
ItOM* nummmê 6 f WeeMbiM . 24 Miguètu* 1963 • nr 34 9e jaargang 

mMommE 
BLAD V 

BEHEER i Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

1 SEPTEMBER 
O m 11 uur : Voerstreek. 

O m 18 uur : Landen 

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

Platdietse streek. 

Leg bussen en autokaravanen in. 
Voor verdere inlichtingen 

zie binnenblad 

GROTERE BELANGSTELLING 
EN SCHERPERE AANKLACHT 
OP NATTE IJZERBEDEVAART 
ONDANKS EEN DREIGENDE HEMEL EN SOMBERE 

WEERSVOORSPELLINGEN KWAM DIT JAAR DE 

GROTE MASSA, TALRIJKER DAN OOIT, NAAR 

DIKSMUIDE. 

HET WAS EEN BEWIJS VOOR DE GROEIKRACHT 

VAN DE BEDEVAARTEN. HET WAS TEVENS DE 

ZOVEELSTE UITING VAN EEN GEEST VAN MIS-

NOEGDHEID EN VERZET IN VLAANDEREN, DIE IN 

DE BREEDTE EN DIEPTE BLIJFT DOORWERKEN. 

AAN DEZE GEEST VAN MISNOEGDHEID EN VER

ZET WERD DOOR DE VERSCHILLENDE SPREKERS 

DUIDELIJK GESTALTE GEGEVEN. 

ONDANKS 'T FEIT DAT DE IJZERBEDEVAART UIT

REGENDE EN INGEKORT WERD, IS ZE DEZE WEEK 

HET VOORWERP GEWORDEN VAN UITVOERIGE 

PERSPOLEMIEKEN. DE KLEURPOLITIEKE PERS 

BUNDELDE DE AANVALLEN OP PROF. FRANSEN. 

ZE KAN DAARMEE ECHTER NIET VERDOEZELEN 

DAT TUSSEN DE KLEURPARTIJEN EN HET BEWUS

TE VLAANDEREN DE KLOOF NU ZEER WIJD IS GE

WORDEN. DE SCHERPE AANKLACHT VAN 'N GE

MATIGD MAN ALS PROF. FRANSEN TEGEN DE 

VLAAMSE MINISTERS EN DE VLAAMSE PARLE

MENTSLEDEN DIE HET VERRAAD GOEDKEURDEN, 

HEEFT DAT WEL ZEER DUIDELIJK GESTELD. 

ONDANKS HET REGENWEER IS DEZE IJZERBEDE

VAART, IN DE BEKNOPTHEID EN DE RAAKHEID 

DER TOESPRAKEN, EEN MIJLPAAL GEWORDEN. 
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ALLEN NAAR GENT 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 1963 

ONI>A<^ 
29 

SEPTEMBER 

VOLKSUNIE 

De eerste grote Volksunie-betoging te 

Gent moet een succes worden. 

Aan alle arrondissements- en afde

lingsbesturen wordt dringend ge

vraagd, op 29 september een afvaar

diging naar Gent te sturen. 

Vanuit Oost-Vlaanderen, West-Vlaan

deren, Brabant en Antwerpen moeten 

op 29 september grote autokaravanen 

naar Gent rollen. Ook het verre Lim

burg zal voor een flinke vertegen

woordiging zorgen. 

Te Gent, in de stad van Lefèvre, zal 

worden bewezen dat het Vlaams ver

zet niet te stuiten is. 

WAT WEET 

DEZE MAN 

V A N 

GRONDSPEKULATIE ? 

ZiE BLZ. S 
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VERNEDERLANDSING 
BEDRIJFSLEVEN 

Mijne Heren, 

t.a.v. de heer ir. L.C. 
Naar aanleiding van Uw arti

kel in het blad van 10 augustus 
« De Vernederlandsing van het 
Bedrijfsleven », laatste hoofd
stuk « De Middelen ». 

Het is niet -waar dat alle mid
delen zijn uitgeput of, in de 
huidige staatsstruktuur, niet 
kunnen helpen. 

Nemen wij b.v. maar eens aan 
dat de bestaande reglementen 
zouden worden toegepast. Er is 
niet eens een nieuwe wet nodig 
om R.T.T., Post en N.M.B.S. onze 
bestaande straatnamen te doen 
eerbiedigen. 

Een poststuk geadresseerd aan 
dhr. X, rue du Jardin des Arba-
létriers k Anvers wordt zonder 
vertraging bezorgd in de Schut-
tershofstraat te Antwerpen. 

Daartegenover zal een dito 
stuk geadresseerd aan dhr. Y, 
Karmelienstraat te Luik, terug 
afzender gaan als onbestelbaar. 

En dan verder ! Sla de tele
foongids open b.v. op het net 
Antwerpen A., blz. 13 en 14. Op 
die bladzijden staan de « Staal »-
fabrieken onder « ACIERS », 
nog niet eens in de beide lands
talen. Kijk ik nu op blz. 463, dan 
vind ik er enkel de Fa Noesen, 
Sobemetal Vilvoorde en Alle-
gheny-Longdoz Genk, 

Er is veel erger dan d a t ! Er 
is de medeplichtigheid van de 
R.T.T. die in onze Vlaamse ste
den-, dienstmededelingen doen in 
het Frans : « 5 lignes » etc. 

Overtredingen van bestaande 
•wetten en reglementen dienen 
beteugeld te worden. Daar al
vast dient men te beginnen. 
Maar... is het wel mogelijk in 

dit land waar een voorzitter van 
de rechtbank het voorbeeld 
geeft ? Kijk maar in dezelfde 
3'elefoongids, steeds in de letter 
A, blz. 27 : 37 65 23 ANTHONLS 
H., prés. trib. A Goemaerel. 55. 

Waarom organiseren wij niet 
de boycot van b.v. de s.a. Grands 
Magasins A l'Innovation, 5 lignes 
(blz. 21) ? Stel U voor wat het 
zou betekenen indien de boycot 
zou uitgesproken worden over 
al die grootwarenhuizen in het 
Vlaamse land ? Weet U dat voor 
die aktie wij ook de volle sym
pathie bekomen van de kleine 
neringdoener die nu opgepeuzeld 
wordt door die grootwaren
huizen ? 

Wij staren ons blind op de 
Wetstraat en al wat daar ZOU 
kunnen bereikt worden INDIEN 
we daartoe sterk genoeg waren.. . 
In afwachting lopen we, blind 
als we zijn, de mogelijkheden 
voorbij die de bestaande wetten 
en reglementen ons bieden. 

Mijn besluit ? 
Als alle Vlamingen zich be

wust worden van de enorme 
krachten waarover zij beschik
ken BUITEN de Wetstraat (de 
heren van Kamer, Senaat en 
Regering zullen wel moeten vol
gen !) dan winnen wij deze 
strijd. Daartoe : alle handen 
in elkaar ! De boycot groots 
aanpakken, organiseren, weten
schappelijk voeren met orde en 
methode. Niettegenstaande alle 
E.E.G.'s, hoogkonjunktuurs, enz. 
weten alle ondernemngen over 
de hele wereld dat geen ogenblik 
van verzwakking zich mag voor
doen. Het bedrijf waar een slap-
titude zich voordoet, onderzoekt 
wegen en middelen om die te 
boven te komen. Laat ons dan 
toch hun angst voor het verlies 
van een deel van kliënteel (hoe 
klein ook) exploiteren. Laat ons 
handelen buiten het parlement. 

Z^fs de kraaien brengen het uit 

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

Inlichtingen 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

Waalse zakenmensen die aan 
bet hoofd staan van belangrijke 
ondernemingen in Luik en Na
men, met dewelke ik onze taal
kwestie vrij en onbedwongen 
kon bespreken, verzekerden mij 
dat zij geen dag zouden dulden 
wat wij reeds jaren ondergaan. 
Zij zelve zijn niet te spreken 
over de slokop Brussel, die al 
de levenssappen van het gehele 
land naar zich trekt. 

Een laatste woord nog I 
Zolang wij er niet in gelukken 

de arbeidende klasse in Vlaan
deren voor onze strijd te win
nen, moet er op niemendal ge
hoopt worden. Zonder de 
arbeider gaat het niet. 

Bij die arbeidende klasse re
ken ik ook de landbouwer en de 
bureelbediende, 't Zijn zij die de 
zwaarste tol te betalen hebben 
aan het voortbestaan van hun 
belgisch unitair vaderland. 

J.H., Antwerpen. 

DE B.S.P. 
Waarde redaktie, 

In de « COOP ^-winkels te 
Brussel : enkels Frans ! Enkel 
reklame voor « Le Peuple » en 
« Germinal ». De B.S.P. heeft 
zelfs te Brussel geen Vlaams 
dag- noch weekblad ! 

Ga niet naar de socialistische 
mutualiteit : men zou u ook kun
nen een nier uitnemen in plaats 
van een tand omdat ze geen 
Vlaams willen kennen in de 
socialistische klinieken. Enkel 
Walen ! Vlamingen gehaat als de 
pest ! Socialistische parvenus 
zwaaien er de scepter en voelen 
zich ?ils/jiapitalisten. 

Schuimrubbermatrassen " '^ 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Socialistische parlementariërs 
uit Vlaanderen : de gemeente-
lakeien der Waalse heren die 
hun Vlaamse « collega's-verte
genwoordigers » hartsgrondig 
verachten omdat ze zich als plat-
broeken gedragen. 

Het dubbel verraad der Vlaam
se socialisten : 
Sociaal : het kapitalisme enkel 
wat opkalefateren en zijn lelijke 
uitwassen verdoezelen. 

Vlaams : de directieven van 
achter de schermen gegeven 
door hun Waalse collega's, trouw 
als lakeien verdedigen en uit
voeren om de franstalige bonzen 
welgevallig te zijn. 

Is de Gentse Anseele geen 
schande in beide opzichten voor 
de socialistische partij ? 

Ex-socialist van Pajottenland. 

BRUSSELAARS ? 
Er wordt nogal eens (in Pal-

lieterke verleden week nog) 
verwarring gesticht door de 
«Brusselaars » in één adem te 
vernoemen met de franskiljons. 

Als voorzitter van één van de 
vele stevige Volksunie-afdelingen 
uit het Rijksgebied Brussel pro
testeer ik tegen deze gevaarlijke 
belediging. De Brusselaars voe
len zich veel meer Vlaming dan 
men zich wel kan voorstellen 
en zijn de grootste slachtoffers 
van de in België gevoerde ver-
basteringspolitiek. De franstalige 
pers heeft de gewoonte onze 
hoofdstedelingen belachtelijk te 
maken o.a. met stukjes als 
« Fientje Beulemans », maar de 
Vlamingen mogen hen daarin 
niet volgen. 

In zijn hart is de Brusselaar 
één gebleven met zijn aard en 
zijn oorsprong. Hij minacht het 
franskiljonisme en spot er voort» 
durend mee op zijn drollige 
manier. Deze minachting is bij 
velen zelfs overgeslagen tot 
haat, toen bij de jongste « Mars 
door Brussel » plakaten werden 
omhooggestoken door enkele 
heetgebakerde tegenbetogers 
met de tekst « Keer terug naar 
uw dorp ». Van de eerste tot de 
laatste kwamen die tegenbe
togers zelf uit een of ander 
Waals of Frans dorp naar Brus
sel wonen om de echte Brusse
laar te verdringen. Trouwens 
wie zou met meer recht mogen 
roepen « Keer terug naar Uw 
dorp » ? Onze algemene voorzit
ter en Brusselaar Frans Van der 
Eist, wiens voorouders reeds 
honderden jaren in het Brusselse 
woonden ? Of de Gilsons ? de 
Moureaux ? de Wilmots ? de 
Bigots ? en anderen, waarvan 
de voorouders nog niet zo lang 
geleden nog niet eens wisten 
dat de wereld groter was dan 
hun verloren dorp uit de Ar
dennen of uit de Vogezen ? 

De echte Brusselaar, de gulle, 
de gemoedelijke Brusselaar mag 
niet verward worden met de 
franskiljons, want als hij goed 
voorgelicht wordt, is hij onze 
grootste vriend. De volgende 
verkiezingen zullen dat trouwens 
bewijzen ! 

J.T. Schaarbeek. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbneven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en. 
Inkorting voor. Over de lezersru*" 
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
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 dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken hel goede Vlaamse bier van 

HOP EIS MOLT 
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 

^^' \ KUNNEN biedt U bqaa 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : He voordeligste en rijkste Iceuze 

TOB gronden ia Vlaanderen, Brabant ea Llmbturg. 

350 eigen arbeiders, specialisten eb techniekers 

om mooi. degelijk en goedkoop te bouwen. 

Bteeds Tolcens elg^i opvatting en tot 80% ftaauoWitog. 
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In « De Ronsenaar » van zondag 28 juli jl. wringt Jan 
Verroken zich in alle mogelijke, en zelfs meestal onmo
gelijke, bochten om zijn lezers duidelijk te maken « wat 
er veranderde aan de taaWetten op en sinds Hertoginne-
dal ». Hij blijft daarbij tamelijk uitvoerig stilstaan bij de 
art. 1, 41 en 52, de bepalingen die volgens Manu Ruys 
« een enorme invloed (zullen) hebben op talrijke gebie
den van het openbaar leven, de handel en de industrie, 
de rechtsmacht, het notariaat, enz. » (DS, 13/14 juli 
1963) en waarvan L. Moyersoen zegt dat we er het 
« doorslaand belang » voor de vernederandsing van het 
Vlaams bedrijfsleven niet van mogen onderschatten. 

Bij zijn pogingen echter om zijn 
lezers ervan te overtuigen dat elk 
normaal-denkend flamingant niets 
anders meer doen kon dan de beslis
singen van Hertoginnedal goedkeuren, 
schrikt Jan Verroken er echter niet 
voor terug diezelfde lezers doodge
woon voor het lapje te houden. Inder
daad, het gaat niet op de enkele wij
zigingen van Hertoginnedal op te bla
zen tot enorme verbeteringen, maar 
in de 3 nationale talen te ZWIJGEN 
over de prijs die we daarvoor weeral 
eens betaald hebben, nl. het feit dat 
men de vernederlandsing van de 
« handelingen, bescheiden en brief
wisseling die bestemd zijn voor de 
plaatselijke en gewestelijke diensten 
van hun gebied en voor de diensten 
waarvan de werkkring het ganse land 
bestrijkt» uit de tekst heeft ge
schrapt ! 

DE ZOGEZEGDE 

VERNEDERLANDSING 

VAN ONS BEDRIJFSLEVEN 

Met andere woorden, en laat Ver
roken, Moyersoen, Manu Ruys, L. De-
laforterie en tutti quanti nu maar 
zeggen wat ze zeggen willen, met an
dere woorden : aan de top en in de 
betrekkmgen met de officiële diensten 
blijft voorlopig alles bij het oude en 
dus in het Frans ! « Hoeveel nieuwe 
toekomstmogelijkheden in de bedien-
denkaders van de nijverheids-, han
dels- en financie-bedrijven aldus zul
len geopend worden voor jongens en 
meisjes, arbeidskinderen die Vlaams 
middelbaar onderwijs,JKlgden » (Ver
roken) laat zich, in het licht van bo
venstaande feitelijkheden, niet moei
lijk raden ! 

Waarvaü verwachten de nafére -
kleurflaminganten nu zulke enorme 
stappen in de richting van een ver
nederlandst Vlaams bedrijfsleven ? 

1) — Vooreerst moeten alle door de 
wetten en reglementen opgelegde ak
ten en dokumenten in de streektaal 
gesteld zijn. Noteer echter onmiddel
lijk dat «het niet verboden (is) de 
boeken te houden en de bewuste ak
ten en bescheiden op te stellen en te 
publiceren in twee of meer talen, op 

voorwaarde dat zulks in elk geval ook 
in de streektaal geschiedt : het zou 
immers onredelijk zijn geweest te 
verbieden een akte of bescheid in de 
twee talen op te stellen wanneer het 
bedrijf zulks voor zijn werkzaamheid 
nuttig acht». (Senator De Stexhe, 
verslag senaatskommissie). Met an
dere woorden : het zal volstaan de 
druksels tweetalig te laten maken om 
in orde te zijn met de wet. En voor de 
rest blijft alles natuurlijk in het 
Frans verlopen. 

2) — Op de tweede plaats moeten 
alle berichten en dokumenten voor 
het personeel in de streektaal opge
steld zijn. Niemand ontdekt dat hier 
een stap vooruit werd gezet, maar dan 
vooral een stap in de richting van een 
groter kontinent vertalers en tweeta-
ligen. Hoe deze regel de direktiepos-
ten, ook de lagere, gaat openstellen 
voor « arbeidskinderen die Vlaams 
middelbaar onderwijs volgden », het 
is ons een raadsel. 

3) — Op de derde plaats krijgen, in 
de Brusselse agglomeratie, alle 
Vlaamse arbeiders en bedienden recht 
op nederlandstalige (in de praktijk : 
tweetalige) akten en dokumenten. 
Een stap vooruit ? Inderdaad. Maar 

hoe groot die stap in de praktijk zal 
zijn, laat zich voorspellen : de wet
tekst is vaag genoeg gehouden om 
veel interpretaties mogelijk te maken 
en de zakenpraktijk in het verleden 
laat te weinig plaats voor enige illu-
zie. Tenzij voor naïevelingen 1 

4) — Wat nu de sankties betreft, 
dat art. 52 voor een strikte toepassing 
van de wet zou zorgen, gelooft wel 
niemand. Een bedrijf dat voortaan 
alle dokumenten tweetalig drukt, is 
praktisch onkwetsbaar. Inderdaad, als 
enige sanktie voorziet art. 52 dat, in 
laatste instantie en na een vooraf
gaande en genegeerde aanmaning, 
door de overheid of de betrokken ar
beider of bediende «een verzoek
schrift ingediend (kan) worden bij de 
Vrederechter die beveelt dat aan deze 
handelingen en bescheiden een verta
ling zou worden toegevoegd, opgesteld 
door een door hem aan te duiden be
ëdigd vertaler en dit op kosten van 
het betrokken bedrijf.» (tekst van de 
wet). Van enige eigenlijke straf of 
boete is in de wet geen sprake. De 
oorspronkelijk voorziene nietigheid 
van de in strijd met de wet opgestel
de dokumenten werd door het amen
dement Meyers uit het ontwerp ge-

ONZE OPLOSSING 
In de artikelen die wij de jongste tijd gewijd hebben aan de 
vernederlandsing van het bedrijfsleven, was herhaaldelijk 
sprake van het V.U.-wetsvoorstel terzake. Op verzoek van 
talrijke lezers brengen wij hieronder de tekst van dit wets
voorstel. 

Eerste artikel. 
Alle handelsondernemingen ingeschreven 

in het handelsregister zijn er toe gehouden 
de taal van het landsgedeelte waar zij geves
tigd zijn te gebruiken in hun briefwisseling 
en de betrekkingen met de plaatselijke, 
gewestelijke en centrale diensten en over
heden. 

De handelsondernemingen gevestigd in 
de Brusselse agglomeratie maken gebruik 
van het Nederlands (respectievelijk het 
Frans) in hun briefwisseling en betrek-
hingen met de plaatselijke en gewestelijke 
openbare diensten en overheden in het 
Vlaamse landsgedeelte (respectievelijk in 
fiet Franstalig landsgedeelte) ; zij maken 
gebruik van het Nederlands of het Frans in 
hun betrekkingen met de centrale openbare 
diensten en overheden. 

Deze voorschriften ook voor nevenhedrij-
ven, filialen, afdelingen afhangende van 
ondernemingen waarvan de hoofdzetel in 

hel ander landsgedeelte of de Brusselse 
agglomeratie gevestigd is. 

Art. 2. 
De centrale, gewestelijke en plaatselijke 

openbare diensten en overheden maken uit
sluitend gebruik van de taal van het lands
gedeelte waar de onderneming (desgevallend 
nevenbedrijf, filiaal, afdeling) gevestigd is 
in hun betrekkingen met alle handelson
dernemingen ingeschreven in het handels
register ; de gewestelijke en plaatselijke 
openbare diensten en overheden maken 
gebruik van han diensttaal in hun betrek
kingen met handelsondernemingen geves
tigd in de Brusselse agglomeratie; de 
centrale openbare diensten en overheden 
gebruiken in hun betrekkingen met de 
handelsondernemingen die in de Brusselse 
agglomeratie gevestigd zijn de taal — Neder
lands of Frans die deze ondernemingen 
verkiezen. 

Art. S. 
De beroepsverenigingen, met of zonder 

rechtspersoonlijkheid, zijn er toe gehouden 
in hun briefwisseling en betrekkingen met 
de gewestelijke en plaatselijke openbare 
diensten en overheden steeds de taal van 
het landsgedeelte te gebruiken waar deze 
gevestigd zijn; in hun briefwisseling en 
betrekkingen met de centrale openbare 
diensten en overheden gebruiken de be
roepsverenigingen steeds de taal van het 
landsgedeelte waar zij gevestigd zijn of waar 
de behandelde aangelegenheid zich voor
doet. 

De beroepsverenigingen gevestigd in de 
"Brusselse agglomeratie gebruiken in hun 
betrekkingen met de cen(''ale openbare 
diensten en overheden het Nederlands of 
het Frans voor algemene aangelegenheden 
die gelokaliseerd zijn in de Brusselse agglo
meratie. 

Art. i. 
De gewestelijke en plaatselijke openbare 

diensten en overheden maken steeds gebruik 
van hun diensttaal in hun betrekkingen 
met de beroepsverenigingen; 4« tentrala 
openbare diensten en overheden maken iw 

(vervolg bk. i3J« 

schrapt. Wie nu een klein idee heeft 
van de sociale druk die door de di-
rektie op het ondergeschikt personeel 
kan uitgeoefend worden, kan zich 
voorstellen dat ongeveer niemand het 
in zijn hoofd gaat halen zijn eigen 
baas voor de vrederechter te sleu
ren ! ! ! 

En wie , na deze veel te béknopf 
gehouden argumentatie, nog illuzies 
zou koesteren en van de bepalingen 
uit de derde Taalwet Gilson nog al
tijd een ernstige stap in de richting 
van de vernederlandsing van ons 
Vlaams bedrijfsleven zou verwachten, 
die geven we volgend citaat (met vet
jes van ons) uit het verslag van de 
Senaatskommissie ter overweging : 
«Die bedrijven blijven volledig vrij 
de taal van hun keuze te gebruiken 
voor alles wat niet uitdrukkelijk on
der de wet valt, met name voor de 
briefwisseling:, zelfs met de openbare 
b e s t u r e n voor de organjzatie 
van hun i n w e n d i g e diensten, 
voor hun boekhouding, voor de 
b e t r e k k i n g e n met hun kli-
entele, zelfs indien sommige doku
menten onderworpen zijn aan forme
le of fundamentele voorschriften, zo
als het verlijden van een akte van 
verkoop in autentieke vorm of het op
stellen van verzekeringspolissen over
eenkomstig de wettelijke bepalingen>. 
Nog altijd volgens het verslag De 
Stexhe vallen niet onder de bepaling
gen van de wet : «de verenigingen 
zonder winstoogmerken, de vakbon
den, de ziekenfondsen, de landbouw-, 
gezins- of ambachtsbedrijven, noch 
de handelaren — natuurlijke perso
nen) die geen personeel te werk stel
len ». 

