tot het voor
komen van dubbele belasting. 

Parlementaire vraag van 
dhr Mattheyssens aan de heer 
Segers, Minister van Lands
verdediging. 

Uit uw antwoord op mijn 
vraag nr. 67 dd. 10 mei 1963 
blijkt een groot onevenwicht 
In de verdeling der betrekkin
gen onder de militairen van 
beide taalstelsels. 

Graag vernam ik in ver
band met de beroepsmilitai
ren niet-geneesheren : 

1) of deze toestand niet in
druist tegen art. 25 van de wet 
van 30 juli 1938 (cfr. mijn 
vraag nr. 3 dd. 21 november, 
punt 4, waaromtrent ik tot 
nogtoe geen antwoord ont
ving) 

2) of mutatis mutandis uw 
departement hier ook zeer 
goed weet dat het ertoe ge
houden is te zorgen dat in elke 
graad taalevenwicht heerst 
(mijn vraag nr. 55 dd. 19 
maar t 1963) 

3) hoe U dan verklaart dat 
"h'ét taalevenwicht in elke 

graad nog niet is bereikt, nu 
de wet reeds 25 jaar van toe
passing is 

4) op welke wettelijke of 
administratieve bepalingen de 
betrokken militairen zich 
eventueel kunnen beroepen 
om niet op de bedoelde orga
nismen te worden verwijderd, 
ter verwezenlijking van het 

vereiste evenwicht 

5) welke dezelfde taaiver
houdingen waren op 1 janua
ri 1962 d.w.z. 16 maanden 
vroeger 

6) hoe en wanneer een be
roep werd gedaan op militai
ren van het Nederlandse taal
stelsel om in bedoelde orga
nismen de betrekkingen te 
bekleden ter verwezenlijking 
van het vereiste evenwicht 

7) welke wettelijke bepaling 
voorziet in het afnemen van 
de examens waarvan sprake 
onder 3° van uw antwoord op 
mijn vraag nr. 67 

8) in welke gevallen een 
militair van het Franse taal
stelsel ingevolge het slagen in 
zulk examen naar het Neder
landse taalstelsel zou kunnen 

overgaan 

ZONDAG 
H 00 tot 1140 : Uitzending van een 
H Mis — 14 30 tot 18 00 : Roeien 
Rechtstreekse reportage van de 
wereldkampioenscliappen op het 
Bagsvaei dmeer (Denemarken) (2e 
dag) — Omstieeks 17 00 Klem, 
klem, kleutertje — 18 50 Het won-
derboompje : Sprookjesfilm voor 
de jeugd — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Perpetuum musicale : inter
nationale TV-show — 21 20 : Sport
weekend : sportaktualitelten in 
woord en beeld — 21 50 : Het 87e 
polltiedistrikt : De wijkagent - TV-
feuilleton (7e afl ) — 22 40 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
19 00 : Kom toch eens kijken — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Televisiereoht-
bank : De zaak Van Veen (eerste 
deel) opgenomen programma van 
de NTS/VARA) — 21 45 : Penelope, 
de uitzending voor de vrouw — 
22 20 : Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 30 : Tienerklanken : het pro
gramma voor de jongeren — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 20 : Sport m 
' t kort — 20 25 Televisierecht-
bank : De zaak Van Veen (tweede 
deel) (opgenomen programma van 
de NTS/VARA) — 22 10 • Folklore : 
De onbemmden een evokatie van 
het zigeunerleven — 22 30 . Tweede 
nieuwsuitzending 

• VRIJDAG 
19 30 : TV-rally — 19 55 - D e Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 „O : 
Speelfilm . De valk van Malta ( i h e 

Maltese falcon) Politiefilm van John 
Huston met Humphrey Bogart 
(Engelse versie met tweetalige on
dertitels - voor volwassenen) — 
21 50 : Premiere — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22 45 tot 23.45. 
Atletiek Reportage van de wedstrij
den Engeland - West-Duitsland te 
Londen (eerste dag) (Eurovisie : 
uitzending m uitgesteld relais van 
de BBC). 

• ZATERDAG 

14 25 tot 15 25 en van 16 05 tot 
17 00 : Atletiek Reportage van de 
wedstrijden Engeland - West-Duits
land te Londen (2e dag) — 18 30 : 
Top cat : satirische tekenfilm. — 
19 00 : Ripcord : Ted vermist : TV-
feuilleton (30e afl.) — 19 25 : Reli
gieus programma — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Sport in 't kort 
— 20 25 : Er kan altijd eentje bij : 
TV-feuilleton (8e afl) — 20 50 : 
Echo — 2120 • Het meisjeskoor 
« Les Djms » — 21 40 • Dick Powell 
steJt voor : If et lokaas TV-speelfilm 
(2&e afl ) — 22 30 . Tweede nieuws
uitzending 

MAANDAG 
19 30 • Zoeklicht op de kulturele 
aktualiteit — 19 45 . Franse les — 
19 57 : De Weerman — 20 00 . TV-
meuws — 20 20 • Panorama : de 
week in beeld — 20 50 : Speelfilm : 
De plunderaars van Mexico, avon
turenfilm van John Parrow met 
Glenn Ford, Diana Lynn en Fran
cis L. Sullivan (Engelse versie met 
tweetalige ondertitels) — 22 20 . 
Tweede nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
19 30 : Internationaal landbouwma-
grazlne — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Sport m ' t kort — 20 25 : 
Film, vroeger en nu : James Dean 
— 21 10 : De Wereldbank • doku-
raentair programma — 21 45 • Tap
toe : Concerto voor drie klavieren 
In P groot - K V 242 van W A Mo-
Bart — 2210 : Tweede nieuwsuit-
aen^dms. 

PLASTIEKE DEKZEILEN 
voor oogst-, hooi-, vlasmij ten enz m dikke plastiek 0,20 mm, met 
grote verkoperde ogen, versterkt geplaatst, om de meter van de ganse 
omtiek van het zeil Breedten tot 20 m met lengte naar keuze. 
UITERST LAGE PRIJZEN I I 1 B v. : m breedte 6 meter 

6 X 5 = 30 m2 .. 495 F 6 X 9 = 54 m2 ... 864 F 
6 X 6 = 36 m2 ... 495 F 6 X 10 = 60 m2 ... 960 F 
6 X 7 = 42 m2 ... 693 F 6 x 11 = 66 m2 ... 1056 F 
6 X 8 — 48 m2 ... 768 F 6 X 12 = 72 m2 ... 1.152 F 

Al deze maten, alsook m breedte 4 en 8 m, zijn ui t eén stuk zonder 
naad. De breedten 10-12-14-16-18-20 enz zijn leverbaar, maar dan 
aaneengelast. 
SILO. Verder alle dikten en breedten, zonder ogen, z^yart of doorschij
nend voor silo enz — Plastiek voor TUINBOUW. — Zwarte plastiek 
voor grondbedekkmg 
TUNNELONG Goedkope plastiekkappen van grote lengte, ter ver
vanging van glas over groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 
dan glas 

Prijslijst met monsters gratis op aanvraag 
1, Aus. Lnmlèrestraat — BRUSSEL 1« 

Tel. : (02) 43.6a83 's avonds. 
De oudste gespecialiseerde plastlekhandel voor Land- en Tuinbouw 
van het land — Knip deze advertentie uit. 

