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MORGEN 1.9-63 
O m 11 uur : Voerstreek. 

O m 18 uur : Landen 
Tussen 13 en 14 uur vertrek naar de 

Plat-Dietse streek 
Reiswegen naar de Voerstreek : 

1) Wezet (Vise) - Moelingen 
2) Maastricht - Heer - Moelmgen 

3) Maastricht - de Planck -
's Gravenvoeren 

VOER 
ELDE 

LIMBURG 

HET HOOFDBESTUUR VAN DE VOLKSUNIE 
- HEET DE BEWONERS VAN DE VOER
STREEK EN VAN HET LANDENSE WEL
KOM BINNEN DE GRENZEN VAN DE 
VLAAMSE PROVINCIES; 

- WENST ER AAN TE HERINNEREN DAT HET 
PRINCIPE VAN DE VASTLEGGING DER 
TAALGRENS EN VAN DE HOMOGENITEIT 
DER TAALGEBIEDEN EEN VERWORVEN
HEID IS VAN DE VLAAMSE BEWEGING, 
DOCH DAT DEZE PRINCIPES MET DE VOE
TEN GETREDEN WERDEN DOOR DE EERSTE 
WET GILSON; 

- NEEMT ZICH VOOR, ONVERMINDERD DE 
STRIJD TE VOEREN VOOR DE OVERHEVE
LING OF DE TERUGKEER NAAR VLAANDE
REN V.D. VLAAMSE GEBIEDEN DIE THANS 
BIJ WAALSE PROVINCIES BLIJVEN; 

- ZEGTHAARAKTIEVE STEUN TOE AAN DE 
VLAAMSE BEVOLKING IN HET KOMENSE, 
HET MOESKROENSE, HET EDINGSE, DE 
PLATDIETSE STR^^EK EN DE BRUSSELSE 
RANDGEMEENTEN; 

- ZAL VERDER IJVEREN VOOR EEN FEDE
RALE HERVORMING VAN BELGIË EJN VOOR 
EEN BONDSLAND VLAANDEREN WAARIN 
ALLE V L A A M S E MENSEN EN ALLE 
VLAAMS GEBIED THUISHOREN, 

BRUSSEL, 31 AUGUSTUS 1963. 

AT MEER 

HUN WAPEN : TERREUR ! 

« O m d a t ik Vlaming ben ». Inderdaad : om

dat dhr Boffé, schoolhoofd te Moel ingen, 

V laming uit één s tuk is en verdediger v a n 

het L imburgs karakter der Voers t reek, 

werden zijn r amen ingegooid en s tond het 

Luikse janhagel hem naar het leven. 

He t Waals-franskil jons i m p e r i a l i s m e 

schrikt voor mets terug. 

slechts één naam 

als simbool 

voor alle verloren 

gebieden: 

EDINGEN 

I K H I P - ^ CMSMWIb'^AiodfrkA 

VOLKSUNIE 
BETOCINO 

VOLKSUNIE 
EETOCINC 



DE VOLKSUNIE 

ENGELS OF FRANS ? 
Geachte Redaktie. 

Wij strijden voor de verneder
landsing van het bedrijfsleven. 
Op een ogenblik dat we aan het 
begin van de overwinning staan, 
wil de « Vereniging voor versprei
ding van de Engelse taal » van 
onze strijd gebruik maken om de 
verengelsing in de hand te wer
ken. 

We strijden voor de verneder
landsing van ons bedrijfsleven en 
al onmiddellijk zijn er mensen 
die er de unieke gelegenheid in 
siien om het Frans als tweede 
t aa l in het bedrijf aan het vel te 
zitten. Die Vlamingen, voorzeker 
te goeder trouw, die het Engels 
(wereldtaal) boven het F rans 
(belangrijke taal) verkiezen, on
dergraven door hun actie onze 
pogingen tot vernederlandsing van 
he t bedrijfsleven, gezien vele te
genstanders nu zullen uitroepen : 
« zie je wel, het was de Vlamin
gen niet te doen om de verneder
landsing van he t bedrijfsleven 
alleen, macir om het Engels aJs 
tweede taal, zowel in het bedrijf 
als in de school ». 

We zijn nog niet de overwin" 
naars of men is reeds de verne
derlandsing tegen het F^ans a a n 
he t aanwenden. 

Waarom a u b . het Engels als 
tweede taal? Omdat dan onze Vla
mingen, door slechter Frans te 
kennen (een derde taal zou weer 
minder goed gekend zijn) minder 
vatbaar zouden zijn voor verfran-
slng? 

Daar zit wel iets in, maar gaan 
we onze tegenstanders weer wa
pens aan de hand doen? 

Gaan we bij de grote massa 
weer de indruk wekken dat wijt 
Vlaamse strijders, steigeren bij 
het zien van Franse zinnen of op
schriften en dat we kleingeestige 
of bekrompen wezens zjjn? 

Wij vechten tegen de Brusselse 
Franstalige snobs, grondspeculanr 
ten, pretentieuze burgerzoontjes 
niet tegen de Franse taal. 

Als federalisten moeten wij mor
gen handel di-ijven met de Walen, 
die Frans spreken. Wij gi-enzen 
aan Frankrijk en ook het Groot-
Hertogdom Luxemburg is erg 
Franstalig geworden gedurende 
de laatste jaren. In een federaal 
België zullen Pranssprekende Wa
len en Nederlandstalige Vlamin
gen wonen. Waarom zou men dan 
Engels als tweede taal aanvaar
den? 

Met weeral een andere strijd er 
bij te sleuren, gaan we onze kan
sen verkleinen en gaan we twee
dracht zaaien in eigen rangen en 
tijd verliezen. De brief die ik nu 
schrijf, heeft me belet er een te
gen onze vijanden te schrijven 
bvb. 

R.T. - Antwerpen. 

Bed. — Het is niet onze taak, 
hier de s tandpunten van de 
« Vereniging voor Verspreiding 
van het Engels » nogmaals uiteen 
te zetten. 

Alleen dit : onze ekonomie is 
stellig niet uitsluitend gericht op 
fransspr«ki£nde par tners . Gebrek
kige kennis van het Engels is een 
ernstige handicap op talloze ge
bieden. 

Overigens geldt nog steeds d» 
vaststelling dat België verder reilt 
en zeilt bij genade van de Frans-
Nederlandse tweetaligheid der 
Vlamingen. 