Voor de rest is er nog altijd de me
morabele uitspraak van de h. Vanden 
Boeynants : «In een land gelijk Bel
gië wordt alles wat in een wetgeving 
stekelig is onvermijdelijk versoepeld 
door het kontakt met de werkelijkheid 
en het gezond verstand van de be
volking». 

De « Libre Belgique » is dan ook 
zeer gerust in de zaak en vindt nu 
reeds troost bij de gedachte « dat de 
meest drastische beschikkingen van 
de wet Gilson noodzakelijk in botsing 
zullen komen met de feiten en nooit 
zullen toegepast worden». (LB van 
vrijdag 16 augustus 1963). De be
drijfsleiders hoeven zich ten andere 
helemaal niet ongerust te maken : 
« Dat ze zich in elk geval houden aan 
de minimalistische interpretatie, in 
zijn rapport gegeven door de h. De 
Stexhe, zelfs indien deze niet overeen
stemt met de gestemde tekst. Wan
neer de eerste wetsovertreder zal ver
volgd worden — en dat is zeker nog 
niet voor morgen — kan men nog al
tijd zien... ». (LB, zelfde nummer). 

£u laat Verroken nu maar zeggen ! 
Johan van Breda 
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B rie f 
aan Jan Piers, 

vólksveTtegenwoordiger, 

hurgemeester van 

OOSTENDE 

Beer Bargemeésler, 

Als volksvertegenwoordiger zijl gij geen denderende ver-
Bchijning en indien uto slapen ooit gesierd worden mei de 
lauwer van onverwelkhare roem, 2<iZ hel stellig niet zijn omdat 
gij u in de Wetstraat ontpopt hebt als een pater patriae. Gij 
Mijt er een uit de grote, kleurloze hoop en zolang de horde 
dicht aaneengesloten vooruitrent, zijt gij er wel ergens tussen 
te vinden. Zo ook tussen de marsjeerders op Brussel, toen de 
luidruchtige tocht doorheen onze hoofdstad voor dociele 
p.V.P.-ers nog oirhaar was. 

Ah burgemeester komt gij af en toe in het nieuws, maar 
dat is meer te danken aan de faam van uw goede stad dan 
aan uzelf. Hartelijke familiebetrekkingen met De Smaele, die 
aan de Jacqmainlaan te Brussel in bedrukt en bedrukkend 
papier doet, zorgen er voor dat we op gezette tijden vernemen 
hoe ge de eerste sprot van het seizoen tussen uw stevig gebit 
laat glijden, hoe ge de hostess van de V.V.V. van Heikjavik aan 
nw smalle borst trekt of hoe ge BrittanjevMarts vaart om er 
het evangelie van de Oostendse tong-met-friet te prediken. 

Met andere ivoorden : zonder de banden van een welgeko-
ten en gelukkig huwelijk zoudt gij waarschijnlijk een kleur
loos aduokaatje zijn. Nu werdt ge ten aanschouwe van iedereen 
«en kleurloze volksvertegenwoordiger en burgemeester. L'art 
du cumul - Ie cumulard. 

Deze dagen dan toch zijt gij dik in het nieuws geweest. 
'Als burgemeester van de koningin der badsteden die het 
eendagsdoel was geworden van de zure maar zeer verklaarbare 
yiaamse oprispingen. 

Dat was voor u, heer burgemeester, een meer dan ver
velend parket. Want gij dreigde verpletterd te worden tussen 
het aambeeld van uw Oostendse elektorale belangen en de 
hamer van de flamingantische revendikaties die gij toch niet 
helemaal dierft afwijzen. 

In het uur van uw bitterste nood hebt gij u gewend tot 
die andere schoonzoon om van hem te bekomen dat hij het 
papieren schild van zijn AVV-VVK-krant voor uw met triko-
loor getooid burgervaderbuikje zou heffen. Zo geschiedde : de 
Standaardscribenlen - gehard in het stalen proza van twee 
Marsen op Brussel • ontdekten in het diepst van hun gemoed 
plots een onoverwinnelijke afkeer van de marsjeerderij plus 
de onweerstaanbare drang om deze afkeer te uiten met het 
geschreven woord. 

Niets hielp : er werd gemarsjeerd en wel in grote opmaak. 
En nu, waarde burgemeester, komt des Pudels Kern. Uw jere
miades over het toeristenseizoen en de zo noodzakelijke rust 
aan de kust had gij een toontje van waarachtigheid kunnen 
geven door te zorgen voor een vlotte en ongehinderde door
tocht van de « ongelegen karavaan ». Niets daarvan I In utv 
opperste wijsheid hebt gij beslist, de betoging voorbij te 
loodsen aan één der meest nevralgieke punten van Oostende en 
op dat rellctjespunt-bij-uitstek hebt gij gezorgd voor ... ja 
waarvoor eigenlijk ? In ieder geval niet voor voldoende orde
handhavers. 

Zo kon de volgende dag in de pers een reeks foto's ver
schijnen waarop men het edel gilde der vaderlandse nozems 
volop bezig ziet mei het beschadigen en vernielen van auto's 
en vlaggen, onder het gewild-onverschillig oog van uw 
Qoslendse flikken. 

Geen groot volksvertegenwoordiger en geen groot burge
meester. Zeker geen groot hoofd van de Oostendse politie. En 
allerminst een groot letterkundige. Want zelden hebben we 
fn schoonbroertje's krant stunteliger en kindser proza gelezen 
dan het Wehrmachtsbericht waarmee gij de V V.B.-operalies 
heb! afgesloten. 

tiet was, heer burgemeester, potsierlijk om u te zien kron
kelen tussen de stekelige bochten van utu elektorale belangen 
en de weke hoekjes van uw flamingantische reputalie die ge 
met de bruidschat hebl meegekregen. 

Er zijn mannen die de geschiedenis ingaan als prins
gemaal. Er zijn er zelfs die het als schoonzoon klaarspelen. 

Miet uw 

dio Gene*. 

I 

Een paar dagen na de goed
keuring door de Kamer van 
de Taalwetten Gilson, wist 
Manu Ruys ons (in DS van 
13-14 juli 1963) te vertellen 
dat de beschikkingen inzake 
de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven een enorme in
vloed gaan hebben op talrijke 
gebieden van het openbaar 
leven en o.m. op het nota
riaat. 

Het zal de politieke redak-
teur van de Standaard mis
schien eigenaardig voorgeko
men zijn, maar L. Moyersoen 
schijnt dit aspekt van de zaak 
niet te hebben gezien bij het 
schrijven van zijn op 5, 6 en 
7 augustus verschenen arti
kels. Ook Verroken zegt, in 
zijn Standaard-artikels, geen 
woord over deze kwestie. En 
zelfs L. Delaforterie, in zijn 
niet-overtuigend antwoord 
aan « Raak », spreekt er niet 
over. 

En met reden ! Want aan
gezien de regering niet is in
gegaan op de vraag van het 
V.EV. en de « authentieke en 
onderhandse akten en doku-
menten, die ter registratie 
worden aangeboden » dus niet 
in de wet zijn opgenomen, zal 
de invloed van de derde taal
wet op het notariaat met een 
zeer sterke mikroskoop te 
zoeken zijn ! 

VERROKEN EN 

DE RONSENAAR 

Met het gesproken en ge
schreven woord t racht Verro
ken ons nu te doen inzien dat 
hij niets anders kon doen dan 
de taalwetten Gilson goed
keuren, dit dan zogezegd om
wille van het vele (!?) goede 
in bedoelde wetteksten. 

Hoeveel mensen Verroken 
voor zijn standpunt kan win
nen, weten we niet. Heel veel 
zullen het er in elk geval niet 
zijn. Zelfs zijn eigen Ronse-
naar is met hem niet akkoord. 
Over « dit voor Vlaan
deren w e i n i g eervol 
rezultaat», zoals « De Ronse-
naa r» (14 juli 1963, blz. 1) 
het zgn. kompromis van Her-
toginnedal noemt, kon men 

waarde landgenoten... 

<( De gulden sporen der Vlaamse strijders, hun zware 
marsjen, hun ruwe hymnen en hun middeleeuwse banieren 
herinneren ons, met totaal misplaatste opdringerigheid en 
gebrek aan smaak, aan de gruwelijke tijden die onze nacht
merrie zijn gebleven. Dat onze verouderde vechters hun nuren-
bergse parademarsjen voortzetten, indien dat hen bevalt. Maar 
dat ze ons in vrede de blik naar het zuiden laten wenden, 
vanwaar het licht komt^ 

La Wallonië, 19 juli 1963. 

in hetzelfde nummer nog le
zen : « Het konklaaf ontgoo
chelt ons en er is geen spra
ke van berusting of aanvaar
ding. Met het Vlaams Aktie-
komitee en andere Vlaamse 
organisaties zeggen wij : het 
gaat n i e t ! ». 

De breuk tussen Verroken 
en de redaktie van « De Ron-
senaar » is dus wel duidelijk ! 

NOCH 
NOCH 

PiERS, 

REGEN 
De Smaele van De Stan

daard is er niet in geslaagd 
de intiemste wens van 
schoonbroer Piers in vervul
ling te doen gaan en de mars 
naar de kust te zien misluk
ken. 

Noch Fiers noch regen kon 
de betogers deren. 

De Vlaamse betogers laten 
zich door geen CVP-kranten-
tengeschrijf tegenhouden. 

Wat een uitstekende vin
gerwijziging is voor de derde 
opmars naar Brussel. Zelfs als 
De Standaard naar het CVP-
wachtwoord « sabotage » luis
tert zal ze een sukses worden. 

OPOFFEREND 

« Jan Verroken is een opof
ferend man », schreef Het 
Volk. 

En gelijk heeft h e t ! 
Ten tijde van hèt Harmei-

centrum offerde hij de Voer
streek en de Platdietse streek. 
Achteraf kon zijn dwaasheid 
voor de Voerstreek goedge
maakt worden. 

NAAR DE VOERSTREEK EN LANDEN 

Op 1 september viert de Voerstreek en de streek vsn 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 : Aubei en de Platdietse streek. Voor 
inlichtingen telefoneer of schrijf naar Hof de Voer, Kloosterstraat 84, 
's Gravenvoeren, telefoon : 04/79.62.00. 

Bij de taalgrensregeling or-
ferde hij Edingen. 

Bij de jongste taalwetten 
offerde hij de randgemeen
ten. 

Bij een gebeurlijke zetel
aanpassing gepaard aan de 
grondwetsherziening zal hij 
de Vlaamse meerderheid of
feren. 

Jan Verroken van Edingen 
en van de randgemeenten is 
een opofferend man. 

De franstaligen weten zich 
uitstekend van hem te bedie
nen. 

DIENST EN 

WEDERDIENST 

« De Standaard * stelt 
graag en voortdurend zijn 
kolommen open om Jan Ver
roken toe te laten, zijn ver-
volgromans over de nieuwe 
taalwetten gedrukt te zien. 
En waar de « Standaard »-
redaktie het nog nodig vond 
om in een korte inleiding 
wat afstand te nemen van 
het pro-domoproza van Mo
yersoen, brengt ze Verroken's 
bijdragen zonder enige rezer-
ve en dus met kennelijke 
goedkeuring. 

Voor wat hoort wat... J an 
Verroken heeft verleden week 
met 'n subtiel gebaartje zijn 
dank betuigd voor de ver
leende gastvrijheid. Schreef 
hij : « Verscheidene vrienden 
uit de Vlaamse joernalistiek 
zullen het trouwens bevesti
gen, dat wij hun meermalen 
vroegen, niet te zeer en te 
vroeg zekere verworvenheden 
(van de nieuwe wetten, 
n.v.dr.) te onderstrepen, 
vóór de beer wel en goed ge
schoten was ». 

De « vrienden uit de Vlaam
se joernalistiek», vooral die 
uit de «Standaard», krijgen 
aldus hun alibi. En Manu kan 
de wisselvalligheden van zijn 
proza nu «taktisch» ver
rechtvaardigen. Wat hij t rou
wens vroeger al deed. 

Want nadat de Gazet van 
Antwerpen begin juli het le
zerspotentieel van De Smae-
le's krant zwaar begon te be
dreigen, zijn er enkele dagen 
geweest dat ook Manu geen 
goeie kant kon vinden aan de 
regeringoatwerpen. 

We weten nu waarom : de 
beer moest eerst geschoten 
zijn. 

Zover is het nu ! Het proza 
van Manu én van Verroken 
is er sindsdien niet overtui
gender op geworden. 

Aan 'onderling hulpverleen 
op zijn Manu's en zijn Ver
roken's heeft Breughel des
tijds een werk gewijd : de 
blinde die de blinde leidt. 



DE VOLKSUNIE 

D E T A A L 

D E R K N E C H T E N . . . 

De Vlaamse dagbladpers 
blijft In haar knechtenrol 
wanneer zij thans prof. 
Fransen en het IJzerbede-
vaartkomitee aanvalt en be
kritiseert omdat deze het 
aangedurfd hebben de nieu
we taalwetgevmg ie veroor
delen en de verantwoorde
lijkheid van de Vlaamse po
litieke mandatarissen die dit 
alles goedkeurden aan de 
kaak te stellen. Dat mag ab
soluut niet : er moest hulde 
gebracht worden aan deze 
bende verraders van al het
geen zij zelf voorgehouden 
en verdedigd hebben. Wij 
zijn het potsierlijk proza 
van het gewezen lid van het 
IJzerbedevaartkomitee, se
nator Karel Van Cauwe-
laert, niet helemaal verge
ten over« « geen morzel 
Vlaamse grond » die mocht 
prijsgegeven woiden, dezelf
de paljas die in de senaat de 
zotste karpersprongen uitge
haald heeft, in verband met 
de taalgrensvastlegging en 
de Voerstreek reeds, waar 
hij het behoud van de Voer-
streek bij Luik aanvaardde.. ! 

Het knechtenproza dat 
thans in de gelijkgeschakel
de Vlaamse pers verschijnt 
ter verdediging van de par
lementairen der kleurpar-
tijen is gewoonweg walgelijk 
en moet door ieder rechtge
aard mens als dusdanig ook 
aangevoeld worden. 

...EN GEKRONKEL 

Of zijn deze kranten reeds 
vergeten wat zij zelf ge
schreven hebben ? Het zou 
wel zeer nuttig zijn een 
bloemlezing te laten ver
schijnen, zonder kommen-
taar, met artikels en uittrek
sels uit artikels in de 
Vlaamse dagbladen versche
nen gedurende de jongste 
jaren in verband met de 
Vlaamse problemen en de 

taalwetgeving : eenieder zou 
zich dan rekenschap kunnen 
geven van de kronkelende 
en de ontstellende inkonse-
kwentie van deze kranten 
het zou zelfs in hoge mate 
lachwekkend zijn indien het 
niet zo ergerlijk was. 

Een onafhankelijke en po
litiek eerlijke dagbladpers 
is in Vlaanderen momenteel 
onbestaande. 

Een Vlaams, politiek onaf
hankelijk en neutraal dag
blad zou zeer welkom zijn in 
Vlaanderen en ongetwijfeld 
ook goed onthaald worden. 

Want meer en meer lezers 
zijn het beu het infantiel 
proza te lezen van mensen 
die zelf niet geloven wat zij 
schrijven en blijkbaar uit
gaan van de veronderstelling 
dat hun lezers onderontwik
kelden zijn zonder geheu
gen. 

L U O O V I C M O Y E R S O E N . . . 

De heer Ludovic Moyer-
soen, opvolger van wijlen 
Woeste als volksvertegen
woordiger van Aalst, heeft 
zich steeds doen opmerken 
als verdediger van be'angen 
die geen Vlaamse belangen 
waren. Hij wierp zich op als 
verdediger van de annexa
tie der randgemeenten bij de 
Brusselse agglomeratie, het 
fameuze plan van Theo Le-
fèvre, hij verdedigde "net 
Vele argumenten de nieuwe 
taalwetgeving in « De Stan
daard ». Een argument heeft 
hij evenwel uit het oog ver
loren, alhoswel hij het zeer 
goed moest kennen : het ar
gument van het b e a n g der 
grondspekulanten. 

Wij ontlenen volgende in
lichtingen aan de « Memen
to des valeurs » : baron R 
Moyersoen is de voorzitter 
van de raad van beheer van 
de S. A. Basilique - Charles 
Quint, maatschappij voor 
grondspekulatie die rond 
1930 ongeveer de helft van 
de bouwgronden van Gans
horen opgekocht heeft. 

In de beheerraad zetelt 
ook nog de heer J. Moyer
soen. 

Het kapitaal bedraagt 
3.044 500 F verdeeld in 22.730 
aande'en, waarvan de nomi
nale waarde dus ongeveer 
135 F is. 

. . .DE GROTE WINST 

De winst voor het jaar 
1960 bedroeg 5.166 000 F, het
zij 227 F per aandeel. Voor het 
jaar 1961 bedroeg de winst 
10.045.000 F hetzij 441 F per 
aandeel ! 

Dit werpt een schril licht 
op de woekerwinsten va-n de 
grondspekulanten, zeer goed 
bekend aan de heer Ludovic 
Moyersoen, en aan het belang 
dat zij hebben bij de annexa
tie van de randgemeenten bij 
de Brusselse agglomeratie. 

Herinneren wij er aan dat 
de heer Ludovic Moyersoen, 
minister van binnenlandse 
zaken, in zijn wetsontwerp 
van 1952 de annexatie van 
Ganshoren bij de Brusselse 
agglomeratie voorstelde en 
verdedigde... 

Het is ons momenteel niet 
bekend of de familie Moyer
soen, gespecialiseerd in 
grondspekulatie, ook geïnte
resseerd is in maatschappijen 
die gronden opgekocht heb
ben in de randgemeenten die 
thans opnieuw aan de ver-
fransing ten prooi geworpen 
werden... Misschien kan ie
mand ons daarover inlich
ten ? 

TENAX EN 

FRANSEN 

Onder de CVP-schrijvelaars 
die na de IJzerbedevaart hun 
pen gescherpt hebben om 
professor Fransen te lijf te 
gaan, is Tenax van het «Be
lang van Limburg» — in de 
gewone omgang senator Hu-
bert Leynen — wel veruit de 
platste geweest. 

Tenax gaat zover, aan 
Fransen nauwkeurig voor te 
schrijven, hoe diens redevoe

ring eigenlijk er uit had moe
ten zien. Twee delen, zegt 
Tenax, waarvan het eerste 
gewijd aan de pozitieve ver
wezenlijkingen van het ver
leden en het tweede aan de 
plannen voor de toekomst 

Omdat Fransen dit school
meester-recept van Leynen 
niet heeft gevolgd, verwijt de 
senator hem « een gebrek aan 
feeling». Want «dat professor 
Fransen de gangmaker van 
het onverdraagzaam extre
misme zou zijn », durft Tenax 
niet beweren, zegt hij. Hoog
stens insinueren. 

Heel dat gemeen, schoolvos-
achtig en geniepig proza is 
Tenax uit de pen gedrupt al
leen maar omdat professor 
Fransen bevestigd heeft wat 
vóór hem alle niet-politiek 
gebonden flaminganten reeds 
duizendmaal zegden : het 
goedkeuren van de nieuwe 
taalwetten door de hazehar-
ten van de Vlaamse CVP was 
een misdaad. 

- 5 
Leynen zou beter zwijgen. 

Hij heeft geen enkele reden 
om zich in de komende 
maanden te doen opmerken. 

T U QUOQUE. . . 

Indien we een paar vrien-< 
den — vakantiegangers aan 
de Vlaamse kust — mogen 
geloven, dan zou de afkeer 
van «De Standaard - Het 
Nieuwsblad » voor marsen op 
de kust niet alleen ingegeven 
zijn door de schoonbroeder-
lijke bezorgdheid om de poli
tieke rust van burgemeester 
Jan Piers. 

« Het Nieuwsblad » zou, in 
samenwerking met een grote 
firma, strandspelen aan de 
kust organizeren waarbij het 
Frans nog maar eens « lan-
gue véhiculaire » is. 

En dat men niet graag van 
de koord spreekt in het huis 
van de gehangene, is duide
lijk.... 

KAMPEERDERS NAAR DE VOERSTREEK ! 

Tweo kampeerterreinen gelegen in de mooiste omgevmg van de 
Voerstreek verwachtten U op 1 september. Hierboven geven wij een 
foto van het terrein te Moelingen waar zowel een waterval als een 
forellenvijver en een bergrivier (de Berwinne) gelegen zijn. Kam
peerders komen liefst reeds op 31 augustus of vroeger naar de Voer
streek om de nacht van 31 oogst op 1 september mee te maken. 
Voor nadere inlichtingen telefoneer of schrijf onmiddellijk naar Jef 
Ernst, Hof de Voer, Kloosterstraat 84, 's Gravenvoeren, telefoon : 
04/79.62.00 of naar onze redaktie, liefst dinsdag, woensdag en don
derdag, telefoon : 02/23.11.98. 

KWN3» 

Reeds enkele dagen nadal het verraad der 
Vlaamse kleurpolitiekers in Kamer en 
Senaat geleid had tot de goedkeuring van 
de nieuwe taalwetten, tekende zich in de 
Vlaamse C.V.P.-pers duidelijk een nieuwe 
taktiek af. 

Om te beginnen werden de kolommen 
breed opengesteld om aan C.V.P.-parlemen
tairen ruinnschoots de gelegenheid te geven, 
het verraad goed te praten en het zelfs te 
verheerlijken als een overwinning. 

En vervolgens besteedden de redakties 

vonden door de perslui die hem zo geest
driftig zijn bijgevallen. Hij werd geboren 
op het ogenblik van het verraad zelf, vlak 
na Ilertoginnedal, toen De Saeger niets 
meer aan te voeren had te zijner verdedi
ging en naar ander hout zocht om pijlen 
van te maken. Plots heette het dan : « het 
eerste probleem na het parlementair verlof 
zal dat van de zetelaanpassing zijn ». 

De C.V.P.-pers volgde : ze kon best het 
alibi van de zetelaanpassing gebruiken om 
haastig over de gevolgen van de kapitulatie 

teken van de zetelaanpassing is het grofste 
rad dat men ooit de Vlamingen voor ogen 
heeft trachten te draaien. Want het moet 
toch eenieder, die de politiek zelfs maar van 
verre volgt, duidelijk zijn dat - wat de grote 
partijen betreft - de beslissing over de zetel
aanpassing al lang gevallen is. 