AGRIPLASTIC 

9) of het slagen van een 
militair onder de rang van 
officier en van het Franse 
taalstelsel, in een examen 
waarin hij blijk geeft van 
zijn wezenlijke kennis van de 
Nederlandse taal (ex artikel 
25 B) het departement de mo
gelijkheid biedt hem zonder 
overgang van het taalstelsel 
op te nemen bij de helft van 
de'personeelsleden die van 'n 
wezenlijke kennis van de Ne
derlandse taal hebben doen 
blijken 

10) of in bedoelde organis

men art 25 B stipt zal worden 
toegepast, wanneer bv. alle 
officieren tot het Franse 
taalstelsel behoren in acht 
genomen enerzijds dat vol
gens de wet al die officieren 
de wezenlijke kennis van het 
Nederlands naast de grondige 
kermis van het Frans bezit
ten, en anderzijds dat U op 
19 december 1962 in de Ka
mer toegaf dat er Waalse of
ficieren zijn die het Vlaams 
niet verstaan. 

29.7.63 
R. Mattheyssens 

I V I , 1 , ,|l 

1 

.̂ '»: H 

Enkele netelige vragen voor een verlopen Vlaming. 
Parlementaire vraag van 

dhr Mattheyssens aan de heer 
Segers, Minister van Lands
verdediging. 

Er wordt een beroep gedaan 
op 15 lagere officieren en 25 
onderofficieren die wensen, 
ten tijdelijke titel, de func
ties uit te oefenen van carto-
grafiebeambte hij het MGI 
(TAO-J/126°). 

Gelet op het feit dat er 
thans 20 officieren van het 
Frans taalstelsel op het MGI 
werken naast 3 ofïicieren van 
het Nederlandse taalstelsel 
wou ik door U bevestigd zien 
dat uitsluitend officieren van 
het Nederlandes taalstelsel 
voor functies van cartografie-
beambte in aanmerking ko
men, conform de bepaling 
van de Raad van State. Aldus 

zou de de vereiste pariteit bij
na zijn bereikt namelijk 20 
franstalige tegen slechts 18 
nederlandstalige officieren. 

Kunt U in deze omstandig
heden op basis van de taalwet 
overgaan tot de tijdelijke 
aanstelling op het MGI van 
officieren van het Franse 
taalstelsel ? Zo ja, hoe kan 
deze aanstelling wettelijk ge
rechtvaardigd worden ? 

Kimt U mij anderzijds ver
zekeren dat de 25 betrokken 
onderofficieren uitsluitend 
zullen aangesteld worden op 
het MGI tot het benaderen, 
het bereiken of behouden van 
het 50/50 wettelijk voorge
schreven evenwicht ? Zo niet, 
hoe is deze houding wettelijk 
te rechtvaardigen ? 
29.7.63 R. Mattheyssens 
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ANTWERPEN 

PAMFLETTENACTIE 

Om onze gemeente grondig te 
kunnen bewerken vragen wij 
nog een tiental medewerkers, 
bereid om enkele malen per 
jaar een vijfhonderdtal pamflet
ten te bussen. 

Verwittig het sekretariaat : 
VERSTREPEN - Generaal Slin-
geneyerlaan, 117 DEURNE (C) 
en Ü zult het bezoek van een 
onzer bestuursleden ontvangen. 
DUFFEL 

In het kader van het voortge
zet verzet tegen de regerings-
diktaten wordt te Duffel een 
grote strijdvergadering belegd 
op ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
te 20 uur 15 in Zaal DE GROOF, 
Handelsstraat. 

Vertoning van de film over 
de MARS OP BRUSSEL. 

Sprekers : Marcel Wildiers, 
sindikaal verkozene ; Wim Jo-
rissen, algemeen - sekretaris 
Volksunie. 

BRABANT 

MOLENBEEK 
Autocar - Diksmuide 

Bijeenkomst op het Simonis-
plein te 7 uur 30. 

ZOEKERTJ 
Alleenstaand meisje - famili

aal helpster - wenst briefwisse
ling met Vlaams gezinde jongen 
30 tot 35 jaar moet zeer ernstig 
zijn. Schrijven onder letters 
A.R.S. kantoor blad. 67 

Welke V.M.O.of V.U.-vrouw 
heeft wat teveel in linnenkast, 
klederen enz. (1.60 m gr.) -
Schrijven Julke V.U. Zilver-
smidstraat 21 Antwerpen 68 

Voor al uw schilderwerken : 
Willy Veldemand (lid V.U.), 48 
Antwerpen. - Tel. : 32.10.58, 
Kammenstraat. 69 

VI. Nat. 43 j . ex-bedrijfsleider 
wasserij ned., fr., duits, engels, 
op hoogte admin., zoekt ver-
trouwenspost (opzichter atelier, 
kontrole winkelketting, goede 
vertegenw. enz.) bezit wagen -
gewoon jnensen om te gaan en 
personeelsleiding - wie heeft 
w-at aan te bieden ? Schrijver 
kantoor blad. ^^ 

Etiketten en verpakkngen - ont 
werpen - Werktekeningen 
Fotolitho's - bij een specialist 
zonder tussenpersonen. Schrij
ven kantoor blad. 71 

Gevraagd : vanaf 1 sept. def
tige dienstbode. Alle dagen hulp 
van werkvrouw. Tussen 20 en 
40 .1. - Schrijven : Dr. V. Ver-
niiert. Antwerpsestraat, 30 -
Boom. 

Gevraagd bij BANKETBAK
KERIJ Locus, Schoenmarkt 14 
Antwerpen : 

1. Een winkeljuffrouw • 
2. Een dienster. 

Uitstekende voorwaarden. 

Antikvvariaat, in den Brug-
scheu Eenhoorn, Genthof 16, 
Brugge. Gespecialiseerd op 
Vlaams gebied. Vraag onze 
maandelijkse katalogen. - Tele
foon 34246. - POR. 483623. 

Te koop of te huur goed ge
kend handelshuis met overname 
van foto- boek- en schoolgerief-
handel, uitst. ligging (rechtover 
Kon. Ateneum) 5 minuten van 
station. Inlichtingen : de Naey-
erstraat 20, Denderleeuw. 