Om slechts een praktisch voor
beeld te noemen : het is toch dui
delijk dat in uw eigen havenstad 
Antwerpen heel wat mensen hun 
leven lang veel meer met Engels 
dan met Frans te maken hebben. 
Waarom niet, door bevordering 
van de kennis van het Engels, te
gemoet komen aan deze vereiste? 

En vergelijk de cijfers! De Wa
len weigeren in steeds grotere ma
te, het Nederlands aan te Ieren. 
Ze speculeren daarbij op uw re
denering! 

MANNENTAAL 
Waarde redaktie, 

Het is verheugend, weer eens 
mannentaa l te horen van een 
hoogstaand Vlaams mens als M. 
Van Haegendoren. Dit in tegen
stelling met het beschamende 
zelfverdediging-gezaag van Herto-
ginnedal-man De Saeger en zijn 
kornuiten VeiToken, Kiebooms, 
Moyersoen, enz. 

M. Van Haegendoren zegt let
terlijk in de Standaai-d van 17 
oogst, « de strijd om de politieke 
Vlaamse macht, is momenteel he t 
belangrijkste ». « De geschiedenis 
bewijst dat de s taatsstruktuur en 
staatsmiddelen, dus de politiek, 
een steeds ingrijpender invloed 
hebben in het leven van de vol
keren en van de mensen ». 

Of nog « ...kan het ons niet 
beletten het tot s tand komen van 
de jongste wetten te betreuren. 
De publikatie van de pogingen die 
nu reeds aan de gang zijn, ook 
vanwege leden van de regering, 
om de wetten te saboteren zou 
dit ten overvloede bewijzen ». 

Hoe schril dit afsteekt tegen de 
knechten - taal van de Vlaamse 
C.V.P.-ers in hun dagelijkse ver-
ontschuldigings - kronkelingen, 
vormt bijna een ondraaglijk kon
trast . 

En levert ons het zoveelste be
wijs, dat de V.U. he t goede pad 
bewandelt. 

De « steeds ingrijpender invloed 
van de politiek », indachtig, zou
den wij de Heer Van Haegen»-
doren ten zeerste dankbaar we
zen daadwerkelijk in de politieke 

arena te treden, tot het vei-we-
zenlijken van een georganiseerde 
nationale gemeenschap die mees
ter is in eigen huis. 

M.P. 

CULTURE LATINE 
Mijnheer de Hoofdredacteur, 

Zoals ü weet heeft he t Alge
meen Vlaams Vakverbond, vroeger 
gevestigd in de Pletinckxstraat te 
Brussel, sinds 1.8.63 een perma
nent sekretariaat geopend op he t 
gelijkvloers van het gebouw Voor
ui tgangstraat 191, Bnissel 1. On
getwijfeld een bewijs van de ge
stadige vooruitgang van de enige 
zuiver - Vlaamse sindikale orgar 
nisatie. 

Het sekretariaat blijft niet on
opgemerkt voor de tegenstanders. 

Reeds meerdere keren werd het 
kaart je onder de brievenbus waar
op de namen der organisaties (Al
gemeen Vlaams Vakverbond, 
Vlaams Sindikaat van Openbare 
Diensten, Vlaamse Bediendencen-
trale, Vlaamse Ziekenkas, Toeristi
sche Vereniging voor Agenten van 
Openbare Diensten) venneld 
staan, afgerukt. 

Vorige zaterdag werd het nieuw 
sekretariaat officieel ingehuldigd. 

Volksvertegenwoordiger Mi- Da
niel Deconinck deed ons de eer 
a a n daarop aanwezig te zijn en 
beloofde regelmatig een zitdag te 
houden op iedere eerste dinsdag 
der maand, vanaf 19 uur. 

Waarschijnlijk werd dit feestje 
opgemerkt door lui die er zure op
houdt. Maandagmorgen lagen er 
rispingen en... buikloop van kre
gen. Het vat geeft wat het in-
in de brievenbus van het sekreta
riaat , tussen andere officiële do
cumenten, di-ie prachtige verse 
hondenkeutels. Het moet wel een 
enorm groot beest geweest zijn 

om de busopening, die 1,4 m hoog 
staat , te bereiken. Anderzijds h a d 
het hondse wezen een bekrompen 
inhoud want de keutels waren 
nog geen pink dik. Zonder verder 
kommentaar . 

A.V.V. - er - Schaai-beeli. 

LONGONTSTEKING 
EN ZIEKENKAS 
Waarde Redaktie, 

Terug thuis van een vochtige 
bedevaart, ondanks alles een in
drukwekkende manifestatie, n u 
een praktische bedenking. Onze 
massa - concentraties zijn ééndag-
vliegen in him uitwerking, omdat 
he t de deelnemers ontbreekt aan 
weekdagse konsekwentie. Wat zin 
heeft he t een longontstteking op 
te doen in de IJzervlakte, maa r 
's anderendaags braaf zijn bij-
di-age af te dokken aan rode, ge
le of blauwe ziekenkas? 

Theo moet buiten en de C.V.P.-
isten zijn verraders, . . .maar ons 
geld halen ze binnen... en wat 
zijn wij dan? 

Blauwselventen en rode krui
pers lachen in hun vuist, want 
dank zij de wet der communi
cerende vaten betalen wij h u n 
propaganda. 

En in getal zijn we méér dan 
sterk genoeg om zelf een onwrik
baar mutualistisch verbond te 
vormen! 

Dr M.R. - Gent. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

AOLLUIKEN 

nOIXUIKEN 
in hout,.staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ol elektrische 
bediening. 
AUe systemen, 
VENETIAANSE 
ZONITEBLINDEM 
Bediening met 
koorden' of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

A.JEURISSEN-CIOOSTEBMANS^ ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
ol plastiek. ig 
Standaarduitvoering of ^^Ê 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 
Hand' of elektrisebe bediening. 

'ZONHOVEN • 

S A ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA 

A L L E V L A M I N G E N T E B R U S S E L k o p e n 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden. 

MEESTER-UURW/ERKMAKER 

S l A t T S 
AnI. Ocwin le r t t roo l , II 
OUDERGEM (II. ID • TEL 72.4S.O 

KQRTINO VOO/ teden von Vloomse veientglngej). 