We twijfelen er nauwelijks aan of de 
zetelaanpassing komt er inderdaad. Ze werd 
zeer formeel bij herhaling toegezegd zowel 
door de eerste-minister als door de belang
rijkste woordvoerder van de Vlaamse B.S.P., 

VLUCHT IN DE ZETELAANPASSING 

opvallend veel ruimte aan het probleem der 
zetelaanpassing (1). 

De nieuwe lijn tekende zich het duide
lijkst af in « De Standaard » waar Manu 
Buys met zoveel woorden schreef : « wat 
voorbij is, is voorbij. Nakaarten helpt niets. 
En laat er ons over waken dat we mekaar 
niet voor verrader beginnen te schelden. 
Want we zullen iedere Vlaming best kunnen 
gebruiken in de komende slag : die der 
zetelaanpassing ». En Verroken vulde een 
paar weken later aan : « De zetelaanpassing 
is reeds begonnen ». 

Die nieuwe taktiek is zo maar niet uit de 
lucht komen vallen. Hij is zelfs niet uitge-

van Hertogïnnedal heen te glijden. 

Sindsdien wordt ons op alle toonaarden 
gezegd, dat alle krachten dienen gebundeld 
te worden voor de beslissende strijd rond 
de zetelaanpassing. En duidelijk laat men 
doorschemeren dat de Volksunie, door ver
der het verraad van de C.V.P.-parlementai
ren te blijven cuinklagen, het Vlaamse front 
verzwakt en dus de zetelaanpassing in 
gevaar brengt. Men is zelfs verder gegaan : 
er is geschreven geworden dat de Volksunie 
maar best over zetelaanpassing zou zwijgen, 
vermits zij het federalisme « en das de 
pariteit » verdedigt. 

Dit plotse bevlieging tian strijdlust in het 

Jos van Eynde Dat ze een elementair recht 
is, durft niemand meer betwisten. Zelfs de 
« Echo de la Bourse » bevestigde het nog 
deze week. 

Evenmin twijfelen we er echter aan dat 
dit elementair Vlaams recht reeds werd 
verkwanseld door de grote partijen. Want 
zowel de regering als de partijen hebben bij 
herhaling reeds verklaard, de zetelaanpas
sing te zullen koppelen aan de grondwets-
herzieriing en seMkkingen te zullen voor
zien om de Waalse a vrees voor minoriza-
tie » weg te werken. 

De partijkongressen van «te C.V.P. en cte 
B.S.P. hebben terzake reeds bindende 
besluiten getroffen ; te Oostende sprak de 

C.V.P. zich uit voor de ê/3-grendel en tt 
Charleroi verklaarde de B.S.P. zich akkoord 
met de paritaire senaat. Voor zover de 
zetelaanpassing bij de grote partijen nog 
dient ter sprake gebracht te worden, is het 
uitsluitend om een akkoord te treffen over 
de modaliteiten om de Vlaamse meerderheid 
bij de grondwetsherziening te ontkrachten. 

Het scenario is reeds klaar : de zetelaan
passing komt er, gekoppeld aan een akkoord 
tussen de twee of de drie grote partijen om 
tijdens de volgende legislatuur de grond
wet te herzien in het licht van de Waalse 
minorizatie ». 

In de slag om de zetelaanpassing zullen 
de grote partijen - mét hun Vlaamse vleu
gels - nooit de bondgenoten, steeds de tegen
strevers van de Vlamingen zijn. De slag 
werd door de Vlaamse kleurpolitici reeds 
verloren, vooraleer hij begon : op de hon-
gressen van Oostende en Charleioi. 

Dat de Vlaamse C.V.P.-pers thans alle 
hens aan dek blaast voor de zetelaanpassing, 
kan niet anders genoemd worden dan grof 
bedrog. Indien deze pers het eerlijk meent, 
dat zij da n omschakele en dat zij de slnjd 
voor zetelaanpassing voere onder het énig-
mogelijke motto : zetelaanpassing zonder 
bedrog, zetelaanpassing zonder grendel
grondwet. 

De politieke redakteurs van de Vlaamse 
katholieke bladen dragen thans een grote^ 
een zeer grote verantwoordelijkheid. 

Gaan zij verder het spel van Vlaanderens 
vijanden spelen ? 

tvo. 
(1) Het is duidelijk, dat we hier mei 
doelen op het merkwaardige artikel van 
lic. De Weerdt in « De Standaard » vaa 
21.8 Lic. De Weerdt schrijft reeds jaren 
zeer gedokumenteerde bijdragen over de 
zetelaanipassing. 



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 alle 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 septembe' de overgang 
van de Voerstreek en het Landense naar Vlaanderen meemaken ! 

STEMMING IN REGEN 

Op de vooravond van de 
IJzerbedevaart de gewone 
drukte van alle jaren, wat een 
verrassing was. Inderdaad, 
aan de vooravond zijn het 
vooral jongeren, die fietsend of 
liftend in Diksmuide geraken. 
Noch voor het ene noch voor 
bet andere was het ideaal ! 
En toch waren ze er. Wat er 
op wijst dat bij goed weer de 
toeloop veel groter zou ge
weest zijn dan op andere ja
ren. 

De gewone moeilijkheden 
voor die jongeren om een 
nachtverblijf te vinden, wat 
velen oplossen met niet te 
gaan slapen. Eigenaardig dat 
de plaatselijke middenstand 
voor dit vraagstuk geen op
lossing zoekt, daar waar ze 
dit wel doet voor het parkeer-
vraagstuk. 

De jongeren hielden zich 
bezig met het zingen van 
Vlaamse strijdliederen of met 
geïmproviseerde optochten 
waarbij «Theo buiten» de 
geliefkoosde slogan bleek, al 

ging het hier vaak om Chlro 
en K.S A.-troepen. 

De woning van de plaatse
lijke C.V.P.-senator wisten ze 
klaarblijkelijk niet goed lig
gen want hij ontsnapte 
meestal aan hun betogings-
lu3t. De man had een grote 
leeuwenvlag uitgestoken, hoe
wel hij de anti-Vlaamse wet
ten vorige maand goedge
keurd heeft. 

Er werd wat geroepen op de 
Grote Markt voor het huis 
van een liberaal gemeente
raadslid en ook voor het Ho
tel de France. 

RODE LAP 

Wij bezochten het «Hotel 
de France » om met de zaak
voerder een praatje te slaan. 
De man, een typisch West
vlaams middenstander, was 
niet erg gerust. Elk jaar drei
gen er ruiten stuk te vliegen 
en hij begrijpt het niet. 
« Iedereen is hier welkom » 
zegt hij, «ik heb niets tegen 
de bedevaarders». Wij keken 
naar buiten, naar een groep 
jongeren van twintig jaar — 
snotneuzen volgens De Stan
daard — op wie het opschrift 
« Hotel de France » klaarblij
kelijk uitdagend werkte aan 
de vooravond van de IJzerbe-
vaart. «De zaak heette zo 
toen ik ze overnam » zegt de 
baas, « ze heeft altijd zo ge
heten ». 

Voor de rest is de zaak naar 
de voertaal zo Westvlaams als 
de andere zaken te Diksmui
de. Wij werden in het West
vlaams bediend en de reke
ning was in het Nederlands. 

MEER MINDER 

La libre Belgique ziet elk Jaar 
minder volk te Ditsmuide 
zodat binnen enkele Jaren de 
toren er zal alleen staan. An
dere kranten zagen hetzelfde 
aantal of meer deelnemers 
dan vorige jaren. 

Minder volk was er beslist 
niet wat, zo'n hondenweer in 
aanmerking genomen, de 
groeikracht van de bedevaar
ten bewijst. Zeker als het 
IJzerbedevaartkomitee op de 
ingeslagen weg voortgaat en 
een realistische taal voert, 
ook in de aanklacht. 

ONBEKENDE SENATOR 

Senator Gaby van de Putte 
was naar het schijnt ook op 
de IJzerbedevaart. Volksgazet 
merkt op dat het lot van Ver
roken hem bespaard bleef, 
omdat hij onbekend is. 

Dat zal wel juist zijn. 
Jos van Eynde schrijft dat, 

zo hij naar een Vlaamse be
toging zou gaan, men hem 
niet zou uitjouwen ! 

Wat wel een grote zelfbe-
goocheling is na hetgeen hij 
in het parlement uitgespookt 
heeft! 

Zou hij misschien van plan 
zijn naar de derde mars op 
Brussel te komen ? 

Met zijn rode knokploegen? 
Om te betogen voor de ver

dere kolonisering van Vlaan
deren ? Wat in de grond zijn 
politiek is. 

Solidair met Collard. 

' VERROKEN EN 

VAN DEN DAEL.E 

Het Volk klaagt het feit aan 
dat Jan Verroken door een 
tiental bedevaarders uitge
scholden werd. Het waren 
Volksuniemensen die dat de
den, schreef de krant van 
Schildwacht, de man van 
« geen morzel grond zullen ze 
ons ontwringen ! » 

Schildwacht zelf bleef af
wezig. De IJzerlucht was er 
zuiverder om. 

Dat Jan Verroken uitge
scholden werd omdat hij het 
verradersplan van de Gentse 
franskiljon Theo Lefèvre niet 
alleen goedkeurde maar ach
teraf nog wil goedpraten ook, 
is volkomen normaal. En ver
diend. 

Gerard van den Daele werd 
even normaal met rust gela
ten. Hij bleef zijn eed aan 
Vlaanderen trouw en ver
scheen met volle recht te 
Diksmuide. Hij was er op zijn 
plaats Verroken niet. 

Van den Daele zegt niet 
veel, maar heeft de moed van 
zijn overtuiging. Jan Verro
ken kletst er maar op los, 
evenals een Kiebooms, maar 
een overtuiging hebben ze 
klaarblijkelijk niet. Of alles
zins de ruggegraat niet om 
zich konsekwent daarnaar te 
gedragen. 

Het strijdende Vlaanderen 
wenst van hun tergende aan
wezigheid bevrijd te zijn. Dat 
ze gaan naar de betoging van 
degenen met wie ze solidair 
waren om de verfransings-
taalwetten jgoed te keuren. 
' i •• - . " •• ^fbasiiifü 'Hit 3Ï& 

Michel Huveners is mei alleen 
tud-leider van de B.J.B., hij is ook 
voorzitter van het <( Jeugdkomitee 
voor de Bedevaart ». Het ligt dus 
helemaal in de lijn dat hij in het 
B.J.B. - maandblad « Ploeg en 
Kruis » verleden week een Bede
vaart - artikel liet verschijnen. 

Nu is dat artikel helemaal niet 
decht. Er staan een reeks hehar-
'tenswaardige dingen in, waarmee 
we het zonder al te veel voorbehoud 
•ens kunnen zijn. En toch heeft de 
lezing ervan ons geëergerd. En die 
ergernis is stellig niet venninderd 
toen we een paar dagen later moes
ten vaststellen dat een paar zinnen. 

Dergelijke « verstandige » volzin
nen doen het hem bij sommigen. 

En de grote pers — ditmaal dus 
de (( Standaard » — verwijst er 
graag naar, omdat ze zodoende nog 
eens de kans krijgt, de tegenstrever 
onrechtstreeks op de neus te wrijven 
dat hij een holle romanticus is die 
bij voorkeur Vlaamse strijdliederen 
uitgalmt onder het voortdurend en 
energiek zwaaien van strijdbanieren 
of krijgsleuzen. 

Maar we zijn nuchter genoeg om 
aan vriend Michel even te vragen, 
wanneer — volgens hem — de ro
mantische periode van de IJzerbe
devaarten en van de Vlaamse hewe-

DE GEMEENPLAATS 

die ons onaangenaam troffen, door 
de « Standaard » prijzend werden 
geciteerd. 

Na in zijn artikel de historiek van 
de IJzerbedevaarten te hebben ge
maakt, zocht Michel Huveners een 
antwoord op de waag of de Bede
vaart alleen maar een vrome traditie 
is dan wel of ze door de jaren heen 
een « eigentijdse ziel » kreeg. 

En hij kwam tot het besluit : uNa 
de romantische tijd is nu een periode 
van realiteit en konkrete verwezen
lijkingen ingetreden. Leuzen, vaan
dels en liederen zijn niet de enige 
middelen om Vlaanderen te redden,, 

Er is inzicht, door studie en be
zinning, nodig ))i 

ging in het algemeen werd afgeslo
ten. We kennen zijn antwoord hal-
velings : na de romantische periode 
is « nu » de periode van realiteit ge
komen. Nu : dat is vandaag. Met 
zijn generatie! Met hem! 

Tegen deze groteske zelfover
schatting —• waaraan niet alleen Mi
chel Huveners zich bezondigd, maar 
allen die gedachteloos dezelfde ba
nale gemeenplaats herkauwen — 
willen we toch even de stem verhef
fen. 

De Vlaamse beweging is een ont-
voogdingsstrijd die zich reeds over 
vele decennia uitstrekt Op ieder 
ogenblik tijdens deze lange periode 
is hij tijdsgebonden geweest — om 

het met eeif mode-wooid te zeggen : 
« eigeyitijds ». Daé hij niet steunde 
op verouderde opvattingen en be
ginselen, heeft hij telkens weer be
wezen door opnieuw grote massa'^^] 
van het Vlaamse volk ie bundelen, 
nadat hij door uitwendige oorzaken 
(repressie's, oorlogen, enz.) of 
door inwendige oorzaken (misreke
ningen, taktische fouten, vergissin
gen) werd lamgelegd. 

In die zin voelen wijzelf ons 
slechts een schakel (naar wij hopen: 
de laatste) in een worsteling die zich 
met op- en neergangen uitstrekt 
over verschillende generaties. De
ze innige verbondenheid met het 
verleden der Vlaamse beweging — 
dat wij in alle bescheidenheid menen 
te kennen — is niet alleen een sterk
te in zwarte dagen; het is tevens een 
kostelijk korrektief voor vele omwe
gen en dwalingen. Ze weerhoudt er 
ons tevens van om, met Michel Hu
veners, te beweren dat zopas een 
onzalige periode werd afgesloten en 
dat het nu tijd wordt voor u les len-
demains qui chantent ^. 

Hoe kan iemand met een greintje 
verstand er in Godsnaam toe ko
men, heel het verleden van de 
Vlaamse beweging dood te verven 
onder de min of meer geringschat
tende etikette : romantische periode. 

Was de zo nuchtere, moderne en 
zakelijke inzet voor de vervlaamsing 
van de Gentse hogeschool, van het 
universitair onderwijs, een uiting 
van voze romantiek? Was de we
dergeboorte van de Vlaamse bewe
ging na de eerste Wereldoorlog, met 
haar sterk sociaal besef dat in de 
loopgrachten was .gegroeid en met 
haar internationale gerichtheid een 
uiting van voze romantiek? Was het 
pozitief werk, in de jaren 30 het 
werk van holle romantici?, 

MenWjèi''''^M%m' tkf'mimt-''''^ 
ojjer zijn van een nieuw, maar dan , , 
volkomen hol romantisme, o ^ fe^f. 
te durven beweren. Cw"I ii*»? iWinmi,m 

.,^.^ Michel Huveners verwacht voor 
de Vlaamse strijd vooral veel heil 
van studie. Hijzelf zou met veel 
vrucht de geschiedenis der Vlaamse 
beweging kunnen bestuderen. Dan 
zal hij ontdekken hoe in iedere ge
neratie Vlaamse bewegers de opper-
vlakkigen, de beunhazen of de ban
gerikken de voorgaande generatie 
van <( valse romantiek » beschuldig-

' den en zichzelf meteen op de altaren 
van nuchterheid en degelijkheid ver
hieven. Het is een menselijk, maar 
weinig praktisch tijdverdrijf. 

Vaststellingen als die van Michel 
Huveners kan men, over een perio
de van een vijftigtal jaren, met kar-
revrachten bijeenlezen. Ze zijn noch 
oorspronkelijk, noch juist. En dus 
tamelijk onschuldig. 

Behalve vanwege het tijdverlies 
dat ze berokkenen aan de enkele 
naiëven die er een tijdlang in vast
lopen. En behalve vanwege de e^re-
tigheid waarmee ze gehanteerd wor
den door de zoekers naar een alibi 
en door hen die handig genoeg zijn 
om te weten dat een duizendmaal 
herhaalde gemeenplaats in een uile-
kop uiteindelijk als waarheid gaat 
klinken. 

Of moeten we het zo begrijpen 
dat Michel Huveners en de andere 
predikers van de gemeenplaats zelf 
zopas vanuit de loutere romantiek 
naar nieuwer inzicht gerijpt zijn? 

Dat gebeurt met iedereen, op een 
bepaalde leeftijd. Maar niet ieder
een voelt de behoefte om het van de 
daken te schreeuwen. 

De Vlaamse beweging zélf Is —" 
gelukkig —5 ouder en wijzerl 

tvo. 
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De « kippenoorlog » — in de Franse, Duitse en Engelse 

vertaling respectievelijk « guerre des poulets », « Poulet-

Krieg » en « chicken war » — is sinds een paar weken 

een vaste rubriek in de Europese en Amerikaanse bladen 

geworden. Het woord doet — vooral in deze komkom

mertijd — nogal blijspel-achtig aan. 

Maar de kippenoorlog wordt gevoerd door mensen en 

machten, wien hij bittere ernst is. 

DE KIPPENOORLOG 

Hoe belangrijk die kippenoorlog is, 
kan men o.m. afleiden uit het feit 
dat prezident Kennedy zich voorge
nomen heeft, op 16 september via ra
dio en T.V. een speciale boodschap tot 
het Amerikaanse volk te richten om 
het voor te lichten over de ontwikke
ling van de « chicken war ». Het zal 
dan ongeveer een jaar geleden zijn 
dat de prezident der V.S. zich met een 
speciale boodschap tot de natie richtte 
tijdens een andere belangrijke krizis: 
de Kuba-blokkade. 

De kippenoorlog is niet gisteren be
gonnen : hij woedt al maandenlang 
doch is pas nu in een akuut en be
slissend stadium gekomen. 

Waar gaat het hem eigenlijk om ? 
Sinds 30 juli 1962 — ruim een jaar 

geleden dus — zijn door de E.E.G. 
nieuwe invoerrechten geheven op de 
invoer van Amerikaanse braadkippen 
binnen de grenzen der Zes. Door deze 
nieuwe tarificatie wordt per kilogram 
kippenvlees ongeveer 16 F meer aan 
rechten geheven dan vroeger. 

Deze verhoging van de invoerrech
ten had een terugslag op de kippen-
teelt die in het Amerikaanse midden
westen massaal wordt bedreven; over 
deze terugslag zelf, maar niet over de 
omvang ervan, is iedereen het eens. 
Uit Duitse cijfers blijkt dat gedurende 
de eerste vijf maanden van vorig jaar 
31.100 ton kippenvlees in de Bonds
republiek werden ingevoerd; ondanks 
het feit dat de Duitse « Edelfresswel-
le» sindsdien onverminderd voort
duurt, daalde de invoer van Ameri
kaanse kippen tijdens de eerste vijf 

maanden van 1963 tot 10700 ton. 

*»»•»»•»—caknifju scic«c^ao«n»É'' 

« Vooruit! Blijf daar niet zitten ! 

De Amerikanen beweren, becijferd 
te hebben dat de verhoging van de 
kippentarieven hen een verlies be
rokkent van twee miljard driehonderd 
miljoen B.F. Zij vrezen daarenboven, 
dat deze tarief-verhoging slechts een 
begin is en dat uiteindelijk alle Ame
rikaanse landbouwprodukten door de 
E.E.G. zwaarder zullen belast worden. 
De uitvoer van landbouwprodukten 
uit de V.S. naar de Zes is uiterst be
langrijk : een derde van de Ameri
kaanse landbouwopbrengst (voor een 
waarde van 70 biljoen B.F.) gaat naar 
de gemeenschappelijke markt. 

Van Europese zijde wordt daar te
gen aangevoerd dat het met de kip
pen een speciaal geval is. De Ameri
kaanse kippen worden naar de Zes 
uitgevoerd aan echte dumpingprijzen, 
omdat de kwekers ze kunnen voeren 
met gedenaturalizeerd graan dat 
goedkoper is dan elk kippenvoer in 
de E.E.G. Europese specialisten bewe
ren dan ook dat deze dumping een 
rechtstreeks gevolg is van de Ameri
kaanse landbouwpolitiek met zijn 
graanprotektionisme. Zi | wijzen er 

Sonnt&g^blAtt 

Kippen kontra V.W. ? 

daarenboven op dat niet eens 4 t h . 
van de door de regering der V.S. 
rechtgehouden kippenproduktie wordt 
uitgevoerd, dat de kippenuitvoer 
slechts 4 t h . bedraagt van de Ameri
kaanse uitvoer van landbouwproduk
ten naar de E.E.G. en nauwelijks 1,2 
t.h. van de totale uitvoer naar de Zes. 

Hoe dan ook : de kippenfarmers uit 
het midden-westen, die over een 
sterke lobby te Washington beschik
ken, brachten de Amerikaanse poli
tieke wereld in beroering. De Ameri
kaanse politici kwamen des te grager 
in beweging omdat zij van de kippen
oorlog een krachtproef wensten te 
maken met de groeiende ekonomische 
macht van de E.E.G. 

Dat zijn, aan beide kanten, de of
ficiële standpunten. 

Van Amerikaanse zijde nu — en 
daarmee is de kippenoorlog in zijn 
akuut stadium gekomen — heeft men 
gedreigd, de E.E.G.-tariefverhoging 
voor braadkippen te zullen beant
woorden met een Amerikaanse tarief
verhoging voor een lange reeks Euro
pese uitvoerprodukten, w.o. V.W.-
camionette's, fotopapier, chemische 
produkten, bloembollen en wijn. De 
V.S. hebben een vervaldatum voor hun 
ultimatum gesteld : 15 september 
a.s. De tariefverhoging zou in het 
totaal belopen tot twee miljard drie
honderd miljoen B.F., hetzij het be
drag dat de VS. beweren te verlie
zen aan de nieuwe kippentarieven. 

In de E.E.G. begon men onmidd«l« 
lijk te onderzoeken, welk land het 
zwaarst door de maatregelen der YM-

zou worden getroffen. Men dacht in 
de eerste plaats aan Duitsland met 
zijn VW-fabrieken. Maar uit Wolfs
burg kwam een geruststelling : er 
bleken vandaar uit in de eerste helft 
van 1963 slechts 9.000 VW-camionet-
tes naar de V.S. uitgevoerd te zijn en 
desnoods kon men een dergelijke hoe
veelheid onmiddellijk elders afzetten. 
De Duitse chemische nijverheid en 
foto-industrie begon echter dadelijk 
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drukking op de Bondsregering uit t& 
oefenen om de rechten op Amerikaans 
kippenvlees terug te verlagen. 

Uiteindelijk zijn de Franse wijn-
exporteurs wellicht de zwaarts ge-* 
troffenen. Nu is het wel merkwaardig 
dat de tariefverhoging voor Ameri-̂  
kaanse kippen geschiedde onder ster
ke Franse druk. De vijf andere E.E.G.-
partners hechtten er niet zoveel be
lang aan, maar de GauUe drukte de 
verhoging erdoor. Hij schijnt bewusi 
op de krachtproef aan te sturen. 