Ilillllllllllilllilllllllillllllllllllllllllllllllii^ 

— BAL : op 5 October, 2e Groot 
Bal der afdeling van het kanton 
Molenbeek in de zalen « Cheva
lier Marin » Met Kor Van der 
Goten. Orkest : P. Philips. 

DILBEEK 
Dag van de solidariteit 
met de Randgemeenten. 
Herfstfeest 
V.U.-afd. Dilbeek 

Op zaterdag 21 september 
1963 om 20,30 h in de zaal 
Mertens, Ninoofse steenweg, 
359 te Dilbeek, privé-herfst-
feest, opgeluisterd door het 
B. A. Orkest van PETER 
PHILIPS met de sjansjonjee 
KoR Van der Goten. 

Kaarten te verkrijgen bij 
de bestuursleden of op het 
sekretariaat. Oranjerielaan 4, 
Dilbeek. 

LIMBURG 

MILLEN 
In de loop van de voorbije 

week werd, in aanwezigheid 
van Wim Jorissen en Clem Cole-
mont een werkvergadering ge
houden, waarop een vijftiental 
kaderleden aanwezig waren. 

Nadat Clem Colemont een 
korte uiteenzetting gaf over de 
organisatie en de gewestelijke 
uitbouw, belichtte Wim Jorissen 
de propagandamogelijkheden. 
Het uitbouwen van een plaatse
lijke afdeling zal dan ook het 
eerste actiepunt worden. Van
zelfsprekend zal iedereen zich 
inzetten voor het werven van 
nieuwe leden en abonnementen. 
Als plaatselijke secretaris werd 
Jan Dewaleffe aangeduid. Een 
langdurige bespreking door de 
leden besloot deze zeer geslaag
de vergadering. 

LANAKEN 
De deelnemers aan de IJzer

bedevaart op morgen zondag 18 
augustus, worden met een spe
ciale autobus naar de trein ge
bracht te Bilzen. Ze kunnen 
zich hiervoor nog opgeven bij 
Gustaaf Begas, stationsstraat 74, 
Lanaken, die over alle inlich
tingen beschikt. 

BREE-PEER 
De prov. voorzitter Drs. De-

graeve samen met Clem Cole
mont hebben enkele medewer
kers bezocht in dit kanton. 
Overal is de stemming zeer goed 
en de propagandisten leveren 
voorbeeldig werk in hun ge
meenten. Wegens het verhuizen 
van hun voorzitter zal op de 
eerstkomende vergadering een 
nieuwe voorzitter gekozen wor
den. 

HALEN 

We willen de aandacht van 
onze lezers er nogmaals op ves
tigen dat het sekretariaat van 
de Vlaamse Ziekenkas gevestigd 
is te Halen bij Mevr. Kempe-
neers-Jacobs, stationsstraat 25. 
Deze afdeling kent een bloeiende 
werking en heeft sinds haar ont
staan bij het begin van dit jaar 
een groot aantal leden inge
schreven. Vermelden we nog ter
loops dat de werking zeer vlot 
verloopt en de aangesloten leden 
zeer tevreden zijn. 

HERU DE STAD 

Ter (gelegenheid van de jaar
lijkse IJzerbedevaart op zondag 
18 augustus a.s. richt Vrienden
band Herk de Stad een autobus 
in naar Diksmuide. 

Deelnemers ' worden verzocht 
zich zo spoedig mogelijk aan te 
geven en dit zeer spoedig bij 
een der volgende medewerkers: 
Urbaan Debruyn, Grote Baan, 

287, Kuringen. 
Filip Verhemeldonck, Linden-

straat, Loksbergen. 
Lutgart Droogmans, St. Truider-

steenweg, Herk de Stad. 
Theo Rodiers, Schalbroek, Lum-

men. 
Juul Claes, Tuinwijk, 10, Zelem. 
Frans Werckx, Hoorakkersstr., 

Kermt. 
Maurits Guffens, Singellaan, 

Halen. 
Clem Colemont, Diestweg, 452, 

Nieuwerkerken. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
« De Priester Daensvrienden » 

richten op zondag 18 augustus een 
groepsreis in naar IJzerbed?vaart, 
met autobus 

Vertrek te 6 uur 30, terug rond 
22 uur. Pnjs 120 P. Na de plech
tigheid brengen wiJ een korl be
zoek te Vichte en te Deerlijk en 
nadien aan het V'.aams Huis te 
Moeskroen bij de stoere « Priester 
Daensvrienden » die daar In die 
verfranste zone tiardnekkig strij
den, en sta na houden 

Inschrijving in «Pal'leter» Hop-
markt 1 de « Vriendschap » Kerk-
st-aat en « De IJzer » Vlaan deren
straat, a'sook bij Ben De Cock, 
Binnenstraat 73. Aalst, 

Arrondissemente'e propaganda-
tochten. 

Volgend programma werd vast
gelegd voor de maanden augustus 
en septemtjer : 

25-8-63 Oordegem Bavegem. 
1-9-63 St. Lievens Houtfm. 
8-9-63 Smetlede, Wanzele, Impe 
15-9-63 Borsbeke. Herzele Hille-

sem 
22-9-63 Erondegem, Vlierze'e 
Bijeenkomst der propagandist'-n: 

lokaal « De Vriendschap » telkens 
te 8 uur 30 of te 9 uur 15 aan de 
kerk der gemeente waar de tocht 
begint. Wi] rekenen op een stipte 
opkomst en op versterking zodat 
wij in staat zu'len zijn met 2 
ploegen de Vlaamse gedachte te 
verspreiden. 

APPELTERRE - EICHEM 

Geslaagde kolportage te Appel-
terre-Zandbergen, meX 122 ver
kochte nummers. Overal, zelfs 
in de kleinste gemeenten van 
het platteland, boekt de Volks
unie vooruitgang. 

Gezien het gunstige klimaat, 
moeten de kolportages steeds 
meer uitbreiding nemen. Het is 
nu dat aan de volgende verkie
zingsuitslag gewerkt wordt. En 
de kolportages zijn de geschikte 
voorbereiding. Wie er mocht 
aan twijfelen, neme er eens aan 
deel. 

Al wie zich een zondagvoor
middag kan vrij maken, moet ' 
het als zijn Vlaamse plicht be
schouwen, mee te werken. 

Volgende kolportage op 25 
Oogst, naar Oordegem-Bavegem. 

DENDERLEEUW 
Ons aller vriend en medelid 

architekt Jan Lanckman was 
slachtoffer van een aanrijding. 
Hij werd hierbij erg gekwetst. 
We wensen hem een spoedig 
herstel toe. 