G R O T E X E U S 
MODERN ATEIIER 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien ü 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 MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49 76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent • TeL (09) 25.19.23 
W A . KUNNEN biedt U bQii. 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : He voordeligste en rijkste keuai 

Vftti gronden la Vlaanderen, Brabant «a Lhnbwg. 

356 eigen arbeiders. speciaUsten ra teehnleken 

om m«ol, deselilk en goedkoop te beawea. 

Steeds voltens eigen otmtttliig en tot 80% ttnane!«ffa«. 



DE VOLKSUNIE 

morgen zwarte zondag 
Morgen zondag word t de n ieuwe taa lgrenswet van kracht , 
W e m a k e n hieronder nog eens de inventar is op van de 
afbakening dje al lerminst een Vlaamse overwinning is 
geworden . D a a r o m onze titel : « Z w a r t e zondag « ! 
H e t verraad , dat onlangs zijn bekron ing vond hij de ver
kwanse l ing van de r andgemeen ten , heeft ons bij de taal
grensafbakening reeds veel V laams gebied en Vlaamse 
mensen gekost . 
W i e een volledige dokumenta t i e over de taalgrensafbake
n ing wens t te bezi t ten, kan nog steeds de lijvige brosjure 
van onze redakteur Pau l Mar tens bestellen. (( De Zu id -
neder landse taalgrens in het Belgisch p a r l e m e n t » (127 
blz. me t overvloedig kaar tmater iaa l ) kost 50 F , over te 
schrijven op per 40 .56 .43 van Lode De Smedt , Rozelaar
s t raa t 10 Asse . Bij bestell ingen van ] O ex. 20 t .h. kor t ing. 

de taalgrens in hrahant 

Op 1 september worden de West-
vlaamse gemeenten Ploegteert, Waas
ten, Neerwaasten, Houtem, Komen 
{arr.leper) en Moeskroen, Lowingen, 
Herzeeuw, Dottenjjs (arr. Kortrijk) 
overgeheveld naar de provincie Hene
gouwen, met Frans taairegime en fa
ciliteiten voor de Nederlandstaligen. 
Bovendien moet Nieuwkerke een stuk 
grondgebied (clef d'Hollande) af-

streek komen-moeshroen 
staan aan Ploegsteert en Rekkem 
verliest de wijk « Risquons Tout» aan 
Moeskroen, terwijl anderzijds Ko
men de wijk «Kruiseik» moet af
staan aan Wervik. 

De Vlaamse gemeenten Mesen, 
Spiere en Helkijn werd tevens een fa
ciliteitenregime voor de Franstaligen 
opgelegd. 

taalgrensstrook orroir-ronse-hever 

De Oostvlaamse gemeenten Orroir, 
Amengijs en Rozenaken (arr. Oude
naarde) worden met Frans taairegime 
en zonder faciliteiten voor de Neder
landstaligen naar de provincie Hene
gouwen overgeheveld. 

De Vlaamse stad Ronse werd een 
faciliteitenstelsel ten voordele van de 
Franstaligen opgelegd. 

De Waalse gemeente Elzele moet de 
gehuchten Broeken, Koekomere en 
La Haute afstaan aan Ronse, terwijl 
de Waalse gemeente Vloesberg het 
gehucht d'Hutte moet afstaan aan de 
Vlaamse gemeente Opbrakel, maar 
anderzijds het grote Vlaamse gehucht 
d'Hoppe nag behouden in ruil voor 'n 
faciliteitenstelsel voor de Nederlands

taligen. 
De Vlaamse gemeente Everbeek die 

voorheen deel uitmaakte van de 
Waalse provincie Henegouwen, komt 
nu bij de provincie Oost-Vlaanderen 
met Nederlands taairegime. 

De Waalse gemeente Twee-Akren 
moet het gehucht Akrenbos afstaan 
aan Bever en de wijken Donderstraat 
en Haie-de-Viane aan de Vlaamse ge
meente Viane. ^ 

De Vlaamse gemeente Bever, voor
heen bij Henegouwen, wordt bij 
Vlaams-Brabant gevoegd, met faci
liteiten voor de Franstaligen echter. 
Bever moet bovendien de gehuchten 
Warresaert en Groenstraat afstaan 
aan de Henegouwse gemeente ZuUik. 

^•^^••J^^H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ OFFICE ** 
^^^^^^^^^^Êl iMtm DCS ciMtntuTiint 

W^^^^B 0 CNCHIEN 

^ ^ ^ ^ m D' HETRINNES 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B f •• trui !• WflTC tlUClrt> 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • H i v t f i u i ovrars LCS ciao Ptcmtn joun 
^^^^^^^Êfl WMMICS Of U UUUU OC S 1 12 H. 30 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H I B v / ï l t f ^ lus NiMI n JCUU LIMSOVC ics KCCfCUm 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B 
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CDINGCN H ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
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De gemeenten Bierk en Sint Renel-
de, deze laatste met de Vlaamse ge
huchten Trop en Herbeek, worden 
van Vlaams-Brabant naar Waals-
Brabant overgeheveld, zonder facili
teiten voor de Vlamingen. 

De Waalse gemeente Eigenbrakel 
moet een stukje grondgebied in het 
N. afstaan aan de Vlaamse gemeente 
St. Genesius-Rode; terwijl St. Gene-
sius-Rode aan Eigenbrakel het ge
hucht Kwaadrode moet afstaan. In 
Eigenbrakel blijft verder het eentalig 
Frans regime van kracht. 

De Waals-Brabantse gemeente Ter-
hulpen moet de Vlaamse gehuchten 
' t Rod en (nieuw ?) Bakenbos afstaan 
aan de Vlaamse gemeente Overijse, 
die echter op haar beurt een stukje 
grondgebied aan Terhulpen moet af

staan omdat er zich Franstaligen zijn 
komen vestigen. (La Corniche (sta
tion Terhulpen)). De Waals-Brabant
se gemeente Waver behoudt haar 
eentalig Frans regime, ondanks het 
feit dat zij de Vlaamse noordpunt 
van de gemeente (Eilanden) mocht 
behouden. 