Zo komt de E.E.G. in het gedrang 
tussen twee onduldbare protectionis-
men : dat der V.S. en dat van dö 
Gaulle. De E.E.G. heeft daarenboven 
nog af te rekenen met andere in
vloeden : heel wat Europese industri
ëlen dringen aan op de verlaging van 
de kippentarieven en op het handha-* 
ven van lage tarieven voor de Ame
rikaanse landbouwgoederen. Ze ver
wachten van deze politiek, dat zij in 
de E.E G. opnieuw tienduizenden 
landbouwers van hun veld naar de om 
werkkrachten roepende industrie zal 
drijven. 

Zo is de kippenoorlog een uitersl 
belangrijke « test case » voor verschil» 
lende tegenstrijdige machtscentra eii 
belangengroepen. 

De afloop ? De Amerikanen speku* 
leren vooral op de druk die de Euro
pese industriëlen zullen uitoefenen. 
En die druk wordt al iedere dag steiw 
ker. tvo 
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De kippen-nachtmerrie. 

HET HART 
VAN BENELUX 
Dezer dagen is het tweede nummer van 

de pers gekomen van het engelstalige twee
maandelijkse tijdschrijt « THE HEART OF 
BENELUX », uitgegeven door de in 1962 
opgerichte ^Informatiedienst voor Neder
lands België n. 

Dit tweede nummer is even luxueus van 
uitvoering als het eerste en bevat een even 
groot aantal illustraties. De afwisseling van 
de stof is nog rijker gewoiden. 

Het hoofdartikel behandelt de stad Kort
rijk zowel uit het oogpunt van de economie 
als van de cultuur en de urbanisatie. 

Aansluitend bij het artikel over Kortrijk 
wordt het theater Antigone in Kortrijk 
belicht. Het is de bedoeling van de redactie 

van « The Heart of Benelux » om systema
tisch alle toneelbedrijvigheden in Vlaan
deren in geïllustreerde artikels te behan
delen. 

Ook de pers, zowel de dagpers als de 
periodieke pers komt aan de beurt. In dit 
nummer luordt De Gazet van Antwerpen 
behandeld. 

Onder de technische bijdragen bemerken 
we een stuk over de automatische scheeps-
lift in Oostende en een reportage in een 
Limburgse kaarsenfabriek. Van speciaal 
economisch belang is de voorstelling van de 
industriezone Petegem a/d Leie. Het toe
risme is goed vertegenwoordigd met een 
artikel over het Kinderen Alijns Hospitaal 
te Gent, waar nu het Museum voor Volks
kunde is ondergebracht. 

Een mooie reportage mei foto's is gewijd 
aan de Antwerpse toneelspeler en regisseur 
Joost Noydens, die o.m. geheel alleen 
Reinaert de Vos opvoert. 

Evenals in het eerste nummer is er ook 
nu een rubriek over de Nederlandse taaL 

De « Cnrrent Topics » zijn thans uilgS' 
breider en brengen een voortreffelijke keu$ 
van culturele, toeristische, universitaire, 
technische en economische nieuwsjes. 

« The Heart of Benelux » wordt uttg«-
geven door het simpatieke joernalisten-
echlpaa» Vreel te Gent, dat met dit privaat 
initiatie iets hoopt terug te winnen van 
het terrein dat de officiële Belgische ver
tegenwoordiging in het buitenland voor 
Vlaanderen verloren laat gaat. 

Wie dit zeer nuttig, praktisch en modern 
initiatief wenst te steunen kan een jaar
abonnement nemen op fiet prachtige 
tijdschrift. 

Overschrijving van êOO.-F op giro 12if 
van de Bank van Brussel, Kouter Si te 
Gent (voor rekening G/00/$ï.i57 van Infor
matiedienst) volstaat daartoe. 

Van harte aanbevolen. 
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t e r w i j l men overal elders 'de Icweekbloemen 

met de grootste zorg omringt , snijdt men in 

de streek van W o m m e l g e m — een dorp uit 

d e An twerpse Voorkempen — de ont luiken-

de knoppen van de dahliaplanten zo maar 

k o u d w e g af, om ze weg te werpen . Deze 

baldadige handelwijze heeft echter haar oor-

zaak : de dahliastruiken dienen inderdaad 

klein gehouden te worden en de bloeitijd ver-

t r aagd in afwachting van de elfde b loemen-

stoet die dit jaar op 25 augus tus door de 

s t ra ten van het dorpje zal t rekken. 

bloemen op wielen 

Onverwach t begin 

Op 6 september 1953 waren 
de ijverige leden van de 
Land- en Tuinbouwmaat-
schappi] «Natuurschoon» van 
"Wommelgem, aan hun veer
tigjarig bestaan toe en dat 
moest gevierd worden. Het 
bestuur zat echter met de 
handen in het haar : hoe 
zouden ze op treffende wijze 
die heuglijke gebeurtenis her
denken ? Een bloementen-
toonstelling houden zou niet 
meer inslaan, de mensen ko
men onwillig naar een alle
daags show zien. Neen, men 
zou met de bloemen naar het 
publiek gaan en dat kon al
leen door een bloemenstoet in 

Enkele tips 

De Wommelgemse bloe
menstoet vertrekt op zon
dag 25 augustus te 15 uur. 
Staanplaatsen kosten 10 F, 
tribuneplaatsen 25 tot 35 
F. Plaatsen worden ge
nummerd en verkocht bij 
de Vlaamse Toeristenbond, 
St Jacobsmarkt 45 te Ant
werpen. De wagens worden 
tentoongesteld op 25 au
gustus van 18 tot 24 uur, 
op maandag 26 augustus 
vanaf 9 uur. 

te richten. De idee vond een 
algemene bijval, maar het zou 
een geweldige inspanning 
vergen en daarom werd een 
beroep gedaan op al de ver
enigingen van het dorp, die 
gevraagd werden ieder een 
wagen te bouwen. Buiten alle 
verwachtingen lukte de eerste 
stoet volkomen, er waren zelfs 
twaalf wagens, meestal van 
kleine omvang, hoewel de 
eerste prijs werd weggekaapt 
door een dubbel stel dat de 
« Zwanenridder » uit Lohen
grin voorstelde. 

plant en bloeien van juli tot 
in de herfst. Om echter de 
bloeitijd uit te stellen en om 
verse bloemen te hebben te 
gen de tijd dat de stoet uit
gaat, snijdt men de eerste 
knoppen af, zodat de plant 
klein blijft en betere bloemen 
voortbrengt. 

De wagens, bestemd voor de 
praalstoet, worden meestal 
gemaakt uit onderstellen van 
oude auto's. Op de onderstel
len wordt een vloer gelegd, 
waarop de konstruktie van de 
praalwagen opgebouwd wordt. 

%-^-j<g,' . i^;i»a»«»raM&fi»y»»>try> ^^.^^a-^ra 

Deze loodsen worden dikwijls 
uit zeilen gemaakt vermits de 
meeste wagens niet geschikt 
zijn voor bergplaatsen met 
normale afmetingen. Sommi
ge wagens hebben namelijk 
een lengte die tot vijftien 
meter gaat en een hoogte die 
soms doet vrezen voor draad
overspanningen. 

Zest igduizend k n o p p e n 
Daags voor de grote dag 

worden de bloemen geplukt. 
De nagels worden vooraf in 
de knoppen gedrukt om des 

f.asr. 

Te Wommelgem ontstond door volkse sa
menwerking een prachtige bloemenstoet 
die ieder jaar tienduizenden belangstellen

den aanlokt. 

samenwerk ing 

Daar de belangstelling bij 
die eerste keer uitermate 
groot was werd besloten het 
bloemenfeest te bestendigen 
en ieder jaar een stoet in te 
richten. Er werd een komitee 
opgericht dat omgeschapen 
werd in een vereniging zonder 
winstgevend doel : «Bloe
menstoet van Wommelgem » 
waarin verschillende komi-
tees zitting hebben die zich 
bezig houden met adminis
tratie, financiën, propaganda, 
samenstelling van de jury, 
tribune en afsluiting van het 
dorp, kontakt met de wagen
bouwers en bloemenruil. Het 
zijn namelijk de verenigingen 
en geburengroepen van het 
8000 zielen tellende dorp die 
heel deze unieke gebeurtenis 
in een onvermoede geest van 
samenhorigheid en samen
werking op het getouw zet
ten. Zij telen zelf de bloemen 
op lapjes grond die bereidwil
lig en belangloos ter beschik
king worden gesteld en die 
bewerkt worden door men
sen welke er hun vrije tijd 
voor over hebben. Houdt iede
re vereniging of groep zorg
vuldig het geheim van het 
wagenontwerp verborgen, dan 
worden er toch boemen ge
ruild wanneer de ene bv. meer 
of te veel heeft van eenzelfde 
kleur. 

O p auto-onderstel len 
Het zijn meestal dahlia's 

die gebruikt worden bij de 
versiering van de wagens. 
Het is een bloem die weinig 
onderhoud vraagt en die in 
de meeste grondsoorten 
bloeit. De knollen, die in een 
kuil of in de kelder overwin
teren, worden In de lente ge-

Deze konstruktie — aan de 
hand van een vooraf ont
worpen plan en makket — is 
meestal een samenstelling uit 
houten balken, latten en we
zelplaten. Korfvormige tenen 
konstrukties worden soms 
aangewend voor zeer moei
lijk te vormen ontwerpen. 
Dagenlang wordt er in Wom
melgem door bereidwillige 
mensen getimmerd, gelast en 
getekend, dit alles onder 
reusachtige loodsen die de 
wagens moeten onttrekken 
aan onbescheiden blikken. 

te vlugger door de gelegen-
heidstimmerlui op de juiste 
plaats geslagen te worden. 
Dat is een hele karwei vooral 
als men bedenkt dat er tot 
zestigduizend en meer bloe
men dienen aangebracht op 
een enkele wagen. Er wordt 
dan ook de hele nacht door
gewerkt tot alle vlakken in de 
juiste kleur gezet zijn en alle 
tekeningen tot in de kleinste 
puntjes af zijn. 

Voor heel deze prachtige 
bloemenstoet is een perfekte 
organisatie nodig. De drukte 

wordt steeds maar groter. 
Duizenden mensen uit de pro
vincie Antwerpen, uit heel 
Vlaanderen en zelfs uit Ne
derland komen die laatste 
zondag van Augustus — voor 
velen de laatste vakantiedag 
— naar het bloemendorp. 
Vroeger is het dan ook wel 
eens gebeurd dat de politie er 
haast niet meer aan uit ge
raakte, dat er automobilisten 
waren die zonder het te wil
len in Wommelgem terecht 
kwamen en er de bloemen
stoet kwamen bekijken, ter
wijl anderen die wel de be
doeling hadden naar Wom
melgem te rijden er niet toe 
kwamen in het dorp te gera
ken. 

Thans is dat allemaal niet 
meer mogelijk : honderden 
rijkswachters zorgen die dag 
voor een ordelijke verkeers
regeling en hektaren weiden, 
bieden plaats aan tienduizen
den auto's 

De bloemenstoet zelf is 
geen reklamezaak, er rijden 
geen publiciteitswagens in 
mee. Slechts muziekkorpsen 
en drumbands begeleiden de 
bloemenwagens die op hun 
beurt worden voortbewogen 
door mensen welke haast on
zichtbaar binnenin wel heel 
hard moeten werken die dag. 
Zij zijn het die het minst zul
len zien van dit prachtige fes
tijn omdat zij in hun nauwe 
« werkplaats » slechts over 'n 
smalle gleuf beschikken van 
waaruit zij de reusachtige 
konstrukties veilig door de 
straten moeten leiden. Men 
zou haast zeggen dat dit een 
moeilijker karwei is dan het 
besturen van 'n reuzen-tank. 

S.D.L. 

Vlaanderen is 't land van de o.oeiueustoeten, maar nergens dan te Wommelgem 
•nstond deze gebeurtenis door stevige samenwerking van verschillende volksgroepen. 
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W i s t U w a t een galmei is ? Waarschijnli jk 
niet. Wi j hadden er t r ouwens ook nooit over 
gehoord voor wij de Plat-Dietse streek be
zochten. Een herbergier uit Kelmis vertelde 
het ons haarfijn in zijn zangerig Lemmergies , 
zoals het Pla t ook wel w^ordt genoemd. Een 
galmei is een bloem die — wat Vlaanderen 
betreft — slechts in O v e r m a a s word t aange
troffen en dan wel nagenoeg ui ts lui tend te 
Kelmis waar zich u i tgeput te z inkmijnen be
vinden. Dit bleek een van de verrass ingen 
y a n deze mooie streek te zijn, die t r o u w e n s 
op toeristisch gebied nog heel wa t meer te 
bieden heeft. Vermi t s wij het van bij het be 
gin beloofd hadden, en vermi ts overkort weer 
honderden Vlamingen naar O v e r m a a s zullen 
reizen, willen wij deze eerste kenn ismaking 
eindigen met een overzicht — ui teraard be 
knop t — op toeristisch gebied. 

eldzame 

groeit 

enkel op de ^^bleiberg 99 

Mijnen werden vijvers 
Wanneer men Kelmis van

uit de hoogte binnenrijdt, dan 
wordt men onvermijdelijk ge-
konfronteerd met de aanblik 
van wat men op het oog een 
zeer grote vijver zou heten. 
In werkelijkheid gaat het 
hier om de zinkmijnen die 
— nadat zij verlaten werden 
— vol water gelopen zijn en 
thans een zeer diepe vijver 
vormen die gelegen is naast 
de galmeiberg of Altenberg. 
Te Kelmis noemt men deze 
heuvel ook wel de Bleiberg, 
net als in het Duits. De mij
nen werden reeds ten tijde 
van de Romeinen uitgebaat 
maar geraakten sinds" 1884 
uitgeput. Later heeft meii' in 
de buurt nog wel zink gegra
ven maar het bedrijf werd 8 
Jaar geleden volkomen stilge

legd omdat de opbrengst niet 
meer voldoende was en men 
niet meer opkon tegen de 
konkurentie van het buiten
land. Het is ook op deze gal
meiberg dat de gelijknamige 
plant — die alleen aangetrof
fen wordt op afval van zink-
ertsen — groeit. Het is een 
geelachtige bloem die de 
grootte heeft van een norma
le jasknoop. 

Spoorwegv iaduk ten 
Te Hergenraat geraakten 

wij niet zonder moeite naar 
een goed punt van waaruit 
wij de geroemde en beroemde 
spoorwegviadukt konden be
kijken. Best rijd men hiervoor 
aan de kerk rechtsaf indien 
men uit de richting Kelmis 
komt. Midden een prachtig 
landschap van weiden, afge-

OVERMAAS 
TUSSEN KERS 
EN GALMEI 

Overmaas is de enige Nederlandstalige streek in ons land 
waar zinkmijnen gelegen zijn. De afval van deze zinkmijnen 
werd in de loop van de jaren opgehoogd tot heuvels die 
« Bleibergen » genoemd worden. De afval zelf wordt in het 
Platdiets « Galmei » geheten net als de bloem die erop groeit 
en die slechts leeft op een bodem waar zinkerts in aanwezig 
is. De galmei is dus als het ware een simbool voor Overmaas 
Bet als de kers trouwens die in dit schone land zo over-
yloedig gekweekt wordt. Daarom de titel van deze reportage 
31 Tussen kers en galmei » waarin onze reporter U vertelt 
over het toeristische schoon en de taaitoestanden : Over
maas, het land dat uit vier delen bestaat : de Voerstreek, 
de Platdietse streek, Aubel en het Duitssprekende gebied 
rond Eupen. 

ml 

zet met hagen, bossen en 
roodbruine bergen waarvan 
de wanden door afgravingen 
ingevreten zijn (men heeft 
hier inderdaad ook steengroe
ven) kijkt men uit op de in
drukwekkende overbrugging 
van een diepe doorgang die 
de Geul hier heeft weggebe
ten in de kam. De Hammer-
brücke zoals de viadukt wordt 
genoemd ligt op 57 meter bo
ven het dal, heeft een lengte 
van 300 meter en werd in 
1952 gebouwd ter vervanging 
van de oude viadukt die uit 
1841 stamde en die in tegen
stelling tot het huidige meta
len kunstwerk opgetrokken 
was in metselwerk, bestaande 
uit twee verdiepingen met 'n 
lengte van 220 en een hoogte 
van 75 meter. Te Moresnet 
ligt een andere spoorwegbrug 
die tijdens de eerste wereld
oorlog door de Duitsers werd 
gebouwd en tweemaal opge
blazen werd (in 1940 en in 
1945) maar telkens weer werd 
opgebouwd. Het is de langste 
viadukt van het land met een 
lengte van 1200 meter en be-
tonpijlers die een hoogte heb
ben van 68 meter onder de 
metalen brug. 

Kijken over vier landen 
Te Gemmenich gaat men 

trots op een «Vierlandenblik». 
Vanop de Vaalserberg die een 
hoogte heeft van 305 meter 
kijkt men uit over vier landen 
die tijdens vroegere eeuwen 
één waren en zoveel gemeens 
hebben : het gebied rond 
Aken en het woud. Zuid Lim
burg, Valkenburg en Heerlen 
en het land van Overmaas. 
De naam ontstond toen vroe
ger het neutraal gebied van 
Moresnet als vierde « land » 
(naast België, Duitsland en 
Nederland) gerekend werd. 
Het punt is niet gemakkelijk 
te bereiken, men dient een 
bosweg te nemen en er zijn 
slechte aanduidingen. Hier 
zou heelwat kunnen gedaan 
worden voor het toerisme 
maar de Luikse diensten ver
tikken het waarschijnlijk uit 
vrees teveel Vlamingen en 
Nederlanders aan te lokken. 
Voorlopig rijdt men best naar 
het vierlandenpunt via Ne
derland. Te weinig bekend is 
ook het feit dat in het Ak-
renwoud te Gemmenich oude 
Romeinse tumuli (grafheu
vels) werden ontdekt. 

Tre insporen , 

taalgeleerde en kastelen 
Montsen is bekend om zijn 

rangeerstation waar nage

noeg al het Belgisch-Duits 
goederenverkeer terecht komt 
om via zestig dubbele sporen 
gerangschikt te worden in 
treinpaternosters die van 
daaruit in verschillende rich
tingen vertrekken. Montsen 

voor de spotprijs van hon
derdduizend frank verkocht! 
aan een Luikse vereniging. 

Legende en 

r u w e werkelijkheid 
Te Moresnet ligt er een kas

teelruïne waaraan tevens een 
legende verbonden is. De 
burcht Schimper ligt hier op 
'n zeer stijle rots v. ongeveer 
dertig meter hoogte boven de 
Geul. Volgens de sage vlucht
te de dochter van Karel de 
Grote, Emma, hierheen met 
haar aanbidder Eginhard die 
geheimschrijver van de keizer 
was. Karel de Grote vond die 
twee — die uit het hof ver
bannen waren — hier terug 
en verzoende zich met hen. 
Te Moresnet bevindt zich ook 
het zeer grote kasteel van 
Uilenburg met vijvers en uit
geputte steengroeven. Ande
re kastelen bevinden zich nog 

Het kasteel van Uilenburg te Moresnet, een van de 
talrijke kastelen in het land van Overmaas. 

dat zeer schilderachtig in het 
Geuldal gelegen is, is tevens 
het geboortedorp van de gro
te Vlaamse taalgeleerde Dr J. 
Langohr die er ook begraven 
ligt. Dat dergelijke taalkundi
gen van Europees formaat in 
deze streek geboren en geto
gen werden, pleit wel zeer 
duidelijk voor haar Neder
landstalig karakter. 

Tot de merkwaardigheden 
van Overmaas behoren zeer 
zeker de talrijke kastelen die 
hier zeer dik gezaaid liggen 
in het prachtige dekor van 
heuvels, bossen en riviertjes. 
Wij zullen ons hier beperken 
tot de meest merkwaardige : 
Te Montsen is er de middel
eeuwse waterburcht « De 
Graaf » die -thans als hoeve 
dienst doet, waar zalen uit de 
dertiende eeuw te vinden zijn, 
een toren uit de 12e eeuw 
en waar men op muur en zol
derschilderingen, zeer oude 
Vlaamse opschriften kan ont
dekken. Te Sippenaken — 'n 
klein dorpje aan de Geul, dat 
in 1842 van Teuven werd af
gescheiden en dus eigenlijk 
bij de Voerstreek behoorde te 
zijn — bevindt zich het zeer 
prachtige kasteel van Beus-
daal dat gelegen is in een 
enig-mooie omgeving en dat 
men bereikt door via Teuven 
en het woud (Oostelijk) over 
de kiezelweg voorbij het mo
numentje dat de scheidings
lijn tussen Nederland en 
Platdietse streek aanduidt 
naar Beusdaal te rijden. Naar 
men ons vertelde werd dit 
prachtige kasteel onlangs 

te Membach en te Welken-
raat. In dit laatste plaatsje 
— dat op een hoogte van 256 
meter (aan de dorpel van de 
kerk nota bene) gelegen is — 
is er ook een — uitgeputte — 
zinkertsmijn naast baksteen-
en keramiekfabrieken. 

Een ander dorp dat hoog 
gelegen is : Hendrikkapelle, 
waar men gekonfronteerd 
wordt met de ruwe werkelijk
heid uit de tweede wereldoor
log. Op een reusachtig solda-
tenkerkhof liggen onder on
telbare netgereide, eendere 
kruisjes 17.320 Amerikaanse 
en 10.067 Duitse soldaten be
graven. Vrienden en vijanden 
rusten hier — zoals de op
schriften in de sobere maar 
groots aandoende gaanderij 
het zeggen (het Nederlands 
werd er niet vergeten) — in 
dezelfde aarde. 

Het meest uitgestrekte dorp 
van Overmaas is zeker Mem
bach met meer dan zevendui
zend hektaren waarvan 6.705 
ha bos, vooral gelegen in het 
Hertogenwoudgebied d a t 
eeuwenlang het jachtdomein 
van de Limburgse hertogen 
was Het dorp ligt aan de We-
zer en de Güeppe en op een 
hoogte van 489 nieter. Iets 
wat waarschijnlijk weinigen 
wisten : de bekende stuw
dam van de Gileppe ligt voor 
twee derde op grondgeh'ed 
van Membach. Zodat deze 
stnwdam dus eigenlijk op 
Vlaams grondgebied gelegen 
is. 