Naar Diksmuide 

De rechtstreekse trein ver
trekt te 8 Hur 23. Aankomst te 
Diksmuide : 9 uur 32. 

LAAT UW GELD 
OPBRENGEN ! 

BELEGGING van kat-
en geldmiddelen op 
termijn'. Intereisante 
mogelijkheden m a t 
100 % waarborg. Ren

tevergoeding tot 7 % 's jaars. Ook 
op hypotheek. Waar Ü ook woont, alle 
vormen yan beleggingen wordq<\ U 
persoonlijk en zonder verplichting aan
getoond door een erkend lid van het 

V IAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

303, Int. Centrum Rogier. BRUSSEL 
an... discretie gegarandeerd op erewoord 

: OPGELET! OPGELET t S 
: om bij u te komen filmen, ; 
• 2de mars op Brussel (kleu- ! 
; ren) ; 
: Tegen de Franse preken S 
• Nieuwe V M O . f i lm : beto- • 
• gmg E3 In voorbereiding ï 
: De V.M.O.-fUmsektle Is klaar ! 
• Briefwisseling : P. Laurlks, • 
• Offerandestraat 68, Antwerpen. ï 
: Wij filmen gratis. ! 

OKEGEM 
Onze strijdgenoot Herwig 

Agneesens werd deze week in 
het huwelijk verenigd met 
Adinda Sonck. We wensen dit 
jonge Vlaamse echtpaar een 
gelukkig en vruchtbaar huwe
lijksleven. 

EREMBODEGEM - CENTRUM 

Het plaatselijk IJzerbedevaart-
komitee neemt deel aan de auto-
karavaan, ingericht door het 
Arrond. komitee Aalst. 

Vertrek te Aalst : Grote Markt 
om 7 uur 30. 's Namiddags 
nemen we ook deel aan de 
« Mars op de kust », ingericht 
door de V.V.B. 

Alle Vlamingen en vooral onze 
V.U.-ers op post ! 

DISTRIKT GENT 
Mededeling aan de medewer

kers propagandisten : op zater
dag 24 augustus om 18 uur, 
houdt het distrikt een propagan-
d.itocht te St. Denijs Westrem. 

Verzameling ten laatste om 
17,30 h aan het Vlaamse Huis 
Roeland. 

V.M.O. GENT 
Kolportages 

De wekelijkse kolportages 
vonden ditmaal plaats op zon
dag 11 oogst 1963, te Gentbrugge 
Arsenaal, alwaar we in dood
stille straten toch nog 80 num
mers verkochten. Op zaterdag 
10 oogst 1963, zoals gewoonlijk 
iij de Gentse franskiljonse win
kelstraat, de Veldstraat, alwaar 
opnieuw zoals de vorige week 
80 nummers verkocht werden. 

Op zaterdag 17 oogst 1963, de 
vooravond van de IJzerbede
vaart, weer kolportage in de 
Veldstraat. Verzamelen te 14 u., 
in het Rubenshof. 

Propagandisten vergadering 
Op zondag 23 augustus te 20 u. 

in de bovenzaal van het Vlaams 
Huis Roeland, algemene verga
dering voor alle V.U.-propagan-
disten en militanten. Deze ver
gadering betekent de start van 
de voorbereiding voor de grootse 
Pro-Volksunie-betoging van 27 
september e.k., is derhalve zeer 
belangrijk, er ontbreekt dan ook 
niemand op het appel. 

RT. MARIA LATEM 
De vrienden van de Zwalm 

verwachten U in hun klubhuis 
« Zwalmlandia », op uw terug
tocht van Diksmuide, zondag 18 
oogst. U neemt daarvoor te 
Oudenaarde de weg richting 
Aalst, langs Ename, Welden. 
Aan de kerk te Latem rechts ! 

Latem a/Zwalm vindt U onge
rept natuurschoon en een parel 
van een kerkje. Tor Cousy, een 
Zottegemse kunstschilder Heeft 
zijn « tenten opgeslagen » in 
« Evarist » rechtover het klub
huis en zijn collega Dree Baeke-
landt huist in de watermolen. 
Een nieuwe Latemse School in 
wording ? 

HAALTERT 

Van sukses naar traditie... 
14-15 september 1963. 
3de BREUGHELFEESTEN in 

een reuzetent op de Briel. 
5 orkesten w.o. T.V.- en Radio-

Orkest STAN PHILIPS. 
Talrijke vedetten w.o. KoR 

Van der Goten, Tonia Domini-
cus, Rudy Anthony. 

Spijzing van hongerigen en 
laving van dorstigen. 

t)e Biergeus verovert den 
Briel. 
BONSE 

De afdeling Ronse maakt op 
zondag 25 augustus een toeristi
sche uitstap per autocar naar de 
Voerstreek. 

Alle leden en sympathisanten 
houden deze datum vri] 

Nadere inlichtingen volgen la
ter. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
De afd. B anken berge legt een au

tobus m naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide op zondag 18 aug. 
a.s ; ook met-leden kunnen in
schrijven. De prijs per persoon be-
dj-aagl 50 F Inschrijvingen op het 
adres leperstraat nr 7 of Groone-
straat 45, Blankenberge ('s avonds 
van 19 uur 30 tot 20 uur 30). In
schrijvingen ook in het lokaal 
« Breughel » de Smet de Naeyer-
laan 141, B'ankenberge en dit voor 
12 aug. a.s ' vertrek aan het lokaal 
«Breughel » op 18 aug. te 9 uur. 
Autobusdienst 
naar de Voerstreek 

Op zondag 8 september wordt 
een toeristische reis ingericht 
naar de Voerstreek. 

Inschrijvingen bij Leo De-
vreese, Vlaams Huis, IJzerlaan, 
Diksmuide. 

I.lzerbedevaart 
Op zondag 18 augustus zal 

Ward Hermans het boek Jan v. 
Gent naamtekenen in het Vlaams 
Huis te Diksmuide van 10 tot 
12 uur. 

POPERINGE 
Hoppefeesten 

Het komiteit van de hoppe
feesten, onder leiding van onze 
burgervader, ex-krijgsauditeur 
Ue Saegher, heeft beslist dat de 
neringdoenders van Poperinge 
niet meer moeten leven en zul
len er niets beter op vinden dan 
een tent op te slaan op de grote 
markt en waar er plaats zal zijn 
voor 2.000 mensen. De dranken 
zullen er peperduur verkocht 
worden en volgens ingewonnen 
inlichtingen zal er nog inkom-
geld te betalen zijn. De orkesten, 
betaald met het geld van alle 
Poperingenaren, zullen in deze 
tent, de feestelijkheden opluis
teren. 