De gemeenten Sluizen, Zittert-
Lummen, Opheylissem en Neerheylis-
sem worden van het Vlaamse arron
dissement Leuven overgeheveld naar 
het Waalse arr. Nijvel. Zitter-Lum-
men moet echter het gehuchtje Eist 
afstaan aan de Vlaamse gemeente 
Hoegaarden. In deze vier overgehe
velde gemeenten : geen faciliteiten 
voor de Vlamingen, hoewel bv. in 
Sluizen 11,49 t.h. van de bevolking 
zelfs geen Frans kende volgens de 
voor de Vlamingen nadelige talentel
ling van 1947. 

Z o betoogden de Landenaars , 

de streek van landen 
In deze streek worden 15 gemeen

ten n.1. Attenhoven, Eliksem, Laar, 
Landen, Neerhespen, Neerlanden, 
Neerwinden, Overhespen, Overwin-
den, Rumsdorp, Waasmont, Walsbets, 
Walshoutem, Wange en Wezeren, die 
sinds het ontstaan van België bij de 

provincie Luik waren, bij het Vlaam
se arr. Leuven aangehecht. De mees
te Vlamingen hadden deze gemeenten 
liever bij de provincie Limburg gezien 
maar de h. Van Eynde, B.S.P.-onder-
voorzitter heeft er anders over be
schikt... 

de taalgrens in zuid-linihurg 

Tweetahghe id in Edingen. Hoe lang nog ? 

Een deel van de Vlaamse gemeente 
Montenaken wordt bij de Waalse ge
meente Cras-Avernas aangehecht, 
omdat er één Waalse boer woont.. 

Roost-Krenwik blijft, met het 
Vlaamse noorderdeel, in de provincie 
Luik met eentalig Frans regime. 

De Limburgse gemeente Korsworm 
gaat, met de Vlaamse wijk Hassel-
broek, over naar de provincie Luik, 
met Frans taairegime'en zonder fa
ciliteiten voor de Vlamingen. Dit is 
eveneens het geval met de gemeente 
Wouteringen. 

In de Limburgse gemeente Herstap-
pe krijgen de Franstaligen facilitei
ten. De Vlaamse gemeente Rutten 
moet het gehucht AI Savate afstaan 

aan de Waalse gemeente Elch, terwijl 
deze op haar beurt een stukje grond
gebied in het N. moet afstaan aan 
Rutten. 

De Limburgse gemeente Sluizen 
moet het gehucht Haut-Vinave af
staan aan de Waalse gemeente 
Glaaien. 

De voormalige Limburgse gemeen
ten Rukkelingen-op-de-Jeker, Bitsin-
gen, Wonck, Eben-Eraael en Ter-
naaien worden bij de provincie Luik 
gevoegd. 

Het Vlaamse gehucht Klein-Ter-
naaien (Temaaien) wordt mee over
geheveld, hoewel de gemeente Ter-
naaien geen faciliteiten voor de Vla
mingen werd opgelegd. 

edingen en omgeving 

De Vlaamse gemeente Sint-Pieters 
Kapelle wordt van de provincie Hene
gouwen naar Vlaams-Brabant over
geheveld. 

De Henegouwse dubbelgemeente 
Mark (twee centra : Mark zelf, dat 
Vlaams is, en Abele (Labliau) dat ver-
waalst is) blijft in haar geheel bij He
negouwen, met Frans taairegime en 
f acili' -^iten voor de Nederlandstaligen. 

Het Vlaamse stadje Edingen, voor
heen bij de Waalse provincie Hene
gouwen, blijft bij Henegouwen met 
Frans taalxegime en faciliteiten... 
voor de Vlamingen. 

De Henegouwse gemeente Lettelin-
gen mocht de Vlaamse wijk Kokejane 
behouden in ruil voor een faciliteiten
stelsel voor de Nederlandstaligen. 

de gehuchten 
Door de taalgrenswet veranderen 

ook een reeks wijken en gehuchten 
van gemeente. De wet werd op 8 
november 1962 door de koning onder
tekend. 

Wij zijn nu bijna een jaar verder 
en op 1 september, uiterste datum, 
wordt de wet van kracht. Nochtans 

De Vlaamse gemeenten Moelingen, 
's Gravenvoeren, St. Martensvoeren, 
St. Pietersvoeren, Teuven en Remers-
daal, voorheen bij de provincie Lim
burg, arr. Tongeren, gevoegd met Ne-

heefi de h. Gilson, minister van Bin
nenlandse Zaken, nog niet de tijd 
gevonden om precies aan te duiden 
'tot waar een bepaalde wijk of gehucht 
zal worden afgescheiden. Daardoor 
zullen een aantal inwoners vanaf 1 
september niet meer weten op welk 
gemeentehuis zij wettelijk thuis
horen en het touwtjestrekken tussen 
de gemeentebesturen om het grootste 
stuk volop beginnen. 

de voerstreek 
derlands taairegime en faciliteiten 
voor de Franstaligen. 

De 7de Voergemeente Aubel blijft 
bij Wallonië met eentalig Frans re
gime. 

de platdietse streek 
Wordt in de taalgrenswet niet ver

meld. Het gaat om de gemeenten 
Sippenaken, Gemmenich, Homburg, 
Montzen, Moresnet, Hendrikkapelle, 
Welkenraat, Balen en Membach, waar 
een Nederlands dialekt wordt gespro
ken, maar waar het eentalig Frans 
regimp behouden blijft. 
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yriend een strijdgenoot. 

Rond Edingen is het stil dezer dagen. Eén september is er 
een datum zonder grote veranderingen, zonder verhuis van de 
ene provincie naar de andere. Zo is het de wil geweest van de 
grote meerderheid der vertegenwoordigers van hel soevereine 
volk, inclusief de meerderheid onder hen die door hel dwaze 
toeval van de geboorte boven de taalgrens thuishoren. Althans 
voor zover het hun verblijfplaats betreft ... 

Terwijl in de Voerstreek de overgang zal worden gevierd, 
terwijl in Vi^est-Vlaanderen de overgang zal worden betreurd, 
is het te Edingen zoals altijd : stillekes en iedere dag wat 
minder goed. 

Ik heb, goede vriend, er deze weck aan gehouden, nog 
eens door uw stadje te lopen en er de atmosfeer op te snuiven. 
Ik heb er gedwaald langs de hoekjes en door de steegjes die 
me er dierbaar geworden zijn ; ik heb er de oude Vlaamse 
grafschriften ontcijferd aan uw heerlijke kerk die zo prachtig 
gerestaureerd wordt Ik heb er gestaan voor het standbeeld 
met de namen van de slachtoffers der beide Wereldoorlogen : 
praktisch stuk voor stuk doorVlaamse namen uil een 
doorVlaamse stad. 