S.O.L. 
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IJzervaart en 
kustvaart 

Het spijt ons, niet integraal 
iKikele verslageft te kunnen af
drukken uit de franstalige pers 
pver de IJzerbedevaart en de 
betoging van de VVB aan de 
kust. In een politiek blad lijk 
het onze is spijtig genoeg nog 
geen ruimte voor een volle blad
zijde moppen tapperij. Trouwens, 
zij bedoelden het ernstig en aan
gezien alleen de bedoeling telt 
is het voor ons weer eens een 
geede illustratie wat een onbe
grip, misprijzen en zelfs haat 
deze franstalige pers voor de 
Vlaamse beweging over heeft, 
hierin kruipend bij gesprongen 
door Vlaamse zoollikkers als 
Volksgazet. 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Gaf een voorbeeld, door zijn 
bril gezien, over de zaterdag
avond te Diksmuide. Onder de 
titel « Diksmuide door « brul
lende » bedevaarders overrom
peld ». 

« De meeste van deze bede
vaarders zaterdag vonden trou
wens geen logement. Er waren 
heel wat geestelijken onder. 
Toch vonden zij hun bezigheid. 
Incidenten uitlokken, op Bel
gische vlaggen jagen, en « kal
ken ». Kalken : hun slogans als 
« Amnestie •», « "Walen buiten » 
ofwel andere opschriften die de 
Vlaamse ministers voor verra
ders uitschelden. Pijpers en 
tamboers weerklonken in de 
nacht te Diksmuide. De gemoe
deren werden meer en meer 
opgehitst. Sommigen kookten 
o\er ». 

Uit dit prachtproza kan men 
zich de vraag stellen of die gees
telijken geen muzelmaanse der-
wichen waren die vanop de 
Diksmuidense minaretten hun 
gebedsoproepen over het Vlaam
se Mekka krijsten. 

Le Peuple 
Was beter thuis in godsdienst

kwesties. Het herkende duidelijk 
onderpastoors. 

« Er was iemand die er zich 
over verwonderde dat enkele 
onderpastoors de vespers ver
zuimden om deel te nemen aan 
de karavaan van de VVB of de 
toeterende optocht toe te jui
chen. Men moet ter kwader 
trouw zijn om zich te ergeren 
aan de verschijning van enkele 
soutanen tussen de uniformen 
van de VVB. Ieder leger heeft 

zijn aalmoezeniers en niemand 
voelt er zich beledigd door. 
Immers de goede herder volgt 
zijn schapen waar ze ook gaan. 
Overigens niemand kan looche
nen dat de gezegde pastoors 
geen goede redenen hadden om 
aan de kruisvaart deel te nemen. 
Buiten het feit dat er steeds be
keringen konden te doen zijn, 
een absolutie te geven of een 
oliesel toe te dienen is er het 
feit dat de geestelijkheid van 
over de taalgrens zelf recht
streeks bedreigd is door het 
cosmopolitisme van de kust ». 

Wie nog meer te vrezen heb
ben voor hun politieke situatie 
in Vlaanderen, zijn de Vlaamse 
socialisten die door het optre
den van Louis Major (renegaat, 
oud-aanhanger van de frontpar
tij) weer eens de zijde kozen 
van het franskiljonisme. 

La Wallonië 
Na wat meegevooisd te heb

ben in het koor van zwarte 
laarzen, oud -SS, Gretchen-tres-
sen, enz., geeft beschouwingen 
over de afwezigheid van de 
CVP-ers op de bedevaart. Zal 
het ook zo zijn op de derde 
Mars ? 

« Het is zeker dat reeds van 
DU af zich een sterke stroming 
aftekent in de CVP tegen de 
derde Mars op Brussel. Wat niet 
wil zeggen dat deze een misluk
king zal worden. Het Vlaams 
ekstremisme heeft op het ogen
blik de neiging om zich naast 
de CVP te ontwikkelen en zelfs 
ondanks haar en tegen haar. 
Een onweerlegbare echtscheiding 
voltrekt zich tussen de Vlaamse 
massas en de CVP. Vooral de 
jeugd kan ze niet meer aantrek
ken met hetzelfde entousiasme 
als eertijds, gewonnen als die 
i& voor het rumoerige dynamis
me van de Volksunie ». 

Uw resultaten gezien hebbend, 
Wallonië en MPW, trachten wij 
ook wat rumoeriger te worden 
dan dit in Vlaanderen sinds 15 
jaar het geval was. 

VOLKSGAZE^: 

Jos vraagt zich af waarom de 
CVP-ers niet ging«n dit jaar. 

Wij maken hierbij een dub
bele vaststelling. Het houdt een 
zekere rechtvaardigheid in, dat 
degenen die, zoals Verroken, 
met hun taalkwezelarij, de ge
moederen hebben opgehitst, eens 
flink door eigen vlooien worden 
gebeten. Dat is één. Maar, en 
dat is twee : degenen die vroe
ger, alhoewel de IJzerbedevaart 
toen precies hetzelfde verloop 
kende (op de regen na !) als 
zondag, mee gingen manifes
teren en thans wegbleven mogen 
allicht, nu zij zich van het extre
misme distanciëren, geprezen 
worden om hun — laattijdig 1 — 

Automohïlisten aandacht 
't wordt winter. Denkt voortijdig aan uw banden. Laat 
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en 
dit met 50 t.h. besparing bij : 
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politiek verstand, doch zeker 
niet om hun moed. 

Want in zekere zin was het 
zondag voor de katholieke 
Vlaamse politicus, die zich niet 
als lafaard wilde aanstellen, het 
ogenblik om te zijn waar hij 
andere jaren was en daarmee te 
tonen dat het Volksuniegehuil 
hem niet deert. 

'f Pailielerke 
Geeft een ruim antwoord op 

deze vraag. 
Üe Cevepe heeft na de bevrij

ding gepoogd Vlaamse podiums 
voor de oorlog door anderen op
gebouwd, te veroveren. Niet al
leen omwille van die podiums 
maar vooral van de elektorale 
profijten die eraan vastzaten. 
De Nationalistische politieke in
boedel moest onder Cevepe-
sekwester komen te staan. De 
berekening was dubbel. Defen
sief het vrijgekomen politiek 
nomansland bezetten om te 
beletten dat het nog ooit door 
de traditionele eigenaars kon 
worden gebruikt, offensief het 
terrein ter beschikking stellen 
van de eigen politieke ontgin
ning. Die dubbele berekening is 
falikant uitgevallen. 

De Cevepe kon onmogelijk, 
gelet op haar struktuur, blijvend 
de IJzerbedevaart als een poli
tiek steunpunt exploiteren. Ook 
defensief lukte de zet niet. Elk 
jaar werd meer ballast uitge
gooid en nu de laatste achter
hoedegevechten geleverd zijn, is 
het stadium van de verdachtma
king bereikt. De IJzerbedevaart 
moet doodgeverfd worden als 
een Volksunie-onderneming. ->.. 

Volksunie-onderneming ? 
Ik vraag aan alle mensen die-

nog kunnen nadenken of het de 
schuld is van de Volksunie in
dien het « Vlaanderen Eerst > 
van de IJzervlakte toevallig al
leen door de enige Vlaamse 
nationale partij wordt gehul
digd ? 

Is het de schuld van de Volks
unie, indien de afkeer voor elke 
unitaire kompromispolitiek die 
aan de voet van het IJzerkruis 
uitgesproken wordt, toevallig 
strookt met het programma van 
zelfbestuur dat deze partij na
streeft ? 

Is het de schuld van de Volks
unie indien het hekelen van de 
gebiedsroof, te Brussel bedreven, 
toevallig in de kaart speelt van 
de enige partij wier praatbarak-
kers integraal « Neen » hebben 
gestemd ? 

Zovele vragen waarop het 
antwoord voor het rapen ligt... 

LA VOIX 

I N T E R N A T I O N A L E 

D E LA R E S I S T A N C E 

Blaadje van de internationale 
weerstanders, blijkbaar voorge
licht door onze NSB-ers, ont
maskert echter die Volksunie. 

« De agitatie die tot doel heeft 
rond de Vlaamse « grond » een 
vijandige muur op te richten om 
Vlaanderen te beschermen tegen 
de Franse taal, is geochestreerd 
door een partij genoemd « van 
het Vlaamse Volk », de Volks
unie, ontstaan na de verkiezin
gen van 1958. De Volksunie be
schikt over een militie genoemd 
VMO, waarvan de kommandos 
zich inspireren op de bruinhem-
den (SA), de eerste stoottroepen 
van de fuhrer. 

Zij bezoekt regelmatig de bij
eenkomsten in Vlaanderen en 
Brussel van oud -SSers en neemt 

deel aan de eerbewijzen die deze 
geven aan hun kameraden geval
len in dienst van Hitler. 

Daarmee zijn we weer in ons 
(bruin) hemd gezet. 

Het Volk 
Doet blijkbaar mee aan dat 

doodverven van de IJzerbede
vaart. Nonkel Frans bleef inder
tijd weg, Karel Van Cauwelaert, 
de schildwacht, was nu ook ge
deserteerd. Hij moest als 1302-
flamingant schieten op de 
Fransen. 
ONWETTIGE KRITIEK 

Uitzondering op deze algeme
ne lijn maakte nochtans de rede
voering van Prof Franssen, 
wiens kritiek op het politiek 
gebeuren der laatste maanden 
niet billijk was vanwege een 
pessimisme dat voorzeker door 
niets gerechtvaardigd wordt. 
Wij kunnen en wij willen dit 
ook niet onverlet laten, want 
wij hebben de indruk dat som
mige verklaringen van Prof. 
Fransen niet alleen berusten op 
een ongerechtvaardigd pessi
mistisch vooruitzicht, doch ook 
op een echte misvatting nopens 
de ware inhoud der politieke 
verwezenlijkingen van de laatste 
maanden. 

tie voorbij is, spreekt niemand 
er nog van. 

Er zijn vele reüeuen waarom 
deze berekende wens niet in ver
vulling mag gaan ; de belang
rijkste reden lijkt ons te zijn 
het zelfrespekt van het Vlaamse 
volk. Een volk dat na een neder
laag de handen in de schoot 
laat rusten, is niet veel waard. 
Erger, het wordt cynisch, het 
gaat de politiek — en in de mate 
dat het politiek emotioneel 
denkt, het leven zelf — niet 
meer ernstig nemen. Het is ge
knakt, veroordeeld, verloren. 
Wellicht heeft men juist zulk 
een toestand willen schapen om 
de handen vrij te hebben. 

De bhk moet vastberaden naar 
de toekomst zijn gericht, om 
middelen te zoeken die het 
kwaad kunnen herstellen en om 
middelen te zoeken die de toe
komst veilig stellen. Ook om uit 
het verderfelijke slop van de 
huidige malaise recht te krui
pen. De vraag moet ernstig wor
den gesteld, of het gebeurde en 
al zijn gevolgen mogelijk zou 
zijn geweest in een federaal be
stel. De vraag moet ook worden 
gesteld, of de diepgaande poli
tieke en ekonomische struktuur-
veranderingen en de noodzake
lijke verjonging van de maat
schappelijke top mogelijk zijn in 
een door konservatieve en cen
tralistische groepen en organen 
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DE GAZlEiT 
Denkt anders over die verwe

zenlijkingen. 
En de regeling voor de rand

gemeenten kan niet anders dan 
spijtig en voorlopig heten. Zo is 
zij trouwens ook genoemd. Daar
om vroeg prof. Fransen de strijd 
om de randgemeenten voort te 
zetten. 

Het zou een vergissing zijn 
deze taal te aansien als de taal 
van enkehngen, of de ontevre
denheid op de rug van het extre
misme te schuiven. Zeker, ook 
van extremistische zijde is luid 
geroepen tegen de huidige op
lossing voor de randgemeenten. 
Maar het is onjuist te denken dat 
brede lagen van het Vlaamse 
volk niet beroerd zijn. Er is in 
de loop van de jaren een steeds 
grotere bewustwording gegroeid, 
die hieraan ten grondslag hgt. 

De Linie 
Boort dieper naar het kome

diespelletje dat de CVP-pers 
speelt op het ogenblik. 

De pers maakt minder dan ge-
woonhjk gewag van de IJzerbe
devaart. De politieke leiders 
zullen maandag in Zwitserland 
vrij onverschillig de verslagen 
lezen. Zij zullen zeggen : dit was 
de laatste stuiptrekking. Zij ge
loven wat zij hopen, nl. dat de 
Vlamingen zich bij het gebeurde 
zullen neerleggen. Als de vakan-

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL k o p e n 
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beheerste staat, die wezenlijk 
steunt op Brussel en die, mede 
om zichzelf in stand te houden, 
de macht van Brussel dagelijks 
vergroot. 

Standaard 
In een lezersbrief (krijgt hij 

de vrije tribune niet moer? ) 
schrijft Dr. Van Haegendoren, 
dat alleen diepgaande struktunr-
hervormingen ons Volk kunneji 
beveiligen. Hij verwerpt resolutit 
het gebazel van de kleurpolitie-
kers « dat de zaak gewonnen is 
als ieder Vlaming op zijn plaats 
fier en stambewust zijn Vlaamse 
plicht gaat doen ». 

Het « zelf doen » ja, inder
daad, maar dan als georgani
seerde nationale gemeenschap 
die meester is in eigen huis. H«t 
« zelf doen » van individuele 
partikuliere Vlamingen brengt 
weinig aarde aan de dijk. 

Doe het als jonge Vlaming 
maar zelf in een officierenkorps 
waar de topleiding anti-Vlaams 
is en (na de afwijzing van de 
taalkaders) in lengte van jaren 
blijven zal. 

Doe het als jonge Vlaming 
maar zelf als jong diplomaat 
onder een rabiaat Franstalige 
ambassadeur. 

Doe het als jonge Vlaming 
maar zelf in het Wetenschappe
lijk Onderzoek, waar het Nati
onaal Fonds aanvragen van 
Vlaamsgezinden afwijst. Doe het 
maar zelf als kleine Vlaming in 
het grote zakenleven of in de 
overheidsadministratie. 

De geschiedenis bewijst dat de 
staalsstrukturen en staatsmidde-
lein dus de politiek, een steeds 
ingrijpender invloed hebben in 
het leven van de volkeren en 
van de mensen. Hopen dat het 
vanzelf wel betert of te veel ver
wachten van partikuliere in
spanningen is niet realistisch. 
De strijd om de politieke Vlaam
se Macht is momenteel het 
belangrijkste. 

W. Luyten. 
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iWanneer wij de aandacht van de lezer willen 
yestigen op de figuur van Wilhelm Heinrich 
Riehl, dan is dat niet zozeer omwille van zijn 
literair werk. 
Riehl was niet wat men een « groot » schrij
ver en dichter zou kunnen noemen, hoewel 
hij in een vijftigtal kultuurhistorische novel
len blijk geeft van een aangename vertel
trant en van een burgerlijk-welbespraakte 
doch kerngezonde vertellersgave. 
Van meer belang echter is zijn ander werk : 
een aantal kultuurhistorische studies en 
schetsen die voor ons, nationalisten, en voor 
onze organische opvatting der maatschappij 
yan betekenis zijn. 

Riehl werd geboren in 1823 
te Biebrich bij Wiesbaden. 
Zijn vader stierf toen de jon
ge Wilhelm nog op het gym
nasium was in Weilburg. 
Riehl's moeder was een moe
dige en intelligente vrouw : 
zij wist dat haar jongen be
gaafd was en overwon alle 
moeilijkheden van haar nieu
we en allesbehalve rooskleu
rige situatie — zodat de jon
ge Wilhelm naar de universi
teit kon. 

Hij studeerde achtereenvol
gens te Marburg, Tubingen 
en Giessen. Als kandidaat in 
de theologie dacht hij er een 
ogenblik aan, ergens op een 
dorp dominee te worden. 

De rol die de dorpsdominees 
in het Duitse geestesleven der 
18e en 19e eeuw gespeeld heb
ben, valt niet te onderschat
ten. 

Gotfried Berm,. „di». jajeti. 
alleen dichter doch ook arts 
was, onderzocht in een studie 
over talent en genie dit feit 
vanuit erfbiologisch stand
punt, te meer omdat juist in 
deze kategorie het type van 
de dichter en denker het 
meeste voorkwam : Herder, 
Schelling, Hölderlin, Les
sing... waren dominee of be
hoorden tot een domineesfa
milie. 

Het zijn deze dominees en 
hun afstammelingen die in 
het Duitsland der 19e eeuw de 
rol vervulden op literair en 
filosofisch gebied, die in 
Vlaanderen vervuld werd door 
priesters als Gezelle en Ver-
riest, Verschaeve .en Odiel 
Spruytte, Stracke en Calle-
waert. Robrecht Desmedt en 
Geerardijn. 

Riehl werd echter geen 
dorpsdominee : onder invloed 
van Ernest Moritz Arndt en 
Dahlmann besloot hij zijn le
ven te wijden aan de studie 
van het volk en de volkskul-
tuur. 

Hij werkte mede aan vele 
kranten en tijdschriften, 
werd lid van het Parlement 
van Frankfurt dat de grond
slagen der Duitse eenheid 
legde — en was gedurende 
korte tijd direkteur aan het 
Hoftheater te Wiesbaden. 

In 1851 werd hij redakteur 
van de «Allgemeine Zei-
tung» m Augsburg, en vanaf 
1885 direkteur van het Natio-
nalmuseum te München, 
waarheen hij door Koning 
Maximiliaan II was geroepen 
geworden. Hij kreeg er tevens 
een professoraat aan de fa-
kulteit voor politieke weten
schappen. 

Zijn menigvuldige tochten 
door het Duitse land waren 
tevens speurtochten naar de 
volksziel, naar de geest van 
land en volk. Betekenisvol in 
dit verband zijn de titels van 
jEijn werken : < Wanderbuch > 

- « Land und Leute » - « Die 
bürgerliche Gesellschaft» -
« Die Familie ». Zij duiden te
vens de grote lijnen aan van 
zijn politiek denken, dat 
wars van elke abstrakte kon-
struktie, de noodzaak onder
streepte om de levende wer
kelijkheid van het volk in al 
zijn bindingen en geledingen 
niet over het hoofd te zien. 
De studie van het volk in zijn 
organen — en niet de studie 
van staatsrechtelijke syste
men, is het begin van alle po
litieke wijsheid. 

Wat Riehl schrijft over de 
familie, over de verhouding 
tussen man en vrouw, over de 
konservatieve en revolutio
naire krachten in een volk, 
over stamgeledingen en 
staatsvorm, over de arbeid en 
de arbeiders : het is alles nog 
zo fris en aktueel, zo kernge-

_^apnd- en natuurlijk, dat het 
als bazis voor het moderne 
volksnationalisme kan die
nen... 

Riehl's bevindingen, na een 
leven van studie en speuren 
naar de volksziel, naar de in
nigste verbindingen tussen 
mensen en groepen, tussen 
mensen en land, zijn een lo
genstraffing van de gelijk-
schakelende abstraktie die de 
Franse revolutie als politiek 
dogma aan de wereld bracht. 

Riehl voert ons weer naar 
de bronnen van het leven, 
naar de werkelijkheid van 
het levende volk. Hij zegt er-

portret van 
w.h. riehl 

(1823-1897) 
^ens : « De idee der mensheid 
verslond de idee der familie, 
en zij deed ons de mens ver
geten, zoals door de idee van 
de ideale mens (a la Rousseau 
Nvdr) men het volk in zijn 
harde en vaak rauwe werke
lijkheid vergat.» 

In een tijd, waarin sommi
gen menen de klemtoon te 
moeten verleggen naar struk-
turen en voorbijgaande, 
tijdsgebonden verschijnselen, 
is het nationalistische plicht, 
te wijzen op het essentiële, 
op dat wat blijvend is, en te 
grijpen naar het werk van 
hen die in het verleden, voor 
gisteren en vandaag en mor
gen, de grondslagen van ons 
nationalisme hebben gelegd. 

Systemen en strukturen 
veranderen : zij zijn van se-
kundaire aard en onderge
schikt aan het leven en de 
natuur, die zij dienen moeten, 
en niet omgekeerd. Het leven 
en de natuur zijn primair — 
en de primauteit van natuur 
op struktuur, van het volk op 
de staat, van het levend or
ganisme op abstrakte koncep-
ten is hét nationalistisch 
axioma, dat niet slechts uit 
de ideeën van Herder en Riehl 
uitstraalt, maar dat ook, 
dichter bij otts ih ruimte en 
tjjd, door mensen als Cyriel 
Verschaeve met klem werd 
verdedigd, o.m. in diens merk
waardige en stevig gefun-
deere verantwoording van het 
V l a a m s nationalisme in 
« Vlaanderens beroep ». 

In onze strijd, die noodza
kelijkerwijze met de tijds
verschijnselen moet rekening 
houden, mogen wij het essen
tiële niet uit het oog ver
liezen. 

Zoals in een vorig nummer 
J. V. Breda zeer juist deed op
merken, is het f al j iet der 
partij-flaminganten en van 

de nederlagen die Vlaande
ren — door hun schuld — 
opliep, te wijten aan de totale 
afwezigheid van een sluitende 
doktrine, om nog niet te spre
ken van een nationalistische 
principiële houding. 

Met meer klem dan ooit 
moeten wij daarom aan de 
nationalistische visie op mens 
en gemeenschap als richt
snoer in deze strijd vast hou

den — en op het énig-zekera 
en vaste fundament van onza 
organische gemeenschapsop
vatting onze rechtsaan
spraken bouwen. 

En hierbij mogen wij die
genen niet vergeten die mede 
de bouwstenen hebben aange_ 
dragen voor dit fundament, 
diegenen die de bakens heb
ben geplaatst en de weg heb
ben aangeduid. 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 
Met een zo weinig tot de verbeelding sprekend woordje 

als hand vormt onze taal een indrukwekkende reeks uitdruk
kingen waarvan de betekenis veelal nog slechts voor woordaj-
leidkundigen in verband kan worden gebracht met een hand. 
Vele ervan zijn voorhands nog te weinig bekend in Vlaanderen 
doch het gebruik ervan neemt hand over hand toe. Onderhand 
kan het voor sommigen wel eens nuttig zijn op de velerhande 
toepassing van dit woord de aandacht te vestigen. 

Van een leerling die behendig of vlug van geest is kan 
men zeggen dat hij BIJDEHAND is, hij is dan een BIJDEHANTE 
leerling. 

BIJDEHANDS echter kan alleen een paard zijn, want in 
een tweespan heet het links ingespannen paard het BIJDE-
HANDSE, het rechts ingespannen dier daarentegen het VAN-
DEHANDSE paard. Wie dus van zijn zoontje zegt dat het een 
BIJDEHANDS kereltje is kan daar alleen mee bedoelen dat het 
nog net goed genoeg is om links in een (ezels) tweespan mee 
te lopen. Iemand die iets ONDERSHANDS verkoopt, d.i. niet 
publiek, in stilte, die sluit een ONDERSHANDSE koop. Let op 
het verschil tussen ONDERSHANDS dat een bijwoord, en 
ONDERHANDS (met één s) dat een bijvoeglijk naamwoord is. 