Welnu, Vlamingen, van en 
buiten Poperinge ons wacht
woord is : GEEN VOET IN DIE 
l E N T . 

Naar Gent 
Op 29 september nemen wij 

deel aan de grootse Volksunie-
betoging te Gent. Wij hopen 
dat niemand zal ontbreken. Wij 
zullen NEEN gaan zeggen aan 
Theo. Laat U onmiddellijk in
schrijven voor de reis in « Het 
Belfort » te Poperinge. 

WAKKEN 
Kolportages 

Met een geestdriftige groep 
van 14 kolporteurs werden in 
de gemeente Wakken op minder 
dan 2 uur tijds, niet minder dan 
116 -nummers verkocht en de 
grondvesten gelegd voor het 
slichten van een nieuwe afde
ling. 

Dit is een gemiddeld van een 
blad per negen huizen. 

Volgende kolportage-tocht te 
Izegem op 25 augustus. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 
Inschrijvingen voor de 3de mars 

op Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendreclit, telefoon 
73.66.59. 

ANTWERPEN 
IJzerbedevaart 18 augustus. 

Alle leden van de V.M.O Ant
werpen verzamelen ten laatste te 
10 uur 30 voor het Vlaams huis, 
IJzerlaan te Diksmuide. 
MERKSEM 
IJzerbedevaart. 

Onze afdeling heeft een bus in
gelegd voor de Bedevaart naar de 
IJzer. Wie mee wil moet zich tij
dig iat«n inschrijven in het lokaal 
Tiji of op het secretariaat. Prijs 
100 F. 
Kolportage 

Na de verlofperiode zullen de 
zondagse kolportages met ons 
weekblad hernomen worden. 
Wij vragen nog enkele jonge 
mannen om aan dit verdien.steliik 
•werk deel te nemen. 

Jongeren V.U. 
Reeds geruime tijd en van 

verschillende zijden werd er op 
aangedrongen een bijeenkomst 
te beleggen voor de jongeren in 
de V.U. Dit zal gebeuren in sep
tember ; de belanghebbenden 
zullen tijdig uitgenodigd worden. 

Benoemingen 
Een karrevracht meeval, maar 

niet de wijsheid heeft het G.V.P.-
gemeentebestuur van Merksem 
uit de narigheid geholpen waar
in zij vier jaar en maanden 
geploeterd hebben. Hoe de 
nieuwe ploeg het wil aanpakken 
is bewezen door de laatste benoe
mingen die gedaan werden. De 
meest verdienstelijke en be
kwaamste kandidaten werden 
voor vriendjes en zelfs familie
leden voorbijgegaan. Een en 
ander heeft wat herrie teweeg-

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis ' 

(( De Vr iendschap » 
Kerkstr. 9, (bij Gr. Markt) 

AI de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L )) Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe F A L C O N » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

« DE KROON .) 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Pau l B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge, T 050/41637 

Hoek de Swertlaan en 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Vol. pens. - Vrij augustus 

((Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
EUsabethl. 105 - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant> 
In bet Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklel 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 
E U R O - D O M l 

Kruldtuinlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

gebracht; niet in het minst in 
de C.V.P. zelve. In open gemeen
teraad sprak men van koehandel 
en wat er omgaat in de rangen 
van het gemeentelijk personeel 
kan men op de straat horen. De 
nieuwe burgemeester nam een 
slechte s t a r t ! 
MECHELEN 

Door de afdelmg wordt een reis 
Ingericht per autokar naar de 
IJzerbedevïiart. De prijs bedraagt 
100 P per persoon. 

's Namiddags wordt een bezoek 
gebracht aan de zee Inschrijvin
gen in het lokaal Opsinjoorke. 

Vertrekpnt : Nekkerspoel - sta
tion 6 uur 30. 

Grote Markt 6 uur 35. Mechelen-
station 6 uur 45. 

Brusselpoort 6 uur 50, Batitel 
(wooT de brug) 6 uur 55. Blaasveld 
en Wllleb'oek. 

Volksunie kontaktklub 
Op woensdag 28 augustus te 

20 uur 30, spreekt volksvert. R. 
Mattheyssens in het Guldenhuis 
op de Veemarkt. Hij behandelt 
er het taalontwerp-clebat in de 
kamer, waarin hij zich deed 
opmerken door zijn historisch 
debat tegen Jos Van Eynde. 

Het bestuur rekent er op dat 
alle leden en simpatisanten tal
rijk deze eerste vergadering zul
len bijwonen, zodat de nieuwe 
reeks vergaderingen met een 
flink sukses van start mag gaan. 

Tweede Breugeliaans 
Volksfeest 

Op zaterdag 14 september te 
20 uur 30 wordt te Mechelen in 
de stadsfeestzaal, Frederik de 
Merodestraat, liet tweede breu
geliaans volksfeest ingericht. 

Hiermede zal het sukses van 
het eerste bestendigd worden. 
Inderdaad waren er verleden 
jaar 700 personen aanwezig die 
zich tot in de vroege morgen
uren verdrongen in een uitbun
dige sfeer. Zoals het past kan er 
ter plaatse, en dit tegen zeer 
demokratische prijzen, een over
vloed van spijzen en dranken 
verbruikt worden. 

De organisatie berust in han
den van de bekende Vlaamse 
Klub, waarbij voorzitter Fons 
Van de Werf en feestleider Lode 
Vervoort een waarborg bieden 
voor het succes ! 

Muziek door het showorkest 
van Stan PHILIPS. 

Als buitengewone attraktie : 
groot MORTIER-orgel 'dat op 
bepaalde ogenblikken verant
woordelijk zal zijn voor een 
daverende kermisstemming. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Voerstreek bij Limburg 

Al wie enigszins kan, moet op 
zondag 1 september in de Voer-
streek de terugkeer naar Vlaan
deren van deze zes lieflijke 
dorpjes meevieren. 

Propagandasterrit naar Gent -
29 september 

Zondag 29 september nemen 
alle nationalisten deel aan de 
autokaravaan naar Gent. Bijeen
komst te 13 uur 15 achter de 
KVS. 

Volksunieherfstbal - 5 oktober 
Al wie jong is van hart maakt 

een afspraak om op zaterdag 5 
oktober te 20 uur aanwezig te 
zijn in de zalen « Chevalier 

w 
HERMES 
SCHOOL 

54 Zuid laan 

211 IVl Lemonn le r l aan 
Tel. il.OÜ.33 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

a lgemene hande lsop le id ing 

Schoolgeld : m a x i m u m 

8.000,- F per j a a r of 

3 m a a l 3.000,- F 

m e t r ech t op Kindergeld . 