Vlaamse stad inderdaad, goede vriend, ondanks alles en 
allen. Vlaams doorheen haar geschiedenis, Vlaams ook nog 
vandaag voor wie het dunne laagje vernis weet weg te krabben 
en verder kijkt dan het uithangbord van een krenlenwegend 
middenstander. Stad die een simbool is. 

Simhool voor de Belgische onlaardingspoliliek in haar 
zuiverste vorm. In de vorige eeuw konden de talentellers en de 
wetenschappelijke waarnemers niet eens twijfelen aan uw 
door en door Vlaamse aard. Iets meer dan een kwarteeuw 
geleden, bij de telling van dertig, vormden de Nederlands-
taligen en de « tweetaligen » nog 75 ten honderd van de 
bevolking. Daarboven troonden de weinige happy few die het 
aan hun sociaal statuut, hun geldbeugel en hun woning-in-
de-beter-wijk verplicht waren, te verklaren dat zij alleen maar 
Frans kenden Een minieme minderheid. 

Een minieme minderheid, goede vriend, maar een 
beschermde, geachte, bevoorrechte en begoede minderheid. Het 
sisteem en deze minderheid vulden mekaar wonderwel aan : 
de voor het unitaire vaderland zo verheugende rezultalen 
konden niet uitblijven. Bij de telling van 19i7 waren plots 
meer dan drievierden Franssprekend geworden. In de zeven
tien jaar tussen de twee tellingen was uw goede stadje het 
toneel geweest van een verbeten taalstrijd, die tevens een 
sociale strijd was. Maar de happy few hadden méér achter 
zich dan de wet. De macht namelijk I 

Zo is uw stadje, goede vriend, dan geworden tot een simbool 
van volilieke trouweloosheid en lafhartigheid. Toen in Kamer 
en -senaat bij de behandeling van het taalgrensoniwerp ver
leden iaar over uw lot moest beslist worden, werd Edingen 
het gewillig-afgeslane pand voor de eens te meer ingeroepen 
hogere belangen De roof werd bekrachtigd , tol onze schande 
dank zij Vlaamse stemmen. Ondanks de wetenschap, ondanks 
het Harmelcentrum. ondanks hel gezond verstand en hel een
voudige recht : Edingen blijft waar het is. In Henegouwen: 
in Wallonië I Met de kwazi-zekerheid voor de happy few dat 
zij thans in weinige jaren de kroon op hun verfransingswerk 
zullen kunnen zetten en dat alleen de plaatselijke stadsidioot 
in zijn achterlijkheid over kort nog een - onvrijwillige -
getuige voor het Vlaams verleden van Edingen zal zijn. 

Voor ons echter, goede vriend, heeft het simbool Edingen 
nog een andere betekenis : die van de Vlaams-nalionale trouw. 
Vlaamse-nationale trouw aan uw stadje, Vlaams-nalionale 
trouw aan al de Vlaamse gebieden en mensen die morgen - op 
Zwarte Zondag - naar Wallonië gaan of in Wallonië blijven 

De ontvoogdingsstrijd van een volk heeft iets van de bewe
ging van een klokkeslinger Uw stadje, goede vriend en het 
Vlaams gebied in het Komense en het Moeskroense en elders 
zijn m de verdrukking gekomen op dit ogenblik, nu de slinger 
nog doorsloeg naar Wallonië. Maar rotsvast weten wij dat de 
beweging niel is voltooid en dat de slinger reeds uilslaal in 
de richting van Vlaanderen. 

Wij zullen het juiste ogenblik weten te benutlen. Dat 
beloven wij u vandaag. 

Trouw de uwe, 

éio Gent». 

BOMMEN TE B R U S S E L . . . 

De misdadige aanslag in 
een bar te Brussel en de lu
gubere grappenmakerij van 
een groepje dat al dan niet 
schuilgaat achter de naam 
Damocles heeft een grote 
weerslag gehad in gans de 
Belgische pers. Dag voor dag 
worden de kleinste détails 
van deze zaak in het lang en 
het breed uitgesponnen door 
« redakteurs ter plaatse » en 
door de jongens van de poli
tieke redaktie. 

De belangstelling — voor
al in deze komkommertijd — 
is begrijpelijk en normaal. 

Minder begrijpelijk en 
normaal is de haast, waar
mee diezelfde op bommen-
nieuws beluste kranten over 
de aanslag op het Vlaams 
lokaal « De Vriendschap » 
te Aalst heengegleden zijn. 

...EN TE AALST 

Het scheelde weinig of er 
stond in de pers slechts te 
lezen dat een onschuldig 
voetzoekertje door de een of 
andere schoolknaap in het 
Vlaams Huis te Aalst werd 
binnengegooid. 

De waarheid is wel enigs
zins anders. De bom die te 
Aalst gebruikt werd, was 
van eigen maaksel ' maar 
daarom niet minder gevaar
lijk. In een kartonnen huls 
was springstof aangebracht, 
samen met zware nagels en 
metaalschroot. Dat de bom 
niet méér schade veroor
zaakte is te danken aan het 
toeval, of liever : aan een 
konstruktiefout. De kar
tonnen buis was aan de zij
den afgesloten met een hou
ten stop. Bij de ontploffing 
begaven deze houten stop
pen voordat het eigenlijke 
bomomhulsel openbarstte. 

grasduinen 
« Wij hebben a lgemeen s temrecht in België. De 
Vlamingen vormen er de meerderheid. Zij moe ten 
maa r h u n s temrecht gebruiken om h u n meerder
heid te doen gevoelen. Er zijn twee soorten groe
per ingen, die beter gebruik van h u n s temrecht 
moeten leren maken : het zijn de arbeiders en de 
Vlamingen . » 

(Camille H u y s m a n s , 1922) 

Dit had voor gevolg dat de 
lading meer als « kanon » 
werkte, dan als bom. 

Na de ontploffing werd 
vastgesteld dat weggeslin-
gerde splinters diep in de 
houten wandbekleding van 
de gelagzaal waren gedron
gen. Een eikenhouten stoel
poot knapte meters verder 
in drie stukken, alsof het 
een lucifertje was. 