VOORSHANDS en NADERHAND zijn eikaars tegengestelde. 
Het eerste betekent : vooreerst, thans, voorlopig, en het tweede 
- dat niets met nader te m.aken heeft maar ontstaan is ait 
NA DER HAND - betekent : later, nadien : VOORSHANDS 
KUNNEN WIJ HIERMEE VOLSTAAN, NADERHAND ZULLEN 
WIJ DIEPER OP DE ZAAK INGAAN. NADERHAND (uit na der 
hand) heeft een broertje in UIT DER HAND dat je soms 
UITTERHAND gespeld ziet, doch waarvan de enige algemeen 
aanvaarde vorm UIT DE HAND is, bvb. in « iets uit de hand 
verkopen », en die dus een synoniem is van ONDERSHANDS. 
Iets OP DE HAND betalen is een gewestelijke en dus af te 
raden uitdrukking voor kontant betalen, en OVERHAND of 
OVERHANDS is een dialektwoord voor beurtelings. Een som 
wordt KONTANT betaald en twee personen kunnen BEURTE
LINGS het woord nemen. OVERHANDS bestaat wèl in een 
andere betekenis, nl. die van « met de twee zelfkanten tegen 
elkaar » : OVERHANDS NAAIEN, EEN OVERHANDSE STEEK. 
Ook ONDERHAND is gewestspraak in IK KOM ONDERHAND 
als men ermee bedoelt dat men dadelijk, aanstonds zal komen. 
ONDERHAND betekent immers « intussen » : DE VERGADE
RING HEEFT DE BESPREKING TOT VOLGENDE ZITTING 
VERDAAGD ; ONDERHAND ZAL EEN COMMISSIE VAN VOOR
BEREIDING WORDEN INGESTELD. 

Iets dat HAND OVER HAND toeneemt doet dit geleidelijk, 
gelijkmatig, langzaam maar zeker. Om aan te tonen dat iets 
van tweeërlei aard is, zeggen we dat het TWEEERHANDE is : 
het gebruik van dat produkt is TWEEERHANDE. Zo ook : dat 
is van DRIEERHANDE aard, dit is VIERDERHANDE wijn, een 
VIJFDERHANDE gewas, een ZESDERHANDE collectie, een 
ZEVENDERHANDE resultaat, en zo verder : achterhande, 
negenderhande, tienderhande, elfderhande, twaalf derhande, 
twintigerhande, menigerhande, velerhande, allerhande. Zoals 
men iets uit de hand kan kopen, kan men zich ook iels UIT 
DE EERSTE of DE TWEEDE HAND aanschaffen Koop je bvb 
een auto uit de tweede hand dan heb je die auto TWEEDE
HANDS gekocht en bezit je een HALFSLEETSE of TWEEDE
HANDSE wagen (tweedehands-wagen). De uitdrukking 
« HEINDE EN VER » (die betekent : nabij en ver) en het 
woord « BEHENDIG » zijn allebei afleidingen van hand : 
HEINDE uit ge-hdnde, ge-hende d.i. « bij de hand », en 
BEHENDIG uit be-hand-ig d.i. eveneens « bij de hand » (zie 
bijdehand hierboven). En nu we ons toch op het pad der 
woordafleiding hebben begeven, kunnen we deze opsomming 
besluiten met de (in de spellingoorlog) zozeer omstreden 
woorden thans, althans en nochtans. THANS en ALTHANS zijn 
beide ontstaan uit te hand. Echter niet NOCHTANS dat terug
gaat op noch dan^ Dit verklaart dan ook de h in beide eerst
genoemde woorden. 

H.J. Bouwman. 
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' 0 Terug ait (een nogal lange) 
vakantie, kunnen we niets anders 
doen dan de hoop uitspreken dat 
alle lezers en lezeressen genoten 
hebben van hun vrije dagen en 
genoeg nieuwe krachten hebben 
opgedaan om de komende maan
den de baas te kunnen. 

' 0 We hadden zo gedacht dat 
« MIDZOMERKHUIDEN » een ge
schikt programma zou geweest 
zijn om er het weerzien met de 
Vlaay-nse TV mee te vieren. Een 
habaret-programma heejt ons al
tijd kunnen bekoren en zaterdag
avond 10 augustus zaten we dan 
ook stipt op het aangeduide uur 
voor ons scherm. 

liet moet ons onmiddellijk van 
het hart : zeer prettig is het weer
zien niet geworden. De meeste 
medewerkers kenden hun stiel op 
verre na niet en het overgrote 
deel van de teksten was doodge
woon beneden alles. liet kolder
liedje van Piet Theys konden we 
nog smaken, maar zoals één vogel 
de lente niet maakt, zo redde het 
« idee » van Piet Theys natuurlijk 
het programma niet. Het was 
trouwens niet te redden : de gees-
tigheden van Paul van Sandbergen 
tvaren flauw, de prezentatie ervan 

^was prutswerk. 

Hei kusliedje was daarenboven 
een ongezouten belediging aan het 

adres van de Vlaamse mei's/es, dui
delijk en niet mis te verslaan. 
We maken er ons echter niet dik 
dyn : van achletlijke geesten kan 
men bezwaarlijk iets anders dan 
misplaatste grappen verwachten. 
En van wormen-etend ongedierte 
zo mogelijk nog erger dingen l 

0 Slakken genietbaarder was 
vorige iveek de i\TS-overname van 
Tristan Bernard's blijspel : « HET 
CAFEETJE». Om straks in schoon
heid te kunnen eindigen, zullen 
ive deze kommentaar echter met 
de minder geslaagde kanten van 
de opvoering beginnen. Vooreertt 
viel het dehor van J.P. Koenraeds 
ïvel mee in het eersle en derde 
bedrijf (het eigenlijhe café-mi-

regie dikte dan, spijiig genoeg, 
de fout nog een beetje aan : veel 
te statisch en veel te toneel-maiig. 

De Nederlandse vertaling van 
Arnold Gelderman daarentegen 
viel mee en het spel van de voor
naamste akteurs was woensdag
avond evenmin voor ernstige 
kritiek vatbaar. Weliswaar schoot 
niemand van het gezelschap hoge 
toppen, maar alles werd voldoende 
vlot en met stielkennis gebracht. 
De psichologische gang van het 
si uk en de karaktertekening der 
personnages vonden we niet al
tijd voldoende te verantwoorden, 
maar het spel van de akteurs 
heeft hier veel goed gemaakt. 

Een zeer goede avond I 

] ei laat Doms het sclierm ? 

lieu), maar heel luat minder ge
slaagd was het restaurant van het 
midden-bedrijf. Daar ivas alles 
werkelijk te veel toneeldekor 
gebleven en te weinig op het TV-
mcdium afgestemd. De kamera-

DEZE WEEK 

OP UW SCHERM 
ZONDAG 

14.20 : Autorennen : Rechtstreekse 
reportage van ae sneUieidswedstrij-
den « De Bekers van Terlaemen » 
op de Terlaemenomloop te Zolder 
(Ie deel) — 14 50 : Buster toneel
speler, filmklucht met Buster 
Keaton — 15 10 : Autorennen (2e 
deel) — 15 40 : Klem, klein, kleu
tertje — 16 10 tot 17 10 : Reportage 
van de tiende Cavalcade ter gele
genheid van de Hanswijk-jubelfees-
ten te Mechelen — 19 00 : Safari : 
T\?-filmreportage (5e afl ) — 19 30 : 
Een ongewoon orkest, poppenfilm 
— 19 40 : Chaplin behanger • een 
filmklucht uit de oude doos met 
Charly Chaplm — 20 00 • TV-
nieuws — 20 20 : Vliegtuig in 
gevaar (Plight into danger) • TV-
spel door Arthur Hailey Nederland
se vertaling : A. Viruly — 2120 : 
Boerenbruiloft In Oostenrijk : TV-
varietéfilm — 21 50 : Sportweekend 
— 22 15 : De geschiedenis van een 
jocke\r — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending. 

• MAANDAG 
19 30 • Zoeklicht op de kulturele 
aktualitelt — 19.44 : Franse les — 
19.57 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Panorama : de 
week in beeld — 20 50 : Speelfilm : 
De wending van het noodlot. Poli
tiefilm van Richard Quine. met 
Mickey Rooney, Dianne Porster en 
Kevmg Mc Carthv (voor volwasse
nen ) — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending 

• DONDERDAG 
19 30 : Tienerklanken — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 . Sport in 't kort 
— 20.25 • Reisroutes : Water, wijn 
en kastelen — 2100 : Speelfilm : 
Toegang tot het grasveld vrij : Ko
medie van Karoly Makk (eerste 
voorstelling m België) (Hongaarse 
versie met tweetalige ondertitels) 
— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19 30 : Teletaalles — 19.42 : Inter
nationaal jeugdmagazine — 19 55 : 
De Weei-man — 20 00 TV-nieuws 
— 20 20 : De knecht van twee 
meesters • Blijspel m 3 bedrijven 
door Carlo Goldoni Nederlandse 
vertaling ; Bets Ranucci-Beckman. 
Opvoering door de Rederijkerska
mer « De Goudbloem » uit St. 
Niklaas — 21 55 ; Première —-
22 40 : Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
19 00 : Ripcord • Verdacht : TV-
feuilleton (31e afl) — 19 25 • De 
man van het meer : filmreportage 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Sport in 't kort — 20 25 : Er kan 
altijd eentje bij (9e afl.) — 20 50 : 
Echo — 21.20 : The Roosters : 
Tweede deel van het optreden van 
deze zang- en dansgroep uit Israël 
•— 21 50 : ' t Is maar een woord : 
Quizprogramma — 22.25 : Tweede 
nieuwsuitzending 

m Wal de TV-biografie van 
JAMES DEA^, deze week dinsdag 
op ons scherm verschenen, eigen
lijk te maken had met de geschie
denis van de « film vroeger en 
nu », het is ons een raadsel geble-
i en. In elk geval werd er zeer 
weinig gezegd over de films van 
James Dean zelf en zo mogelijk 
nog minder over de film in het 
algemeen. 

Daarentegen kregen we, ont
stellend oppervlakkig en in een 
stijl om bij te gieren, een beeld 
van James Dean's leven in een 
dergelijk geromanceerde stijl, dat 
het onmogelijk met de werkelijk
heid overeen kan stemmen. Veel 
woorden gaan we er voor de rest 
niet aan verkwisten : het was 
doodgewoon slechte joernalistiek l 

0 Eveneens van bedenkelijke 
kwaliteit, zij het dan minder erg, 
was de TV-dokumentaire over de 
Wereldbank. Wat we te zien en 
te horen kregen, was allemaal 
heel erg mooi en interessant. Maar 
of het zeer duidelijk was, we be
twijfelen het. Waarom heeft men 
het algemeen overzicht over de 
Wereldmarkt niet geïllustreerd 
met enkele tekeningen en grafie
ken ? Waarom in de loop der 
uitzending niet af en toe een 
beeldgrafiek ? Waarom de aanwe
zigheid van minister Dequae in de 
uitzending noodzakelijk geacht 
werd, het is ons niet erg duide
lijk, in elk geval niet van TV-
standpunt uit gezien. 

Men had met de tekst van Jef 
Bosmans beter werk kunnen af
leveren l 

Jvb. 

• D INSDAG 
19 30 : Gastprogramma — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Spoit in 
' t kort — 20 25 • Bonanza, TV-
Western — 21 15 : De niet te kete
nen gndm een filmreportage van 
Frank Capra over de weersvoorspel
ling - 22 05 • Liederen en dansen 
vilt Ierland door de Cork City Cho
ra/ Society o l v . Staf Gebruers — 
22 .?0 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
19 00 • Kom toch eens kijken — 
19 55 De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Het TV-Mozart-
festival. De ontvoering uit het 
Serail (Die Entführung aus dem 
Serail) : zangspel in drie bedrijven 
van W A Mozart — Na afloop om-
str" ;- •?2 40 ; Tweede nieuwsuit
zending. 

PLASTIEK DEKZEILEN 
voor oogst-, hooi-, vlasmljten enz. in 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 l i l B v. : m breedte 6 meter 

6 X 5 = 30 m2 .. 493 F 6 x 9 = 54 m2 ... 864 F 
6 X 6 --= 36 m2 ... 493 F 6 x 10 = 60 m2 ... 960 F 
6 X 7 = 42 m2 ... 693 F 6 x 11 = 66 m2 ... 1.036 F 
6 X 8 = 48 m2 ... 768 F 6 x 12 = 72 m2 ... 1.152 F 

Ai deze maten, alsook In breedte 4 en 8 m, zijn uit één 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, zwart of doorschij
nend voor silo enz. — Plastiek voor TUINBOUW. — Zwarte plastiek 
voor grondbedekking 
TUNNELON'G 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. 

A G R I P L A ^ T I f i ^' *"*f- tuniièrestraat — BRUSSEL 19 
i* H n I r b H « I • U Tel. : (02) 43.60.83 's avonds. 
Ete oudste gespecialiseerde plastlekhandel voor Land- en Tuinbouw 
van het land. — Knip deze advertentie uit. 
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VERNEDERLANDSING VAN 

HET BEDRIJFSLEVEN 

(vervolg van blz 3) 

hun betrekkingen met beroepsverenigingen 
steeds gebruik van de taal van het lands
gedeelte waar de beroepsvereniging geves
tigd is of waar de aangelegenheid zich 
voordoet ; zij maken gebruik van het 
Nederlands of het Frans met beroepsvereni
gingen die in de Brusselse agglomeratie 
gevestigd zijn voor algemene aangelegen
heden of aangelegenheden die gelokaliseerd 
zijn in de Brusselse agglomeratie. 

Art. 5. 
De handelsvennootschappen van Belgisch 

recht zijn er toe gehouden hun stichtings
akten en alle dokumenten of berichten 
bestemd om gepubliceerd te worden ter 
griffie van de rechtbanken op te stellen in 
de taal van het landsgedeelte waar hun 
maatschappelijke zetel gevestigd is ; ven-
nooischappen waarvan de maatschappelijke 
zetel in de Brusselse agglomeratie gevestigd 
is maken gebruik van het Nederlands en van 
het Frans. Alle akten oj berichten die niet 
opgesteld zijn overeenkomstig deze voor
schriften zullen niet opgenomen worden in 
hel Belgisch Staatsblad of in de bijlagen ; 
zij zullen niet aanvaard worden ter griffie 
van de rechtbanken. 

Art. 6. 
De handelsondernemingen onderivoipen 

aan de verplichte inschrijvingen in het han
delsregister maken gebruik van de taal van 
het landsgedeelte waar zij gevestigd zijn 
voor alle mededelingen, berichten of doku
menten voor hun personeel bestemd, alsook 
in hun briefwisseling en betrekkingen met 
de beroepsverenigingen. 

In de ondernemingen waar een onderne-
m,ingsraad bestaat worden alle administra
tieve bescheiden, met uitzondering van de 
briefwisseling met de kliënteel, opgesteld 
in de taal van het landsgedeelte waar de 
ondeneming gevestigd is. 

De handelsondernemingen gevestigd in de 
Brusselse agglomeratie maken gebruik van 
de taal van hun keuze, belialve voor de 
mededelingen, berichten of documenten 
voor hun personeel bestemd, die in het 
Frans én het Nederlands dienen opgesteld. 

Deze voorschriften gelden ook voor neven-
bedrijven, filialen, afdelingen afhangende 
van ondernemingen waarvan de hoofdzetel 
in het ander landsgedeelte of in de Ui us-
selse agglomeratie gevestigd is. 

Art. 7. 
Handelsondernemingen die in de Brus

selse agglonxcratie gevestigd zqn gebruiken 
VOO-r han brief wisseling 'en betrekkingen 
met hun nevenbedrijven, filialen, afde
lingen de taal van het landsgedeelte waarin 
deze gevestigd zijn. 

Art. 8. 
De naleving van de voorschriften van deze 

wet wordt gesanktionneerd met de nietig
heid van alle in overtreding met de wette
lijke voorschriften opgestelde stukken; 
daarenboven zijn de strafbepalingen voor
zien in "cle wet van 20 september 19^8 op de 
bedrijfsorganisatie, artikelen 29 tot en met 
S6, toepasselijk. 

De inspecteurs van de arbeid en de 
inspecteurs van het departement van eko-
nomische zaken, alsook de bedrijfsrevisoren 
zijn geh'it met het toezicht op de naleving 
van deze wet. 

IS maart 1962. 

ARR. GENT - E E K L O 

VOLKSUNIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER TE 

GENT 

De betoging wordt Ingezet met propagandakaravanen naar 
Gent, met vertrek om 13 uur 30. 

Te Antwerpen met aansluiting te St. Niklaas om 14 uur 30. 
Kortrijk met aansluiting te Demze om 14 uiu' 30 
Oudenaarde met aansluiting te Demze om 14 uur 30. 
Bnissel met aansluiting te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aansluiting te Eeklo om 14 uur 30. 
Aankomst rond 15 uur 30 te Gent. waar het St. Pieters

plein zal voorbehouden worden als parkeerterrein. 

Vorming van de betoging op het St Pietersplein met mu
ziekkapellen, radiowagens. spandoeken, en vlaggen. 

Verttek om 16 uur voor een optocht door de stad. 

Aankomst rond 17 UUT op de Kouter Korte toespraken 
door Dr L. Wouters en Dr. R. Van LeempuLten. ingeleid door 
de prov voorzitter. 

Slotwoord door Mr. P. Van der Bist. Einde om 18 uur. 
Kentekens worden verkocht tegen de pri]s van 10 P. 

Te verkr i jgen op he t a r r . s e k r e t a r i a a t d o n d e r d a g - en 
vr i jdagavond vanaf 20.15 h . 

Za t e rdag 24 augus tus — St Deni j s -Wes t rem. 
De Volksunie Kolpor tagep loeg van he t d i s t r ik t Gent 

ve r t r ek t om 18 h aan d e Roe land voor h a a r eers te AVOND-
KOLPOl^TAGE. 
Zondag 1 sep t ember — De Voer. 

Toer i s t i sch bezoek aan de Voers t reek d o o r de VOLKS
UNIE Gent - Eekio — Dee lnemingspr i j s ; 130 F . 

Ver t rek aan de Roe land r o n d 7 h. 
Inschr i jv ingen o p he t a r r . s ek re t a r i aa t : Kor t e Kru i s 

s t r aa t 3, Gent, d o n d e r d a g - en vr i jdgagavond vanaf 20 h 15. 
S oktober — Gent . 

Jaarl i jks Voaksunie-bail. 
Zaal Roeland, Gent. 



P i V-OjLÜUNÜ 

13 

STRIJDFONDS 
NEEN THEO 
HIERONDER VOLGT DE LAATSTE LIJST VAN STOR

TINGEN VOOR HET STRIJDFONDS. TOEN EEN PAAR 

WEKEN NA DE OPRICHTING VAN HET STRIJDFONDS 

DE IOC.OOG F WAREN OVERSCHREDEN. STELDEN 

WE ONS EEN GEWAAGD EN BIJNA-ONBEREIKBAAR 

OBJEKTIEF : EEN KWART MILJOEN. HET KWART 

MILJOEN WERD BEREIKT ! 

DIT REZULTAAT BEWIJST TWEE DINGEN. 

TEN EERSTE : HOE BREED HET VERZET TEGEN DE 

ONGELUKSWETTEN UITDEINDE., 

TEN TWEEDE : HOE MILD EN STRIJDVAARDIG ONZE 

VOLKSUNIE-MENSEN ZIJN. 

DEZE TWEE VASTSTELLINGEN SCHIJNEN ONS EVEN 

BELANGRIJK ALS HET REZULTAAT ZELVE. WANT 

ZIJ ZIJN EEN VASTE BELEGGING VOOR DE TOE

KOMST ! 

Bedrag vorige lijst 240 279 

20 Nogmaals Hasselt 
Van Dierendonck, 
Middelkerke 
Haezebaert, Adinkerke 
Een duw aan de kar, 
Anderlecht 
20.-F en 8 zegels 
Vijf gulden uit Nederland 
Die Dietse Federasie, 
Suid Afrika 200 
Mechelen 20 
Lamme Goezak Mechelen 20 
Leeuwergem 
Edegem 
Vriend uit Leke 

50 
50 

100 
36 
70 

20 
20 
20 

9 maal 3.- F VB, Mechelen 27 
Helst op den Berg 20 
Federalist Roeselare 
(zegels) 150 
Mist., Oostende 100 
Bouq., Oostende 20 
De Longie, Merelbeke 20 
Vlamemossel, Mechelen 45 

Van Damme, Mechelen 20 
Bailleul, Middelkerke 50 
Baro, Ninove 40 
Het., Amsterdam 
25 gulden 350 
Asse 20 
Vanderstraten, Bruss. 4 200 
Van B., St Amandsberg 100 
Mechelen 20 
Van E., Borgerhout 100 
Ferre, Mechelen 46 
Sgt BPS 36 50 
And. Bog., Mechelen 100 
Gindelom 20 
Stoops, Turnhout 20 
Coopmans, Gr. Spouwen 20 
Crauwels 50 
Delva, Oostvleteren 20 
Bruyninckx, Mechelen 50 
Onbekend Oudenburg 20 
Van Goethem, Leuven 100 
Hasselt 20 
Van L., St Michiels 5Ó 
J. Van Opstal, Antwerpen 300 
Fam. Vercruysse, Poperinge 50 

NAAR DE VOERSTREEK 

Op 1 september v ieren w i j de overgang van de Voerstreek naar 
Limburg. 
Vergeet ook de Platdietse streek niet! 
Bezoek er het mooi-gelegen Moresnet met het kasteel Eulenburg, de 
Viadukt «n de Kruisweg in het park. 
Een toeristische folder wordt U graag aangeboden in het Hof de Voer. 

Mahieu, St Michiels 50 
A.V., Tielt 50 
M.M., Brussel 15 30 
Adeling Merksem 500 
Pensaert, Mechelen 20 
Putmans, Schaarbeek 70 
Naamloos Oordegem 200 
Cools, Melsele 100 
E.F., Herzele 300 
Het Vendel, Bissegem 100 
Afd. Kampenhout V.U. 250 
Koekelare V.U. 200 
Delbaere, Borgloon 50 
D. Goovaerts, St Pauwels 100 
Declercq, Oostende 100 
Afd. Volksunie Ekeren 500 
Duprez, Bellegem 100 
Volksunie Hamme 1230 
Leenders, Leuven 100 
Delv., Deurne 100 
Wev. E., Brussel 100 
Uit Handzame 200 
A.V.E., St L. Woluwe 300 
St Michiels eerst 500 
Plus est en nous, Brugge 50 
Bastaards Buiten 20 
Naamloos Bonheiden 500 
Ex-socialist 20 
N.N. 100 
Volksunie Afd. Mortsel 300 
Officier Leopoldsburg 50 
Teralfene 20 
Broechem 20 
OR., Aalst 20 
Verleyen, Moorsel 40 
M.S., Lier 20 
Theo-Boudewijn 

DANK 
De oproep die wij iwee maanden geleden in 

dit blad hebben gedaan, is door onze lezers zo 
geestdriftig beantwoord geworden dat alle ver
wachtingen ver overtroffen zijn. 