Oe school waar Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

Beter en voordeliger 

Marin », Gemeenteplein 18 te 
Molenbeek. Het bal, ingericht 
door de afdelingen van het kan
ton Molenbeek, wordt ook dit 
jaar iets enigs. 

De zanger KoR Van der Goten 
en het- orkest Peter Philips tre
den op. 

Aktie voor de 
Nederlandse Scholen 

Elk Vlaams kind dat door U^v 
bemiddeling de weg vindt naar 
een Nederlandse School bete
kent later een gelukkig, vrij 
mens te meer in onze samenle
ving. Besteed in de loop van 
volgende week al uw aandacht 
aan dit belangrijk probleem. I 

HAREN 
Op zondag 11 augustus werd 

ons blad met het speciale artikel 
over de wraakroepende toestan
den, waarvan • de Vlaamse ge
meente Haren het slachtoffer is, 
in 500 Harense gezinnen ver
spreid. De Brusselse franskiljon
se kringen hebben het zo druk 
met hun grondspekulatie dat ze 
hun plicht in eigen gemeente 
volledig vergeten. De Volksunie 
zal hen uit hun fransdolle 
sjacheraarsdromen rukken door 
een kampanje, waardoor bewe
zen wordt dat de bijna volledig 
Vlaams gebleven gemeenten 
Haren en Neder-over-Heembeek 
en de Vlaamse Brusselse volks
wijken op ergerlijke wijze ver
waarloosd worden. Eén voor
beeld ? Met de Brusselse trams 
en autobussen kan men over 
gans Brussel rijden voor 5 frank, 
behalve naar... Haren. Dan kost 
een ritje tot 7 frank ! 

KANTON MOLENBEEK 
In hun maandblad « Onze 

Stem » geven de afdelingen van 
het kanton Molenbeek een flinke 
en verdiende mep aan de BSP, 
die geprezen wordt door de fas
cist j es van de MAC en waarvan 
het nu bewezen is dat ze de 
Vlaamse arbeiders uit onze 
randgemeenten willen wegjagen 
door mee te heulen met de 
grondsjacheraars en de grond
prijzen bovenmatig op te drijven. 

De propagandisten van dit 
kanton hebben zich op zondag 
4 augustus eveneens buitenge
woon verdienstelijk gemaakt 
door in het nog zeer Vlaamse 
Ganshoren 500 nummers te ver
spreiden van ons blad. Hierin 
werd de door alle «traditionele» 
partijen gevoerde verfransings-
politiek duidelijk aangeklaagd. 

SINT-MARTENS-BODEGEM 
Op zondag 25 augustus : ver

koop van ons blad in deze ge
meente. Bijeenkomst te 9 uur 
achter de KVS of te 9 uur 30 
aan de kerk van Sint-Martens-
Bodegem. 

LIEDEKERKE 
Door de afdeling wordt een 

autocar ingelegd naar de IJzer
bedevaart - Vertrek te 7 uur 30 
te Liedekerke aan het lo^faal -
Prijs lOO.-F. Inschrijvingen in 
het lokaal en bij de bestuurs
leden. 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe ti.1d1e uw keuze. 

ijini JansvUet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91.65 

OOST-VLAANDEREN 

V.M.O. GENT 
Werftocliten. 

De kolportage op zaterdag 3 
oogst, gehouden in de Lange 
Munt-Koornmarkt en Veldstraat, 
tussen de regenbuien in, gaf als 
resultaat : 76 verkochte num
mers. Deze van zondag 4 augus
tus te St Amandsberg-centrum : 
6U nummers. 

Meeting 
We verontschuldigen ons bij 

onze sympatisanten voor het 
niet-doorgaan van de voorziene 
meeting op vrijdag 9 augustus 
te Gent. Door onvoorziene om
standigheden kon er niet over 
de zaal « De Kroonschutter » 
beschikt worden. 

Naar Diksmuide 
De reis naar de IJzerbedevaart 

met autokar wordt ingericht in 
lokaal « Rubenshof s>, Borluit-
straat te Gent. Vertrek aldaar 
te 7 h 30. Prijs : 80 F. Terugreis 
met VVB-tocht langs de kust. 

ST GILLIS - DENDERMONDE 
Op 25-8-63 vindt een grote kol

portage plaats in de gemeente 
Zele. Er worden propagandisten 
gevraagd voor twee mikrowa-
gens : men kan zich opgeven 
op het afd.-sekretariaat te Grem-
bergen, Dijkstraat 18, tel. : 
052.21925. 

Op 30-8-63 om 20 u. stipt : 
algemene ledenvergadering ge
volgd door een gezellig samen
zijn. Voor alle leden wordt op 
dezelfde dag een zangstonde 
gehouden tot het aanleren van 
Vlaamse liederen. 

Er zijn op het sekretariaat 
postkaarten te bekomen met 
Vlaamse teksten tegen de prijs 
vah 5 F per omslag van 6 
kaarten. 

WEST-VLAANDEREN 

ROESBRUGGE - HARINGE 
Op de vooravond van de VlIIe 

Bedevaartmars naar de IJzer-
graven, zijnde 17 augustus 1963, 
te 19,30 uur op het kerkplein of 
ingeval van slecht weder in een 
zaal te Haringe, zal de groep 
HERMAN BRUGGEN opvoeren: 
De Rede Kaproen, door Nand 
Verknockte. 

De jaarlijkse rede zal gehou
den worden door E.P. De Laere 
O.P. 

Steun- en toegangskaarten op 
voorhand te bekomen bij : Bede-
vaartmarssekretariaat. Nest Van 
Der Hallen - Jeugdgemeenschap 
« 't Bertennest > Dorpstraat, 6, 
Roesbrugge - Haringe. 

Prijs 20 F . 

BRUGGE 

Naar de Voerstreek en Bokrijfe, 
Reeds herhaalde malen werd 

aan het aJT. besuui de vraag ge
steld om een uitetap in te richten 
naar Overmaas en het openlucht^ 
museum Bokrijk. Deze eensdags^ 
uitstap zou plaats vinden op zon
dag 25 aug. a.s Aan de afdellngs-
en kembestiu:en wordt gevraagd 
hun leden dit voorstel ter kennis 
te brengen en het arr. bestuur no
pens het mogelijk aantal deelne
mers te informeren. 

Laat uw GELD OPBREN
GEN Beleg uw geld aan 
8%. Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land. Alle inlich
tingen kantoor blad, PLK 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester- kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen 

Kom U overtuigen 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

BRUGGE 
Alle automobilisten worden 

verzocht de karavaan te vervoe
gen die op zondag 18 oogst a.s. 
te 9 u. op 't Zand (Brugge) ver
trekt naar de IJzerbedevaart. 
Na de plechtigheid te Diksmuide 
wordt aangesloten bij de kara
vaan die al onze Vlaamse 
badplaatsen zal doorkruisen. 