Dat deze bom niet meer 
schade veroorzaakte was te 
danken aan het feit dat de 
aanwezigen zich bevonden 
in een lokaal achter de ge
lagzaal. Indien er verbrui
kers vooraan in de herberg 
zouden geweest zijn, dan 
waren er stellig zwaarge
kwetsten geweest. 

De man die de bom wierp, 
kon niet weten dat de gelag
zaal vooraan leeg was. Zijn 
bedoelingen waren dus heel 
wat zwaarder dan het gooi
en van een « voetzoeker ». 

WIE ? 

In verband met deze aan
slag werd een Gentenaar 
aangehouden. De wagen, 
waarmee de dader zich bij' 
de aanslag verplaatste, is 
waarschijnlijk reeds betrok-

NAAR VOERSTREEK EN LANDEN 

schelSen.' "^°^'^'''^^ ^«" "^'^^^ ^^^dag vier zaken te onder-

_ 1. Plaatselijke feesten zoals elk jaar te Mof-ling-en • dit 
jaar echter in het teken gesteld van de beviidïnl ™n ül 
Voerstreek van het Luiks Imperialistisch juk 

2 Een paar pteatseUjke feesten ingericht door het Verbond 
van de Vlammgen m Oost - België (voorzitter J, Gouverneur) 

snel^'^i^kPn^H^^'^^T''''" •^^'i "̂ ^ ^ " ^ l ^ kolonisators, die hun 
v ^ «'̂ ï^kende aanhang m de Voersbreek een hart onder de 
nem wuien steken, nu hun (terreur-) spelletje verloren ï 

Deze Waalse imperialisten verzamelen te Aubel om half 
drie en begeven zich van daaruit naar 's Gravenvoer^n waar 
ze een meeting zullen houden ^i^,venvoeren waar 

den *• ° ^ '°*=''' ^ " '̂ ^ Volksunie naar de Voerstreek en Lan-

Om 11 uur wordt samengekomen te 's Graven voeren voor 
een meeting m ons Vlaams huis « Hof de Voer » woa'-Wi I ^ r 
korte toespraken gehouden worden door Ing Oolemonten door 

A^^'.fiw' T"^*" voorzitterschap van Drs Joris De Graev^. 
Anderzijds komen we opnieuw samen te Landen on de 

Grote Maxkt te 18 uur waar Daniel de Conii^ck en m i t e r 
Luyten een kort slotwoord zullen uitspreken 

Voor meer inliditingien zie eWers in het Wad. 

ken geweest bij de relletjes 
te Wemmei, bij het storen 
van een optocht te Gent en 
het hinderen van de tocht 
Gent - Zelzate enkele maan
den geleden. 

Wie zijn de mensen die de 
terreur tot politiek argument 
hebben verheven en die hun 
zaak verdedigen door het 
plegen van gewelddaden te 
gen personen? 

We noemden zoeven Wem
mei. Is het een toeval dat de 
C.A.N, vaji deze gemeente 
heeft gemobilizeerd om te 
Oostende de V.V3. - kara
vaan te gaan aanvallen? 

De Wemmelse « Neen -
Non » - Belgen, die met 
naam en toenaam gekend 
zijn, zegden hun straatvech
ters een gratische verplaat
sing naar en gratis voedsel 
aan de kust toe. 

Het moet voor de gerech
telijke diensten uit te maken 
zijn, of zij al dan niet be
trokken waren bij het be
schadigen van auto's tijdens 
de V.V.B. - betoging. 

Inmiddels worden hun 
slachtoffers voor « fascis
ten » uitgekreten. 

Maar wie zijn nu de fas
cisten ? 

NIET DE EERSTE 

De aanslag te Aalst was 
niet de eerste anti - Vlaam
se terrreurdaad. In de loop 
der jaren is het al een in
drukwekkende lijst gewor
den : de plasticage van het 
huis van prof. Fransen, de 
plasticage van het huis van 
Willem de Meyer, de aai g 
op « Rommelpot », een reeks 
lichte aanslagen in het Brus
selse, de aanslag op het 
V.T.B. - gebouw te Antwer
pen, de aanslag met een 
brandbom in de zaal Palla
dium te Antwerpen, de zwa
re ontploffing aan de Beurs 
tijdens de Eerste Mars op 
Brussel, de rode rookbom te 
Wemmei, de bom te Oosten
de waarvan een rijkswach
ter het slachtoffer werd... 

Het lijstje is verre van 
volledig! 

PIERS EN DE VVB 

De Standaard van dinsdag 
27 augustus leert ons dat de 
Oostendse burgemeester 
Piers lid is van de VVB. 
Maar, zegt hij, « sedert en
kele maanden schijnt de 
Vlaamse Volksbeweging over 
te hellen naar het federalis
me ». 

We stellen voor dat de 
Standaard een reporter naar 
Oostende stuurt om de bur-
gemeestersklok wat bij te 
draaien 1 

http://Volksun.ie-aboti.nent
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WIE IS WIC t 

Onder de titel «Ieder zijn 
oplossing ? » houdt Leo Tin-
demans, secretaris van de 
C.V.P., op zijn beurt in de 
Standaard een lang pleidooi 
voor de oplossingen die door 
de Vlaamse C.V.P. na Herto-
ginnemal werden aanvaard. 

In dit artikel wordt vooral 
betreurd dat, na het verdwij
nen van de Katholieke 
Vlaamse Landsbond, de 
« kristelijk - geïnspireerden » 
(zo noemt Tindemans het) 
geen vaste politieke voet 
meer aan de grond hebben in 
de Vlaamse beweging. En ver
der suggereert de nationale 
sekretaris van de C.V.P. zeer 
voorzichtig, dat de leiders van 
de Vlaamse kultuurverenigin-
gen een drukkingsgroep vor
men zonder daartoe behoor
lijk gemandateerd te zijn en 
zonder een welomschreven 
opdracht te hebben. Hij 
noemt ze de « geïnspireerde 
enkelingen ». 

De « geïnspireerde enkelin
gen » zijn doorgaans oud en 
wijs genoeg om aan Tinde
mans een raak en afdoend 
antwoord te geven. 

...ENKELINGEN ? 