Op enkele weken tijds werd meer dan een 
kwart miljoen bijeengebracht op rekening van het 
Strijdfonds <( Neen Theo ». In dit bedrag zijn 
begrepen de 34.000 F die tijdens de volksvergade
ring op de voormiddag van het zangfeest werden 
ingezameld. 

De rest echter — praktisch 225.000 F — 
werden spontaan bijeengebracht door onze lezers. 
Iets meer dan de helft daarvan werden gestort op 
onze girorekening; voor het overige zorgden on
telbare lezers die hun bescheiden gift onder brief
omslag stuurden. 

Een groot deel van hét ingezamelde bedrag 
werd gedurende de weken van strijd opgebruikt 
aan propagandamateriaal; de rest zal in de komen
de maanden van strijd tegen de ongeluksregering 
broodnodig zijn. 

Het Strijdfonds — dal wellicht binnenkort 
permanent zal worden ingericht — staakt hiermede 
voorlopig zijn bedrijvigheid. 

Onze dank gaat naar allen die zo geestdriftig 
en beslissend bijgedragen hebben tot het schitte
rend rezultaat en tot de hevige kampanje die daar
door mogelijk werd gemaakt. 

W. JORISSEN 

Alg. sekretaris V.U. 

F. VAN DER ELST 

Alg. voorzitter V.U^ 

C.V.P.-spiegel 20 
Voor de goede zaak, 
Deurne 20 
Fleurent, Brasschaat 20 
Uyttersprot, Burcht 20 
L.V., Kessel 20 
Oud-CVP-kiezer, Bornem 50 
Bert, Lier 20 
Eeckhout, St Andries 20 
Ex-CVP-er, Genk 20 

TWEEDE MASSAAL BREIJGELIAANS VOLKSFEEST 

te Mechelen op zaterdag 14 september in de stadfeestzaal. 
Toen wij zoails beloofd verschenen op de bestuursvergadfc-

ring van de Vlaamse Klub MecheOen, werd ons onmiddellijk 
medegedeeld dat het sukses van het tweede Breugelfeest dit 
van het eerst nog in ruime mate zou overtreffen. De voorzitter 
Pons Van de Werf, beschreef nog met genoegen het feest van 
verleden jaaa- met zijn 800 aanwezigen, in de stadsfeestzaal te 
Mechelen. Het Oberbayemorkest van Jos Van Beeck liet de 
danslust onstuimig losbarsten, wijl ondertussen tientalen dien
ders de spijzen, koude kip en pensen aanvoerdai, afgewisseld 
met het goede Mechelse bier. 

De tombofla kende een reuzesukses om twee redenen : de 
aard van de prijzen als een levend varken (een klein poWer-
bizonnetje) en tientallen salami's. Het bizonderste was echter 
dat geen enkele keer de dans en de stemming onderbroken 
werden voor een hinderlijke afdreunen van winnende num
mers, zoals het op vele plaatsen gebeurt. 

In de feestleider Lode Vervoort treft men de Juiste man 
aan om de honderden aanwezigen, zonder uitzondeiing van de 
stoel af te halen, de zaad te ontdooien en de stemming maar 
een klimaks te voeren. 

Als bizondere attraktie noteerde men verleden jaar de aan
wezigheid van de zanger uit de Voerstreek « Bademacher ». 
Jef Emat, strijder op de barrikaden in 's Gravenvoeren was 
de eregast en sprak de verre vriendengroet uit. Een belangrijk 
gedeelte van de opbrengst werd dan ook besteed om verder 
(en met sukses) de Vlaamse strijd in de Voer te voeren. 
MARS OP BRUSSEL 
(met de medewerking van het Vlaams Aktiekomitee Mechelen) 

Dit jaar werd de feestavond gekoppeld aan de voorbereid 
ding van de Mairs op Brussel. Ter plaatse zulen de organisa
toren van het Vlaams Aktiekomitee de inschrijvingslijsten 
openen voor de autokars naai- de Mars op Brussel. 

De eerste honderden inschrijvingen zullen alzo te Mechelen 
geboekt worden. 
PIGALLE 

Het bekende Vla^unse showorkest van Stan Philips staat 
deze keer met zijn grote formatie borg voor de daverende 
strijdslemming. 

Als kont'-ast en buitengewone animator zal tevens een 
4000 kg zwaaj mortierorgel, de Pigaüe, in de zaal opgeste'd 
worden om ter afwisseling een donderende Breugelkermis na 
te bootsen. 
DE TOEKOMST 

De Vlaamse klub Mechelen werd opgericht om grootse 
feesten te organiseren waarvan de opbrengst volledig ten goede 
zou komen aan Vlaamse initiatieven, met stnjdende, sociale 
en kulturele ms ag. 

Het dmamische 'bestuur is zeer entoesiast : « Wij ver
wachten de opkomst van honderden Vlaamse nationalisten. 
Dit jaar zal het feest dan bevestigd worden in een traditie : 
een groot Vlaams ontspanningsfeest met nationaJe bekend
heid ». 

Vrienden van de Vlaamse klub : Wij zullen er zijn. 

Fr. B., Mechelen 20 
Everaert, Koksijde 20 
Denderhoutem 20 
Onleesbaar Brasschaat 100 
Mechelen 100 
Van Gucht, Aalst 20 
V.S., Erondegem 20 
L.H. en kinderen, 
Mechelen 100 
Verbeke Deurne 26 
De Prijck, Erwetegem 20 
Brussel 18 20 
Vilvoorde j 20 
Vlaming, Ruiselede 20 
Diepenbeek 20 
Uit Simpatie voor de 
Blauwselventen 40 
Mechelen (zegels) 30 
V.K., Mechelen 20 
Sint Niklaas 20 
Turnhout 20 
Doel 20 
Reinaertgezelschap Le 200 
Simpatizant Oudegem 200 
De B., Brugge 20 
Curv., Mechelen aan de 
Maas 20 
Ciemniak 50 
Roch., Machtsvertoon te 
Brussel 50 
Zetelaanpassing ?, Antw. ÏOO 
C.F., Leuven 100 
R.C., Molenbeek ÏOO 
V.W. Jacq., Denderleeuw 20 
S.V.S., Oostende 60 
Duizend Steentjes 
V.U.-Denderleeuw 1.000 
Were Di Mechelen 100 
Van Nljv., Wemmei 100 
V.U. St Kwintens Lennik 500 
Gewezen veldwachter 50 
Pierl- St Job in 't Goor 100 
Naamloos Zottegem 50 
W.S.M., Doorbijten 100 
Bestuursleden 
Erembodegem 1.000 
O R., Aalst 200 
Daems, Kraainem 100 
Nachtergaele, Oudenaarde 100 
Robert Fern., Berchem 500 
Robert F., Berchem 100 
11 julivierders, Lede 500 
Gentse betogers 
Wezembeek-Oppem 100 
Van een oud Daensist, 
oud-V.N.V.-er, oud-burge-
meester, oud-gevangene 
Mere 1.000 
Vlaams ende geus, Meire 1.000 
Jan Rikkens, Antw. 1.000 

Op 19.8.1963 259.029 
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: OPGELET! OPGELET! S 
i om DIJ u te Komen filmen • 
• 2de mars op Brussel (kleu ; 
: ren) : 
S Tegen de Franse preKen • 
• Nieuwe T M O fUm beto- • 
• ging B3 in voorbereiding S 
: De V M O -fUmsektle Is Klaar ; 
• Briefwisseling P LaurlKs ; 
• Offerandestraat 68 Antwerpen Z 
' Wij fümen grat is • 

ANTWERPEN 
Maandelijkse politieke studie
avond. 

3 september (eerste dinsdag der 
maand) om 20 uur 30 in lokaal 
Peter Benoit. 

Mr. Schiltz en Karei Dilten be
handelen de aktuele politieke toe
stand 

Jiir Govaerts spreekt over « De 
veinouding » tussen Vlaamse Be
weging en Arbeidersbeweging. 

G-dachtenwisseling na de toe-
sp ken. 

\l e oelangstelenden zijn wel
kom (niet - leden dienen aan he t 
bestuur voorgeste'd). 

Oproep tot alle mensen van de 
Vo'ksnnie. 

Op zondag 1 september 1963 
wordt de overgang naar Limburg 
van de Voerstreek officieel van 
kracht. Het is ons aller plicht de 
bevrijding van deze Vlaamse st-eek 
van de Waalse bezetting, met 
overtuiging te vieren. Ook de over
gang van het gebied Landen naa r 
Brabant wordt op 1 september een 
feit. 

Gelet op de speciale atmosfeer 
die ai bijna een jaar in de Voer
etreek heerst, op de dagelijkse 
plagerijen waaraan de bewuste 
Vlamingen uit die strek vanwege 
de fanatieke Franstaligen bloot 
staan, is het de plicht van elk 
rechtgeaard Vlaming die mensen 
een har t onder de riem te sitreken 
door In massa aanwezig te zijn. 
Onze massale aanwezigheid zal te
vens he t bewijs zijn dat he t 
Vlaamse thuisfront eensgezind, 
als een man ich te r de voorlijn in 
de Voer staat . 

Vamingen, leden en sympathi
santen van de Volksimie, die dag 
is uw dag. 

Afwezig blijven betekent he t 
anti-Vlaams front versterken. 
Eerste praktische richtlijnen. 

Vertrek uit Antwerpen, Planti jn 
Morebuslei, ter hoogte van de Pro
vinciestraat, vermoedelijk om
streeks acht uur 's morgens. 

70EKERTJ 
Gevraagd bij BANKETBAK

KERIJ Locus, S c h o e n m a r k t 14 
A n t w e r p e n : 

l. Een winke l ju f f rouw 
2. Een d iens te r . 

Ui t s tekende v o o r w a a r d e n . 

Te koop of te h u u r goed ge
kend hande l shu i s met o v e r n a m e 
van foto- boek- en schoolgerief-
hande l , ui ts t . ligging ( r ech tove r 
Kon . Ateneum) 5 minu t en van 
s ta t ion . In l icht ingen : d e Naey-
e r s t r aa t 20, Dende r l eeuw. 

Wij zoeken voor Groot Brussel 
een tweetalig ekskluslef vertegen
woordiger in bezit van eigen wa
gen Verkoop van artikelen met 
ruime mogelijkheden bij alle in-
dustriën. 

Zeer ernstige zaak. Schrijf kan
toor blad letters H.M. 

74 

Landbouwer zoekt bedrijf over 
te nemen, 15 tot 20 ha, gemengd 
in omgeving Antwerpen of Voor
kempen Schrijven aan E. de UB, 
Antwerpsebaan 232, Beren-
drecht, telefoon 73.66.59. 

D.B. 

Door het arrondissement worden 
au i oca s ingelegd. 80 P per per
soon. 

Gezien de grote vraag doet men 
er best aan zo vlug mogelijk 
schrifte ijk of 'telefonisch het pro
vinciaal secretariaat Grote Steen
weg 165 Berohem, te verwittigen. 
Gelieve inschrijvingsgpld te stor
ten op postrekening 6912.44 met 
vermelding op keerzijde « Voer
streek ». 

HOBOKEN 

Were dl heeft de eer CJ hierna-
volgende medede'ing te laten ge
worden en hoopt dat ze Uw be-
lanffste'ling mag genieten. 

Op woensdag 21 oogst, te 20 
uur, richt We^e di een fi'm^vond 
in. 

De vooKftellmg vi"dt p aats in 
het Vlaams Hu s « Pallieter », 
Kioskry'aats 115, Hoboken Het 
betreft hier filmen over het leven 
van de Nationa'istische Jeugdbe
weging. 

B R A B A N T 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 

nodigen alle vrienden uit op h tm: 
2de groot bad op 5 October te 20 
uur in de zaal «CJhevalier Marin», 
Gemeenteplein. Molenbeek. 

DILBEEK 
Dag van de so l idar i te i t 
met de Randgemeen ten . 
Herfstfeest 
V.U.-afd. Di lbeek 

Op za te rdag 21 s ep t ember 
1963 om 20,30 h in de zaal 
Mertens, Ninoofse s teenweg , 
359 te Dilbeek, p r ivé-her fs t -
feest, opge lu i s te rd d o o r het 
B. A. Orkes t van P E T E R 
P H I L I P S met d e s jansjonjee 
KoR Van de r Goten. 

K a a r t e n t e verkr i jgen bij 
d e bes tuurs l eden of op h e t 
s ek re t a r i aa t , Oran je r i e laan 4, 
Dilbeek. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op grewone bandtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbetaling In 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

SINT - MARTENS BODEGEM 
Op zondag 25 augustus : ver

koop van ons blad m deze ge
meente. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Sint - Martens - Bodegem. 
Wordt het rekord van MoUem 
(één nummer verkocht per 3 ge
zinnen) die dag geklopt? 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 
Arrondissementele propaganda-
tochten 

Volgend paogramma werd vast>-
gelegd iroor de maanden augustus 
en september : 

25-8-63 Oordtgem, Bavegem. 
1-9-63 St. Lievens Houtem-
8-9-63 Smetlede. Wanzele, Impe. 
15-9-63 Borpbeke. Herzele Hille-

gem 
22-9-63 JEronaegem, Vlierze.e 
Bijeenkomst der propagandistsn: 

lokaal « De Vriendschap » telkens 
te 8 uur 30 of te 9 uui 15 a a r de 
ke'"k der gemeente waar de 'ocht 
begint Wij rekenen op een stipte 
opkomst en op versterking zodat 
wij in staat zu len ziJn met 2 
ploegen de Vlaamse gedachte t« 
verspreiden. 

DISTRIKT GENT 
Mededeling aan de m e d e w e r 

ke r s p r o p a g a n d i s t e n : op za te r 
dag 24 augus tus om 18 uur , 
h o u d t he t d i s t r ik t een p r o p a g a n -
da toch t te St. Denijs W e s t r e m . 

Verzamel ing ten laa ts te om 
17,30 h aan het Vlaamse Hu i s 
Roeland. 

V.M.O. G E N T 
P r o p a g a n d i s t e n ve rgade r ing 

Op zondag 25 augustus te 20 U. 
in de bovenzaal van he t Vlaams 
Huis Roeland , a lgemene verga
de r ing voor alle V.U.-propagan-
dis ten en mi l i t an te» . I>ez«- ver* 
gade r ing be teken t de s t a r t van 
de voorbe re id ing voor de g roo t se 
Pro-VoIksunie-be toging van 27 
s ep t ember e.k., is d e r h a l v e zeer 
be langr i jk , e r o n t b r e e k t d a n ook 
n i e m a n d o p he t appe l . 

HAALTERT 

Van sukses n a a r t r ad i t i e . . . 
14-15 s e p t e m b e r 1963. 
3de B R E U G H E L F E E S T E N in 

een r euze ten t op de Brie l . 
5 o rkes t en w.o . T.V.- en Rad io -

Orkes t STAN P H I L I P S . 
Ta l r i jke vede t ten w.o . KoR 

Van d e r Goten, T o n i a Domin i -
cus, Rudy A n t h o n y . -

Spijzing van honger igen en 
l av ing van dors t igen . 

De Biergeus ve rove r t den 
Briel . 

RON SE 

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

Alle leden en sympathisanten 
houden deze datum vrij 

Nadere inlichtingen volgen Ui-
ter. 

NAIHUUIE lOTERII 
SPECIALE HERFSTTRANCHE 1 9 6 3 

60 MILJOEN 
V E R D E E L D I N 5 8 . 0 3 0 L O T E N 

E E N H O O G LOT V A N 

10 MILJOEN 

T W E E H O G E L O T E N V A N 

2 M I L J O E N 

E E N H O O G LOT V A N 

1 M I L J O E N 

en 58.026 loten van 400 tot 500000 F. 
W A A G U W KANS I 

HET BILJET 2 0 0 F HET TIENDE 21 F 

T R E K K I N G M A A N D A G 9 SEPTEMBER T E L U I K 

KOOP ONVERWIJLD BILJETTEN I 

LIMBURG 

Naar de Voerstreek. 
Om 10 uur : verzameling van 

de auto- en buscaravaan voor 
Voarstreek te Tongeren op de 
de St. Truidensteenw. nabij het 
college. Wc doen een beroep op 
alle bezitters van wagens op 
post te zijn met familie en 
vrienden. 

De tocht gaat over Herde
ren - Riemst. 

Wagens komend van Noord 
Limburg en Maaskant kunnen 
in Riemst bij de karavaan aan
sluiten. 

Rond 11 uur : aankomst in 
In Moelingen - bevlagging van 
wagens en cars. 

Rond 11 uur : aankomst in 
's Gravenvoeren. 

In zaal « Kursaal » — alge
mene verzameling en « sober » 
Verbroederingsmaal (brood — 
koude schotel en drank : 25 F ) . 

In café Hagelstein, Boven-
141 ('n weinig kerkwaarts van 
uit zaal) : spijskaart van 80 F 
(voor- en nagerecht, soep, aard
appelen en forellen). 

In Hof de Voer, Klooster
s t raat 84 (nabij Ursu'jnnen-
k'ooster). 

Voor hen die hun knapzak 
meebrengen drank in over
vloed. 

In café Vroonen te St. Mar
tens - Voeren bij de Voer. 

Spijskaart van 50 F (voor-
en nagerecht, soep. fritten en 
vlees). 

Opgelet : voor de verschil
lende spijskaarten dient V in 
t e schrijven voor 29 augustus 
of telefonisch bij Jef E rns t 
(tel. Warsagle : 79.62.00). 

Of schriftelijk bij J . Gouver
neur, Hasseltsesteenweg 43, 
Tongeren. 

Om 14 uur : nieuwe algeme
ne verzameling (e St.' Martens-" 
Voeren. Bezoek aan he t graf 
van Z.E.H. Pastoor Veltmans. 
Bloemen gewenst. 

Rond 14 uur 30 : toeristische, 
tocht door Overmaas (in 2 on
derscheiden groepen). 

Om 18 uur : weze ieder te
rug in de Voerstreek voor de 
volksvermakelijkheden. 

Van af dat uur : in 's Gra
venvoeren zaal Kursaal : 
Vo'ksbal. 

Van af 19 uur : in St. Mar
tens Voeren in café Vroonen : 
dansavond. 

In dorpscentrum : kermisple-
zier. 

Van af 19 uur 30 : inMoelin-
gen in danstent op kerkplein 
volksbal. 

In dorpscentrum : p''ezier bij 
kermlskramcn. 

Pas op : op 1 septembema-
middag hiebben in Vlsé grote 
S. Hadelinfeesten plaats, ver
keersopstoppingen mogelijk, 
best langs Miaastricht te rei
zen. 

BRUGGE 

Zitdag A.V.V. 

Het Vlaams Vakverbond houdt 
zitdag op weekdag-avond ten huize 
van dhr Rob. De Laere. M. van 
Bourgondielaan 22, Brugge. 

P O P E R I N G E 

N a a r Gent 
Op 29 s e p t e m b e r n e m e n wi j 

deel aan de g roo t se Volksunie 
be tog ing te Gent . Wij h o p e n 
da t n i e m a n d zal o n t b r e k e n . Wi j 
zul len N E E N g a a n zeggen a a n 
T h e o . Laa t U onmidde l l i jk in 
schr i jven voor de re is in « H e t 
Belfort » te P o p e r i n g e . 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags et 
's avonds beste keuken 
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 prim» verzorgd 
en goedkoop 

• 

DORTMUNDER ^ . g . . , 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet^ 
' Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men la 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.̂ UiL .̂ 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Autobusd iens t 
n a a r de Voers t reek 

Op zondag 8 s e p t e m b e r w o r d t 
een toe r i s t i sche re i s i nge r i ch t 
n a a r d e Voers t reek . 

Inschr i jv ingen bij Leo De-
vreese , Vlaams Huis , I J ze r l aan , 
D iksmuide . 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauh<^ III 
te Brussel 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 

Inschrijvingen voor de 3de mars 
op Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendrecht, telefoon 
73.66.59. 

VJVI.O. ANTWERPEN 
Dankwoord aan twee lokalen, die 

ons voflgende bedragen, gestort In 
de V.M.O. - bus, overgemaakt heb
ben : 

Café « Tijl », hoofdlokaaJ VMO, 
Antwerpse steenweg 59, Mortsel : 
1.752 F . 

« Vlaams Huis Peter Benoit », 
Frankri jklei 8, Antwerpen : 2.835 
F . 

Van ha r te dank namens de 
V.M.O. - leiding. 

Vrienden lessers, s teunt hen die 
ons, dus U, steamen! Laa t niet n a 
die gemoedelijke lokalen te bezoe^ 
kenl 

Betoging. 
Zate(rdag 28 september : voor

avond van de grote betoging t© 
Gen t : V.M.O. - hoogdag : inhul
diging van he t V.M.O. - lokaal, 
provincie Antwerpen, Antwerpse 
steenweg 59, te Mortsel. 

Na de inhuldiging massale fak
keloptocht doorheen de gemeente 
In he t teken van de « 3de Mars 
op Brussel » en he t «federalisme». 

Allen daarheen! 

s.o.s. - s.o.s. 
Wie helpt de VMO geMeUjk 

h a a r onkosten (gratis vervoer, 
materiaal , enz.) te dragen, s tor t 
onverwijld op postrekening 6912.44 
(Wim Maes, Grote steenweg 165, 
Berchem-Antwerpen). 

MECHELEN 

Volksunie k o n t a k t k l u b 
Op w o e n s d a g 28 augus tus t e 

20 u u r 30, sp reek t vo lksver t . R. 
Mat theyssens in he t Gu ldenhu i s 
op de V e e m a r k t Hij b e h a n d e l t 
e r he t t a a l o n t w e r p - d e b a t in d e 
k a m e r , w a a r i n hij z ich deed 

Aanbevole» i*̂  
Huizen 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan»-VléS*öSS"miö''tJ* 

(( De Vriendschap » 
Kerkstr. 9, (bij Gr. Markt) 

A], d# Vlamingen orengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huls 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredataaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü in 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

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. 
ElisabethL 10£ -JC. 632.70 

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

« PETER BENOIT D 
F r a n k r i j k l e i 8 A n t w e r p e n 

o p m e r k e n d o o r zijn h i s to r i s ch 
deba t tegen J o s Van E y n d e . 

Het b e s t u u r r eken t er o p da t 
a l le leden en s impa t i s an t en ta l 
r i jk deze eers te v e r g a d e r i n g zul
len b i jwonen , zodat de n i e u w e 
r eeks ve rgade r ingen met een 
fl ink sukses van s t a r t mag gaan . 

T w e e d e Breuge l i aans 
Volksfeest 

O p z a t e r d a g 14 s ep t ember te 
20 u u r 30 w o r d t te Mechelen in 
d e s tadsfees tzaal , F r e d e r i k d e 
Merodes t raa t , he t t w e e d e b r e u 
ge l i aans volksfeest i nge r i ch t . 