BLANKENBERGE 
Naar de plechtigheid te Diks

muide met een autobus. Prijs 
per persoon : 50 F. Inschrij
vingen in lokaal « Breughel », 
de Smet de Naeyerlaan 141, 
Blankenberge. Vertrek te 9 uur 
stipt. 

DIKSMUIDE 
IJzerbedevaart 1963. 

Zoals elk jaar vindt op do 
vooravond van de IJzerbedevaart 
een verbroederings avond plaats 
in de biertent opgetrokken achter 
het Vlaams Huis, IJzerlaan 83. 
Diksmuide. 

Een puik Vlaams orkest zorgt 
voor de gewenste atmosfeer 

Samenzang, deklamatie, enz. 
Korte toespraken ca. door Adv. 

Guido Van In. 

Op zondag 18 aug. IJzerbedevaart. 
Om 15 uur grote volksvergad»-

ring met als preker E.P. Braims. 
Allen die verleden Jaar deze be

kende spreker hebben gehoord 
zuJUen er zeker aan houden hem 
nogmaals te aanhwen. 

LISSEWEGE 
Enkele « vrijwilligers » van 

de afdeling Blankenberge kol-
porteerden op zondag 4 oogst te 
Lissewege en verkochten gans 
de beschikbare voorraad propa
gandanummers. 

SINT KRUIS 
Gelukkige geboorte : 
In het gezin van arr. bestuurs

lid Mare Vandemoortel werd op 
24 juli IL een tweede dochterke, 
Veerle, geboren. Onze heilwen
sen aan ouders en nieuwge-
komene ! 

POPERINGE 
In het kader van de Hoppe

feesten richt de Vlaamse Vrien
den Kring « HOPPELAND » een 
groot Vlaams feest in. 
Op het agenda staat : 
1) Om 16 uur 's namiddags be

zoek aan het hoppebedrijf 
van Dhr Roger Top te Pro, 
ven, waar U over de teelt en 
de bewerking volledig zult 
ingelicht worden. 

2) Te 17.30 uur bezoek aan de 
zeer moderne drooginstallatie 
van de h r André Merlevede. 
Hier zult U zien hoe de hoppe 
gedroogd en gesolferd wordt, 

3) Te 18 uur bezoek aan de mo
derne fruitwijnfabriek en 
kelders van de heer Felix 
Kestier. Dat er van de fijnste 
champagne zal te proeven 
zifn, valt niet te betwijfelen. 

4) Te 20 uur 30 luisterlijk bal 
in de grote zaal van « Het 
Belfort > grote markt te 
Poperinge. Orkest « The Sae 
Siders ». 

_Wlj verwachten veel vrienden 
uit gans de provincie. 

MAAK FORTUIN... 
met een biljet van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

WAAG UW KANS ! 

• 

Hoogste lot : 

5 MILJOEN! 
Per Biljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

Trekking te Geel 
op 19 augustus 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone bandtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoeh bij geboren of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 34 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 
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ENKELE 
BEDENKINGEN 

NA EEN 
VERLOREN 
VELDSLAG 

door 7Hfi.9'^t^<(«^Sl4e 

H E T is zonder verbazing, maar 
liettemin met de passende gevoelens en beden
kingen, dat wij vaststellen hoe de Vlaamse pers 
in 't algemeen (lofwaardige uitzonderingen niet 
:e na gesproken) zich inspant om de zware ne
derlaag die de Vlaamse zaak geleden heeft goed 
te praten, minstens zo vlug mogelijk te doen 
vergeten. 

Het heeft zogezegd geen zin er nog op terug 
'̂ e komen. We moeten naar de toekomst kijken. 
Velnu het heeft zeer veel zin er wèl op terug te 
tomen en er de gevolgtrekkingen uit te halen die 
zich opdringen, zo niet kan de toekomst ons al
leen maar nieuwe nederlagen en nieuwe verne
deringen brengen. In gans de naoorlogse periode 
hebben wij niet anders gekend. 

JLrE nieuwe wetten zijn nog niet 
eins in het Staatsblad verschenen en de discus
sie is reeds geopend over de interpretatie ervan. 
Deze wetten zijn slecht, ook wat de redaktie er
van betreft. De ervaring moest ons geleerd heb
ben dat alle vage of dubbelzinnige bepalingen in 
een taalwet zeer gevaarlijk zijn en onmiddellijk 
geïnterpreteerd worden in een voor de Vlamin
gen nadelige zin. Dit blijkt nu reeds met Mol en 
het zal nog op tal van andere punten blijken. 
De onschuldige interpretatie door Vlaamse CVP-
ers gegeven is zand in de ogen van de Vlaamse 
openbare mening, maar zal niet verhinderen dat 
een andere interpretatie de praktijk zal bepalen. 
Nadat in de kommissie van de Senaat het ver
slag Destexhe met algemene stemmen goedge
keurd werd, dus ook door de Vlaamse CVP-ers 
De Man, Lagae, Sledsens, Van Cauwelaert, werd 
reeds in de pers dit verslag bestreden dat noch
tans beslissend zal zijn"! Het gejammer en het 
geklaag herbegint reeds... Het is om er ziek bij te 
worden, zo misselijk is het spektakel. 

r LOTS moeten nu alle krachten 
gebundeld worden voor de strijd voor de zetel
aanpassing. Alsof ook hier het Vlaamse volksbe
lang niet reeds versjacherd werd. Of Is de 
Vlaamse pers van CVP-strekking het kompromis 
van Oostende reeds vergeten ? 

Wat belang zal de zetelaanpassing in feite 
en voor de specifiek Vlaamse problemen nog 
hebben, wanneer men de gevolgen ervan niet al

leen gaat neutraliseren maar de positie van de 
Vlamingen nog ongunstiger gaat maken dan zij 
nu is, vóór de zetelaanpassing, door een twee
derde meerderheid voor te schrijven in de 
Senaat ? 

Dag na dag wordt de grieventrommel ge
draaid en vernemen wij hoe de Vlamingen op 
alle mogelijke wijzen achteruitgesteld en bena
deeld worden. Vlaamse mandatarissen stellen 
parlementaire vragen waaruit ondubbelzinnig 
blijkt hoezeer de Vlamingen tekort gedaan zijn 
— toestand waarvoor zij zelf nochtans verant
woordelijk zijn, die zij goedgekeurd hebben en 
die zij zullen blijven goedkeuren. Indien het niet 
zo ergerlijk was, zou het lachwekkend zijn. 