We menen nochtans vast 
te mogen stellen dat kuituur-
verenigingen die op beheerra-
den en Icongressen en in hun 
publikaties sinds jaar en dag 
bepaalde stellingen hebben 
verdedigd zonder daardoor 
enig ledenverlies te lijden, 
met meer recht mogen spre
ken namens hun tienduizen
den leden dan een partij wier 
politiek personeel opgevist 
werd uit het zeer troebele wa
ter van een karrikaturale 
poll, werd binnengeloodst via 
het deurtje van de koöptatie 
om dan in het parlement uit
eindelijk een politiek te voe
ren die zeker niet bijgetreden 
wordt door een zeer groot 
aantal kiezers. 

Tijdens de voorbije maan
den van strijd hebben we 
nooit gehoord van een plaat
selijke afdeling der kuituur-

verenigingen die haar hoofd
bestuur laakte voor zijn hou
ding t.o.v. de taalwetgeving. 

Wel lazen we talrijke mo-
tie's van plaatselijke C.V.P.-
afdelingen die het roerend 
oneens waren met het ver
raad van de mandatarissen. 

GILSON 
GEEFT HET VOORBEELD 

In het vooruitzicht van de 
overgang der Voerstreek naar 
Limburg en de aangekondig
de M.P.W.-betoging op 1 sep
tember heeft minister Gilson 
de zes burgemeesters der 
Voerdorpen schriftelijk uitge
nodigd tot een soort krijgs
raad op dinsdag 27 augustus. 

Wanneer we de «Volksga
zet » mogen geloven, dan wa
ren de uitnodigingsbrieven 
voor deze krijgsraad in het 
Frans gesteld. 

De zoveelste blijk van 
frankiljonse goede trouw van 
onze minister van binnen
landse zaken ! 

DANK ZU ONS.. . 

Deze week verscheen afle
vering nummer zoveel van 
Jan Verroken's vervolgroman 
over de taalwetten in « De 
Standaard ». 

Jan schrijft als een goed ro
mancier : naar een vast plan. 
Zijn eerste bijdragen stonden 
nog volkomen in het teken 
van de « bitterheid » waarmee 
hij beweerde gestemd te heb
gen in de Kamer. Geleidelijk 
schakelde hij over naar po-
zitiever tonen en thans is hij 
reeds zo ver dat zijn proza 
snel evolueert naar het hap
py-end van de schitterende 
Vlaamse overwinning. 

Verleden dinsdag reeds eis
te Jan hardnekkig het vader
schap over de nieuwe taal
wetten op : «Thans is het 
voor ieder duidelijk : deze 
wet kwam tot stand dank zij 
ons, de politici ». 

Wij zullen het niet verge
ten Jan. Het is ons inderdaad 
overduidelijk ! 

HIJ IS VERREZEN 

Toen Victor Larock een 
paar weken geleden ontslag 
nam als minister, kon men in 
de socialistische pers ontroe
rende artikelen lezen over de 
gezondheidstoestand van de 
gewezen excellentie, over de 
moed waarmee hij maanden
lang zich had verzet tegen een 
slopende kwaal, over de on
mogelijkheid om nog langer 
de last van het ministerschap 
te laten torsen door deze 
doodzieke man. 

Ook officieel was het de 
ziekte, die Larock tot ontslag 
dwong. 

Men herinnert zich, hoe 
vlug dit ontslagnemerij in 
zijn werk ging : de koning 
werd er voor teruggetelefo-
neerd van het vliegveld, van
waar hij juist naar Spanje 
wou vertrekken. 

We hebben van in den be
ginne die ziekte zeer verdacht 
gevonden en de mening voor
opgezet dat Larock heenging 
omdat hij met het taalbeleid 
van de regering niet akkoord 
ging. 

De feiten logenstraffen on
ze vizie n i e t ! 

Een stralende en kiplekkere 
Larock heeft zopas terug de 
leiding van het blad « Le Peu-
ple s. op zich genomen en ging 
te Ans reeds spreken over de 
jeugdproblemen. 

De dode is verrezen ! 
Inmiddels z e t e l e n de 

Vlaamse ministers rustig ver
der. Levende lijken I 

VERNEDERLANDSING 
BEDRIJFSLEVEN 

In één van zijn « best be
taalde en minst gelezen » ar
tikels schreef Fitoor Leemans 
in De Standaard dat hij toch 
zo blij was met de nieuwe wet 
op de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven. We wisten 
niet dat Viktor op zijn leef
tijd nog zo naief was, om te 
geloven in de goede wil van 
het Verbond der Belgische 
Nijverheid om aktief mede te 
werken aan deze verneder
landsing. Een man als Cap-

puyns denkt er anders over... 
Wij vragen ons trouwens af 

hoe het komt dat de toch zo 
vlaamsgezinde lichten van de 
kleurpartijen niet gedacht 
hebben aan twee zeer een
voudige maar uiterst doeltref
fende middelen om het za
kenleven in Vlaanderen op 
enkele dagen tijd te ver
vlaamsen : ten eerste de wei
gering van de postdiensten 

om brieven te bestellen aan 
niet bestaande adressen (d.i. 
« vertaalde » straatnamen) en 
ten tweede de verwerping 
door de fiscus van alle boek
houdingen die niet in da 
streektaal werden opgesteld. 
De ambtenaren zijn trouwens 
niet verplicht twee talen te 
kennen en in Wallonië wordt 
in de praktijk geen neder-
landse boekhouding geduld l. 

•t«(Knü*Wi<iUl 

Kanaalzone : planning eindigt aan staatsgrens. 

EKONOMISCHE 

EENHEIDSZONE 

Van Belgische zijde worden 
momenteel pogingen in het 
werk gesteld om het gebied 
Zuid-Luxemburg in België en 
Noord-Lotharingen in Frank
rijk te verenigen tot een eko-
nomische eenheidszone. 

Deze pogingen worden on
dernomen naar aanleiding 
van het Frans verzoek, water
voorraden uit het Zuid-Lu
xemburgs gebied ter beschik
king te stellen van het Noord
franse industriebekken. Ze 
zijn vooral er op gericht, van 
Frankrijk een tegenprestatie 
te bekomen inzake het schep
pen van werkgelegenheid in 
en voor de provincie Luxem
burg. 