H i e r m e d e zal he t sukses van 
h e t ee r s t e bes tendigd w o r d e n . 
I n d e r d a a d w a r e n er ve r l eden 
j a a r 700 p e r s o n e n a a n w e z i g d ie 
z ich tot in d e vroege m o r g e n -
u r e n v e r d r o n g e n in een u i t bun 
dige sfeer . Zoals he t past k a n e r 
t e r p laa t se , en di t tegen zeer 
d e m o k r a t i s c h e pr i jzen, een over
vloed van spijzen en d r a n k e n 
v e r b r u i k t w o r d e n . 

De o rgan i sa t i e be rus t in h a n 
d e n van de b e k e n d e Vlaamse 
Klub , w a a r b i j voorz i t t e r F o n s 
Van de Wer f en feest le ider Lode 
V e r v o o r t een w a a r b o r g b i eden 
v o o r he t succes ! 

Muziek d o o r he t s h o w o r k e s t 
van Stan P H I L I P S . 

Als b u i t e n g e w o n e a t t r ak t i e : 
g roo t MORTIER-orgel da t op 
b e p a a l d e ogenb l ikken ve ran t 
woorde l i j k zal zijn voor een 
d a v e r e n d e k e r m i s s t e m m i n g . 

BRABANT 

BRUSSEL 
Voerstreek bij Limburg. 

Zoals verleden jaar gaan de 
Brusselse Nationalisten ook deze 
keer naa r de Voerstreek. Onze reis 
valt op 1 september samen met de 
viering van de terugkeer van onze 
zes Voerdorpen bij Vlaanderen. 

De wagens worden voor nadere 
kennismaking verwacht te 8 uur 
30 achter de KVS; onze propagan-
dawagen rijdt mee. In he t Hof de 
Voer is er gezellige gelegenheid 
voor een middagmaai. 's Namid
dags bezoeken we Landen. 
Bal der Randgemeenten. 

Op zaterdag 21 september te 20 
uur 30 spreken de Vlamingen uit 
he t arrondissement Brussel af , 
vobr' h e t 'privé - herfstfeest .iiji. c^, 
zaal Mertens, Ninoofsesteënwèg 
359, te Dilbeek. 

Kaar ten (25 F) t e bekomen bij 
de bestuursleden of door storting 
op Prk 4167.65 E. Van Wl jmeer^b , 
Oranjerielaan 4, Dilbeek. ' >^"- -
Propagandasterr l t naa r Gent. 

Zondag 29 september is voor alle 
nationalisten verpast om deel te 
nemen a a n de autokaravaan naa r 
Gent . Bijeenkomst voor Vlaams 
Brabant te 13 uur 15 achter de 
KVS. 
Volfesunieherfstbal. 

Al wie jong is van h a r t maak t 
een afspraak om op zaterdag 5 
oktober aanwezig t e zijn in de za
len « Chevalier Marin », Gemeen
teplein 18 te Molenbeek. 
SCHAARBEEK 

De Schaarbeekse Kultuur- en 
Studiekring zet zijn tweede werk-
jaaa- in met een spreekbeurt door 
E.P. Brauns S.J. over « Vlaamse 
Vrijheidsstrijd ». Di t gebetirt op 
donderdag 5 september te 20 uur 
in he t lokaal « Amitié », Liedts-
plein 35 te Schaarbeek. Wees op 
tijd, want ook deze keer loopt de 
zaal proppensvol'! 

LIMBURG 

Voor uw modern Interieur : 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6. Brussel 
met : Geschenken-kelder 

HERMES 
SCHOOL 

34 Zuidlaan 

211 M Lemonnierlaan 
Tel. 11.0033 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKBETARLAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zich thnls voelen. 

Beter en voordeliger 

MEMBBUGGEN 
Al is het de eerste maal mis

schien, toch moeten we deze ge
meente speciaal vei-melden omdat 
er tijdens de laatste dagen een 
reeks leden werd aangeworven dat 
he t uitzicht heeft van kortelings 
een volwaardige afdeling te zijn. 
De plaatselijke medewerker, een 
student, gebruikt niet veel woor
den doch handelt des te kraniger. 

'S GRAVENVOEBEN 
In hof « De Voer » werd E.P. 

Brauns als spreker gevraagd t i j 
dens de voorbije week. Een 80-
tal Voerenaars waren aanwezig 
toen Dhr Boffé, voorzitter van he t 
plaatselijk actiekomitee, he t wel
komwoord en de inleiding uit
sprak. Onder de aanwezigen be
merkte men veearts Nijssen en de 
heer Lemmelijn die een onver
getelijk aandeel hebben gehad in 
de strijd voor de overgang naax 
Limburg. Pater Brauns heeft een 
buitengewone bijval geoogst en 
sHaagde erin deze mensen heel 
wat moed en zelfvert'-ouwen bij 
t e brengen in him harde strijd 
voor Vlaanderen en he t geloof. 

GENK 
We kondigen reeds van nu aan 

dat Pa ter Braims te Genk zai 
spreken op zaterdag 14 september 
a.s. te 20 uur in de zaal Rem
brandt, weg naar As 1. Het onder
werp da t hij zal behandelen is 
« Vlaamse en sociale beweging in 
bijbelse belichting ». 

We verwachten da t elke nat io
nalist de nodige propaganda zal 
voeren want de zaal moet, zoaJa 
elders trouwens, bomvoa zijn. 
's Anderendaags voormiddags 
spreekt hij dan in de gemeente-
zaaJ te Meeuwen. 
Bericht aan de kaderleden. 

Er werden, ingevolge de vacan-
tieperiode, in meerdere afdelingen 
nog een reeks Udmaatschapskaar-
ten niet hernieuwd of aangeboden. 

Mogen we de propagandisten 
en afdelingsbesturen dringend 
verzoeken de niet hernieuwde le
den zeer spoedig hun l idkaart t e 
gaan aanbieden. 

Wat gewonnen werd in 1962 
mag thang niet meer prijs gege
ven worden door verwaarlozing of 
geb'^ek aan activiteit. 

r .- mill • '• 
OOST-VLAANDEREN 

WAASLAND 
Vergadering van het kader. 

Op zaterdag 24 augustus a.s. 
heeft in he t lokaaJ « Stad Nan
tes » een uitgebreide arrondisse-
mentele bestuursvergadering 
paaata, t e Sin>t Niklaas om 20 uur 
waarop alle kaderleden vaai he t 
arrondissement worden uitgeno
digd. De leden van de afdelings
besturen ziullen o.m. ingelicht wor
den over de verdere organisatie 
van de provinciale Volksuniebeto
ging te Gent op 29 september a s . 

Het Waasland heeft hierbij een 
bijzondere opdracht te vervuHen 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdis uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antvirerpen 
TEL 33.91.65 

Gelukwensen. 
Het arrondissementeel bestuur 

vernam met genoegen dat het 
Waasland me© vooraan komt m 
de leden- en abonnentenwervmg 

Ben speciaal woordje ook voor 
de deelnemers aan de «veldtoch» 
te Sint - GïWis - Waas waai dui
zenden propagandanummers wer
den verspreid die C.V.P - kamer
lid De Mey wel tot een gewetens
onderzoek zullen dwingen... ten
minste voo-zover de « ja »-stem-
mers van de onge'.ukswet van 
11.7.63 nog een geweten hebben. 

Volksuniebetoging op 29 september 
te Gent. 

Het Waasland neemt aan deze 
massa - betoging deel met als 
voornaamste motief : E 3 

Antwerpen zal te Sint - Niklaas 
bij de caravaan van het Waasland 
aansluiten. 

Houdt van nu af deze datum 
reeds vri j! 

ST GILLIS - DENDERMONDE 
Op 25-8-63 v indt een gro te kol -

po r t age p laa t s in de gemeente 
Zele. E r w o r d e n p ropagand i s t en 
gevraagd voor t w e e m i k r o w a -
gens : men k a n zich opgeven 
o p he t a fd . - sekre ta r iaa t te Grem-
bergen , Di jks t raa t 18, tel . : 
052.21925. 

Op 30-8-63 om 20 u. s t ip t : 
a lgemene l edenve rgade r ing ge
volgd d o o r een gezellig samen
zijn. Voor al le leden w o r d t op 
dezelfde dag een zangs tonde 
gehouden tot h e t a an l e r en van 
Vlaamse l i ederen . 

E r zijn op he t s e k r e t a r i a a t 
p o s t k a a r t e n t e bekomen m e t 
V laamse teks ten tegen de pr i j s 
v a n 5 F p e r omslag v a n 6 
k a a r t e n . 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Naar Bokrijk en de Voer op zoo-
da^; 1 september. 

Niet op 25 dezer, zoals eerst 
aangekondigd, doch op zondag 1 
september &s., da tum van de over
gang der Voerstreek naar Limburg, 
wordt vanuit Brugge een busreis 
naa r he t openluchtmuseum van 
Bokrijk en n a w 's Graven-Voeren 
ingericht. Vertrek Uit Brugge 
(ft Zand) te 7 uur 30 — terugkeer 
tegen 22 uur 30. De prijs per per^ 
soon bedraagt 150 P, inschrijvin
gen op adres Minderbroedersstr. 
24, Brugge, tel. 375.99. 

Een nutt ige wenk voor onze ban>-
delaars en middenstandersi 

Regelmatig horen we de ver
zuchting dat he t Vlaams-strijdend 
publiek te weinig aandacht aan 
door-en-door Vüaamsvoelende za
ken besteedjt. Onze handelaars en 
middenstanders, mits zij Ud of 
abonnee en ingeschrevene i « onS 
systeem van « vrijwillige bijdra
gen » zijn, willen we graag koste
loos aanbevelen in ons periodiek 
leden-Mad « de Bezem ». Deze re-
klame zal wo«ien verzorgd p « : 
gemeente van het arr . Brugge en, 
onder dezelfde gemeente, alfabe
tisch per bednjf. Opgave, liefst 
per briefkaart, a a n he t adres : 
lillnderbroedersstraat 24, Brugge, 
Reageer a.u.b. onmiddellijk 1 

Antskaravaan naa r de grootse 
V.U.-betoging te Gent op 29 sep
tember a.s. 

Het arr . Brugge zal naa r de 
Gentse betoging een autokaravaan 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor beren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze 
Voordelige prijzen. 
Kom U overtuigen. 

1 Vlaams Bierhuls ROME 1 
Kleine Vismarkt 3 
(Gravesteen). 
Trefpunt van alle 
teL 09-25.08.34. 
Zaal kosteloos ter 

Gent 

Vlamingen, 

beschikking. 

Zuidlaan 52 

BRUSSEL 
Telefoon 11.73.10 

~ 15 
inrichten. Verzameling van alle 
wagens uit he t arr. zal op z o n d ^ 
29 september gebeuren tegen 14 
uur en dit aan de K'iuspoort 
(Kazerne - vest), Brugge. 

Aan de afdelingen en kei-nen 
uit het arr. B'ngge wordt gevraagd 
schikkingen te nemen opdat zo
veel mogelijk leden en .sympathi
santen deze verplaatsing naar 
Gent zouden kunnen meemaken. 
Steun aan de LN K.A. 

De strijd rond de taa'ontwerpen 
mag ons de bevei'iging van de 
« Vlamingen over de schreve » 
niet doen vergeten. De Interna
tionale Nederlandse Kultuuraktie 
(I.N.K.A.) nam het initiatief de 
reeds bestaande kursufsen in de 
nederlandse taal te Frans - Vlaan
deren van het nodige boekenma-
teriaal te voorzien. Worden ge
vraagd : nederlandse boeken van 
recente datum en in behoorlijke 
staat . Boekpaketten kunnen afge
leverd langs de Willem de Deken
kring, Brieversweg 238, St. Kiniis 
of rechtstreeks aan INKA - B'-ug-
ge, Oordoeaniarsstraat 12, Brugge. 

AANBEVOLEN. 

Van 23 tot 28 sep. a.s. organi
seert de Stichting Lodewijk de 
Rae t te Hofstade - Mechelen een 
studieweek op het thema « Vlaan
deren te Brussel ». De kosten -
bijdrage (allies inbegrepen) beloopt 
480 F. Deze studieweek is een eni
ge gelegenheid om Vlamingen van 
alle overtuigingen en zelfs frana-
taligen hun visie te horen gevet» 
over de splijtzwam « Brussel ». 
Studenten en verantwoordelijken 
voor sociale en kuliturele organisa
ties zouden het zich tot plicht 
moeten rekenen dergelijke studie
week bij te wonen. AUe inlichtin
gen, ook aanvraag tot reductie op 
de bijdrage, op he t adres van de 
stichting : ICanselarljstr. 4, Brus
sel 1. 

HUWELIJK 
Op 10 aug. 11. zijn te Assebroefc 

In he t huwelijk getreden dhr . 
Joost Logghe en mej. Hilde Boey. 
Hartelijke gelukwensen aan het 
jonge paar. 

OVEBLIJDEN 

Uit Blankenberge meldt men 1 
ona he t overlijden van mevr. Es
ther Nelrynck, echtgenote De 
Wulf. Onze Wijken van deelne
ming a a n de beproefde familie. 

Men meldt ons he t overlijden 
t e Oostende op 75-jarige ouder
dom van Mevrouw Blanka Dever-
lewaere, weduwe Denis Van Laar. 
Een langdurige ziekte had haar 
gestea ondermijnd. •• 

Iedereen die haa r gekend heef*» 
zal van haar de herinnering be
waren aan een dappere, plicht»-
bewuste en eerlijke Vlaamse moe
der, die haa r deel kreeg van be» 
proevi i^ en zich in aUe omstanh 
digheden steeds waardig heeft ge» 
dragen. 

Volgens haa r wens werd ze in 
besloten familiekring ten grave 
gedragen. Zij ruste zacht. 

Vrienden en kennissen, die In 
deze pijnlijke omstandigheden 
geen bericht mochten ontvangen, 
gelieven dit als dusdanig te willen 
aanzien. 

L A A T U W G E L D 
O P B R E N G E N ! 

BELEGGING van kas-
en geldmiddelen op 
termijn. Interetsante 
mogelijkheden m e t 
100 % waarborg. Ren-

tot 7 % 's jaars. Ook 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen worden U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

tevergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
geloond door 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

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

O WENST PELS. ; 
EEN BONTJASJE. ! 

of een pracht • 
van een bontmantel? • 
Wendt U ! 
vol ver' rouwen • 
tot tiet nuis : 

W.CLAYKENS-NEVEN j 
Oudergemselaan 328 • 
Etterbeek - Brussel j 
Tel. 48.37.01 j 

Alle Inlichtingen op verzoek : 
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D. 'E IJzerbedevaart van vorige 
zondag heeft bewezen dat het strijdbaar gedeel
te van het Vlaamse volk alles behalve bulten 
westen geslagen is door de klassieke en traditio
nele kapitulatie van de Vlaamse kleurpolitici 
tegenover de franstalige imperialisten. 

De gematigde professor Fransen, die dit jaar 
een rede met een uitstekende inhoud hield, 
maakte terecht dezelfde vaststelling. 

Zijn rede was trouwens een verwoording van 
de kritiek van de gewone vlaamsgezinde tegen
over de kleurpartijen. 

Professor Fransen heeft zich daarin niet 
vergist zoals Standaard, Volk en Belang van 
Limburg schrijven, kranten die het partijbelang 
stellen boven het Vlaamse volksbelang. Professor 
Fransen koos het Vlaamse volksbelang boven de 
partij. Dit was zijn plicht als voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, dat de geest van de 
frontsoldaten trouw moet blijven. Die jongens 
vielen inderdaad in de geest van «alles voor 
Vlaanderen» en niet van alles voor de CV P., 
wat de leuze is van Standaard, Volk of Belang 
van Limburg. 

J ARENLANG hebben we er hier 
op gehamerd dat de redevoering van Professor 
Fransen een jaarbalans diende te zijn van de 
Vlaamse strijd waarbij geen enkele partij mocht 
gespaard worden, zo ze gefaald had. Daar waar 
men ons daarom jarenlang voor ekstremisten 
schold heeft men ons nu eindelijk gelijk gege
ven. Wat ook een voldoening is. Men schold ons 
daarbij echter vroeger ook voor verbrekers van 
de heilige Vlaamse « eenheid >. En wat zien we 
nu ? Dat de meeste C.V.P.-kranten zitten te ruzi
ën met professor Fransen. Zij zijn plotseling de 
heilige eenheid vergeten, nu zij hen, huichelaars, 
niet meer dienstig is Oprechte jongens als wij 
zijn zullen we ons nu niet op diezelfde eenheid 
beroepen. 

O. NDERTUSSEN doet de Vlaam
se C.V.P. krampachtige pogingen om de uitver
koop van de randgemeenten goed te praten. De 
nieuwe wetsontwerpen die zij « met bitterheid in 
het hart» goedgekeurd hebben zoals zezelf ver
klaarden op 11 juli in de Kamer, zijn plotseling 
grote Vlaamse overwinningen geworden. Wat La 
libre Belgique dan ook elke dag doet schrijven 
dat de wetten « gematigd » dienen toegepast. 
Wat dit betekent weten we doordetoepassingvan 
de taalwetten van '32 te Brussel. Vooral Jan 
Verroken houdt zich met het triomf spelletje on
ledig en dit met de dwaaste argumenten. « Re
tour a moderation » schrijft dan ook « La libre 
Belgique » over Verroken, Kiebooms en Karel 
van Cauwelaert, hun nieuwe bondgenoten. Of 
daar binnenkamers met zoveel Vlaamse onno
zelheid gelachen wordt ! 

T OLGENS Jan Verroken kon de 
Vlaamse C.V.P. de regering niet laten vallen, 
want na een « verkiezingsoverwinning » van de 
C.V.P. zouden B.S.P. en P.V.V. verbitterd zijn en 
zeker niet meer willen marsj eren. Volgens Ver
roken moet men dus best de verkiezingen verlie
zen om iets er door te halen. Is het zo misschien 
dat het twaalfjarig schoolbestand tot stand 
kwam ? Had de C.V.P. toen de verkiezingen ge
wonnen of verloren ? Wilden B.S.P. en P.V.V. 
niet mee uit verbittering ? 

Monumentaal zo een redenering. 

T OOR Verroken mag er over de 
Platdietse streek niet meer gesproken worden — 
hij gaf ze trouwens reeds prijs samen met de 
Voerstreek in de kommissie Harmei ! — omdat 
er geen verschil is tussen Montzen en Eupen. En 
wij die dachten dat Eupen bij Duitsland hoorde 
van 1815 tot 1918 en Montzen niet. Wij zouden 
anderzijds Verroken willen vragen welk verschil 
er bestaat tussen de taal van Sippenaken en 
Homburg aan de ene, Teuven en Remersdaal 
aan de andere kant ? 

En daarnaast wat hij juist bedoelt met Eu
pen en Montzen gelijk te stellen want dat hij pas 
goedgekeurd heeft in het parlement dat Eupen 
Duits is, maar Montzen... Frans ! 

E. iVENEENS meent Verroken dat 
de Volksunie niet voor zetelaanpassing kan zijn 
omdat ze voor het federalisme is ! Dezelfde 
dwaasheid schrijft trouwens Kiebooms geregeld 
neer. Iedereen die iets of wat benul heeft van 
politiek zal het hierbij uitschateren. Verrt^en 
en Kiebooms menen echter dat hun publiek dom 
blijft. Daarvoor doen zij wel hun best maar aan 
de reakties te oordelen over hun verraad van de 
Vlamingen in de randgemeenten blijkt toch dat 
haar kiezers niet meer zo dom zijn als de Vlaam
se C.V.P. het wel graag zou hebben. 

Een federale staat is iets heel anders dan 
een unitaristische. De meerderheid van de aan
gelegenheden zouden door de gewestelijke staten 
beslist worden. Daar heeft het geen belang of er 
500 Vlamingen of 50 zouden zetelen omdat er 
geen franstaligen zouden zitting hebben in dat 
parlement. Alleen voor de gemeenschappelijke 
zaken zou er een gelijk aantal Vlamingen en 
franstaligen zetelen. Niet alleen voor België 
maar ook voor Brussel. 

Zolang er een unitaristische staat bestaat 
dienen de zetels echter geregeld aangepast. En 
zonder een enkele voorwaarde. En zonder er de 
grondwetsherziening aan te koppelen. 

Kostelijk zijn Kiebooms en Verroken, die 
zich tegen federalisme kanten omdat de Vla
mingen in België meer moeten hebben dan de 
helft van de hogere ambten, maar die op 11 juli 
het regeringsontwerp goedkeurden waarin de 
Vlamingen maar de helft (zullen !) krijgen en 
dit in een... unitaristische staat. 

H: EEL het geschrijf van Verro
ken bewijst dat hij het wezen van het volkeren-
vraagstuk in Beglië niet begrijpt, ofwel dat hij 
van kromme haas gebaart. Als een arbeider twee 
frank loonsverhoging krijgt per uur, moet hij 
toch geen tien frank per uur aan zijn baas bij
betalen. Dat is nochtans wat bij de jongste taai-
ontwerpen gebeurd is. Wij hebben een stukje 
Vlaams recht bevochten maar hebben het vijf
dubbel moeten betalen. Dank zij de Verrokens, 
Vanderpoortens en Van Eyndes. 

Sinds wanneer moet men een recht (in 
Vlaanderen Vlaams) betalen ? Met 50.000 Vla
mingen van de randgemeenten en 20.000 uit de 
Platdietse streek ? 

Wij zijn het slachtoffer van het franstalig 
imperialisme dat het kan halen dank zij de steun 
van zielige evoluees of kollaborateurs als de 
meerderheid van de Vlaamse kleurpolitici. 

J\ LLES wat ze thans proberen is 
verwarring te zaaien om de Vlaamse mensen 
verder te bedriegen. 

Hun afdreiging heeft echter geen vat gehad 
op de kultuurverenigingen, noch op het IJzer
bedevaartkomitee. 

Al hun dreigementen en sabotage hebben 
niet kunnen beletten dat langs de kust betoogd 
werd. 

Alle sabotage en dreigementen van La libre 
Belgique, Standaard, Volk en Volksgazet, CVP, 
P W en BSP, broederlijk verenigd zullen ons niet 
beletten massaal een derde mars naar Brussel te 
marsjeren en later te blijven betogen en te ageren 
tot heel ons volk weet hoe het door hen bedrogen 
wordt. En het hen wegveegt, zoals het gebeurde 
in andere kolonies. 

Wim Jorissen 

Bouwgronden 

te Mortsel, Edegem Schelle, Aartselaai. Blankenberge, 
Zelllk, Turnhout, Neerglabbeek. Hove, Kalmtbout, 
alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt O tot de maatschappij 

Grote Steenweg. 159. Bercbem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingezL 
Hoogste kredletraoeelljkhedea. 

MATTHIëU'S BiDDBNBePRUf 
U K N H O U T S E B A A N 102, BORGER HX}Xi T .•rtl..J^U.&2 

i ihuncn : Antwerpen: Dicpc»t'. 84-86. Tel. 3i.01.18; Bogijncnitr. 39-1'. 
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