Vlaamse politieke mandatarissen, zoals de 
heer Kiebooras, die gedurende gans hun leven 
en reeds van vóór de oorlog, het federalisme be
streden hebben met het argument dat zij de 
Vlaamse bevolkingsmeerderheid tot haar volle 
recht wilden laten komen, dat zij geen pariteit 
konden aanvaarden in een federale staat, aan
vaarden thans zonder enig protest deze pariteit 
in de unitaire staat! 

Li IJ willen niet als verraders 
doorgaan en protesteren verontwaardigd, maar 
wat moet men denken van mensen die hun ei
gen overtuiging, die al hetgeen zij zelf geschre
ven en verkondigd hebben, verloochenen ? Met 
woorden, ook met daden wat dan toch erger is ! 
Men heeft Vlaamse ministers herinnerd aan het
geen zij zelf gezegd en geschreven hebben, voor
gehouden hebben als Vlaamse plicht. Is het dan 
terecht of ten onrecht dat men hen verwijt dat 
zij hun Vlaamse plicht niet gedaan hebben ? 
Alles wórdt verantwoord door de politieke reali
teit, door de praktische mogelijkheden en on
mogelijkheden. Maar gans deze drog-redenering 
stort in mekaar als een kaartenhuis je wanneer 
wij de kaart omkeren en de vraag stellen waar
om de Walen, die een minderheid zijn, wèl hun 
zin kregen in hun imperialistische aanspraken 
ten overstaan van de Vlaamse randgemeenten ? 
Waarom is dit alles mogelijk ? Toch alleen maar 
door de schuldige zwakheid en medeplichtigheid 
van de Vlaamse ministers in de eerste plaats, 
van de Vlaamse politieke mandatarissen in de 
tweede plaats. Altijd dezelfde gedweeheid, altijd 
dezelfde schuldige zwakheid. 

H< [OE kan men verwachten dat 
daarin verandering komt ? Het is al te dwaas : 
geen enkel Waals CVP-er en zelfs de partijvoor
zitter van de CVP niet, geen enkel CVP-minister 
heeft zich door het fameuze CVP-kompromis van 
Oostende, waar de Vlamingen onzinnige toege
vingen deden zogezegd om tot een eensgezind 
partijstandpunt te komen, gebonden geacht. 
Alleen de heer De Saeger achtte zich op Herto-
ginnedal gebonden door het kompromis van 
Oostende ! 

Men moet thans de moed hebben grondig 
na te denken over een taktiek die in gans de 
naoorlogse periode tot geen enkel resultaat ge
leid heeft. 

Wanneer de CVP de meerderheid behaalt bij 
de verkiezingen en een homogene CVP-regering 
gevormd wordt, zijn de Vlamingen de gevangenen 
van hun Waalse partijgenoten en kunnen zij 
niets verwezenlijken, zoals bewezen werd tijdens 
de periode 1950-54. 

Wanneer de CVP sar-en met een andere 
partij aan het bewind is kunnen de Vlaamse 

Bouwgronden 
te Mortsel. Edegem. Schelle, Aartselaar, Blankenberge, 
Zelllk, Turnhout, Neerglabbeek. Hove, Kalmthout. 
alsmede la tal van steden en gemeenten ran de provincie 
Antwerpen : 
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Geen verpUchUng tot bouwen. 
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CVP-ers ook niets verwezenlijken; zij kunnen 
zelfs niet beletten dat zij in èen onmogelijke si
tuatie gemanoeuvreerd worden door hun eigen 
eerste minister en hun eigen ministers ! Wan
neer zullen zij dan wèl iets kunnen bereiken ? 

LilZ maken een man als Theo 
Lefèvre voorzitter van hun partij, nadien eerste 
minister, alhoewel zij zeer goed weten wat zij 
aan hem hebben en Tiij nooit nagelaten heeft 
zijn minachting en misprijzen voor de Vlaamse 
zaak ten toon te spreiden en hen openlijk bele
digt; zij maken dan een ontwortelde, verf ranste 
Vlaming als Vanden Boeynant voorzitter van 
hun partij; zij maken een Gilson minister van 
binnenlandse zaken; zij maken een Struye voor
zitter van de Senaat : dat alles is het werk van 
de Vlaamse CVP-ers, want het zou zonder hen 
niet mogelijk zijn. 

Wanneer een regering gevormd wordt waar
aan twee of meer partijen deelnemen, wordt er 
voorafgaandelijk onderhandeld en een overeen
komst gesloten die ten grondslag ligt aan de re-
geringspolitiek : wat hebben de Vlaamse CVP-
ers bekomen bij de vorming van de regering ? 
Zij werden ook toen reeds met misprijzen gene
geerd door de kabinetsformateur en de Vlaamse 
ministers aanvaardden hun portefeuille zonder 
voorwaarden te stellen. 

HB ET is een hopeloos en uitzicht
loos geknoei, waartegen maar één kruid gewas
sen is : afstraffing bij de verkiezingen. 

Van de CVP als unitaire partij is van Vlaams 
standpunt evenmin iets te verwachten als van 
de BSP of de PVV. Alleen zijn deze partijen mis
schien oprechter waar zij ten minste de kiezers 
niet wijs maken dat zij de Vlaamse problemen 
zullen oplossen; zij negeren deze problemen op
zettelijk. 

De bedreiging die thans weegt op de toe
komst van de Vlaamse Beweging en dus op de 
toekomst van het Vlaamse volk is zeer zwaar : 
de verloren veldslag is een waarschuwing en de 
gevolgen zullen zeer bitter zijn. Eén van de be
langrijkste gevolgen is — en ik heb dit in de 
Kamer tevergeefs aangeklaagd — de invoering 
van de volstrekte pariteit voor alle leidingge
vende funkties. Wanneer daarbij nog door een 
of andere formule in het parlement de demogra
fische .meerderheidspositie van de Vlamingen 
geneutraliseerd wordt, zijn alle voorwaarden 
vervuld om de hegemonie van Brussel en de 
Walen te bestendigen in de Belgische eenheids
staat en meteen de minorisatie van de Vla
mingen. 

H. ET is thans ook duidelijk dat 
een aktie boven en buiten de politiek tot geen 
resultaten leidt. De traditionele partijen, in on
derlinge afspraak, trekken er zich niets van aan. 
Op politiek terrein wordt de strijd gestreden en 
daar staat de Volksunie alleen tegenover de 
drie traditionele partijen om het Vlaamse volks
belang beginselvast en vastberaden te verde
digen. 

Wij hebben dit gedaan zonder onvruchtbaar 
extremisme, zonder negativisme, in een positieve 
geest. Wij rekenen er op dat 'n steeds groeiend 
deel van het Vlaamse kiezerskorps onze houding 
goedkeurt en deze goedkeuring bij de verkiezin
gen zal bevestigen. 

Ik 
ben 
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