Dit lofwaardig streven ligt 
volkomen in de lijn van de 
moderne streekekonomie die 
ook supra-nationaal plant 
waar het nodig is. 

WAAROM NIET ELDERS f 

De vraag dringt zich op, 
waarom niet vroeger en el
ders dergelijke pogingen wer-
ondernomen. 

De sociaal-ekonomische in
terpenetratie van bijvoor
beeld zuidelijk West-Vlaande
ren en de streek Rijsel-Duin-
kerke schreeuwt als het ware 
naar eenheidsplanning. Het
zelfde geldt voor de kanaalzo
ne Gent - Terneuzen en 
Zeeuws-Vlaanderen, voor de 
Kempen en Noord-Brabant, 
voor de beide Limburgen. 

Nooit is in deze richting een 
officieel Belgisch initiatief 
genomen. Een grote sociaal-
ekonomische eenheid van Ne
derlandstalige gebieden over 
de grenzen heen is volkomen 
taboe te Brussel. 

Men denkt daar wel supra
nationaal, maar liefst in het 
Frans... 

f.^^imi^mmmmessmmmsfi^mw^ 
Hel ziel er naar uil dat het federalisme, 

als oplossing van het nationaliteitenvraag-
sliik in dit land, tijdens de komende herjsl-
en winterperiode meer dan ooit in het 
brandpunt van de politieke belangstelling 
zal slaan. Het zijn vooral de tegenstrevers 
ervan die vandaag reeds hun aanloop aan 
het nemen zijn om, met een vloed van 
meestal zeer bedenkelijke argumenten, te 
trachten het initiatief van het debat in 
handen te krijgen en een pas voor te zijn 
op de voorstanders van het stelsel. De fede-

federalisten te schelden voor defaitisten, 
voor verkwanselaars van Vlaanderen's de
mografische en demokratische meerderheid, 
en voor een eindeloze reeks soortgelijke 
liefelijkheden meer. Ze zouden inderdaad 
maar al te graag een einde maken aan het 
voor hen niet zeer vleiend debat over hun 
kapitulatie op 11 juli. En wat kunnen ze 
hiertoe beter doen dan het slagveld ver
laten, hun kanonnen elders gaan opstellen 
en hopen dat ze de vijand daar een schot 
voor zullen zijn ? 

MEER DAN OOIT 

ralit^ien van hun kant talen dat spervuur 
natuurlijk niet zonder meer over zich heen 
gaan, overtuigd als ze zijn van de juist
heid van hun stellingen, overtuigd als ze 
zijn ook van de noodzakelijkheid van een 
federaal statuut voor België. 

Het hoeft dan ook niemands verwonde
ring te wekken dat een Verroken, een 
Kiebooms en alle andere ja-stemmers van 
hun menigvuldige en lange pleidooien « pro 
domo » gebruik maken om nu reeds de 

Het einde van hun unitaire mizerie is 
echter nog lang niet in het zicht. Want het 
kaliber van hun obussen is gekend en de 
federalistische vijand zit ook op het nieuwe 
slagveld klaar om het vuur te beant
woorden ! 

Het kaliber van hun obussen is inderdaad 
gekend. Men kan er zich telkens en telkens 
weer over verbazen met hoeveel hardnek
kigheid van unitaire zijde steeds opnieuw 
gebruik wordt gemaakt van tot op de draad 

vei-sleten en lang en herhaaldelijk weer
legde drogredenen tegen de federale herin
richting van de Belgische staat. Dal er over 
de inhoud van de term « federalisme » bij 
de federalisten zelf meningsverschillen zou
den bestaan, dat het nastreven van federa
lisme een (romantische) vlucht uit de 
werkelijkheid zou zijn, dat de weg naar het 
federalisme de weg naar het avontuur zou 
zijn, enz., enz., het werd allemaal reeds 
zo lang weerlegd, er werd van dat alles 
reeds zo dikwijls de ongegrondheid aange
toond l Reeds na de eerste wereldoorlog 
heeft een Lodewijk Dosfel degelijk en gron
dig aangetoond hoe weinig al die zogezegde 
argumenten eigenlijk om het lijf hebben 
en hoezeer de mensen zich vergissen die er 
enig geloof aan hechten. 

Niet alleen het kaliber van hun obussen 
is echter gekend. Ook op het nieuwe slag
veld zitten de federalisten klaar om het 
vuur te beantwoorden en zo nodig tot de 
aanval over ie gaan. De unitairen hoeven 
zich in dit opzicht geen illuzies le maken. 
De hardnekkigheid, waarmee zij de bestaan
de instellingen en de bestaande profijten 
verdedigen, zal het niet halen bij de ver
betenheid en het uithoudingsvermogen 
waarmee wij telkens en telkens weer zullen 
hameren op het onrecht dat Vlaanderen 
wordt aangedaan en op de onmogelijkheid 
om zelfs met een gedecentralizeerd unita
risme de toestand recht te trekken. Met 
nog groter hardnekkigheid dan waarmee 
de unitaire belangen en de Brusselse pro
fijten worden verdedigd, zullen wij onze 
werftocht door Vlaanderen verder zetten, 
tot het federalistisch licht ook in de verste 
uilhoekfn van het Vlaamse land. zal door
gedrongen zijn. 

Wij staan aan de vooravond van zeer 
beslissende dagen in het Belgisch nationa-
liteiten-konfUkt. Langzaam maar zeker 
dringt zelfs bij de meest gematigde fla
mingant het besef door dat het vraagstuk 
der Waals-Vlaamse betrekkingen niet met 
enkele oppervlakkige maatregelen naar een 
duurzame oplossing kan gebracht worden, 
maar dat een grondige en wezenlijke wijzi
ging van de Belgische strukturen hiervoor 
noodzakelijk is. De strijd zal natuurlijk niet 
gemakkelijk zijn. Al wie baat heeft bij het 
voortbestaan van een unitair België - en 
laat hun aantal klein zijn, hun belangen 
zijn er des te groter om - vecht op dit 
ogenblik met de rug tegen de muur. Alle 
middelen zullen dus goed zijn om een 
<i onheil » te voorkomen. En laten wij uns 
geen illuzies maken, met de « machten » 
achter het unitarisme zijn we nog niet 
klaar I 

Voor het komend politiek seizoen zullen 
dan ook werkelijk « alle hens aan dek » 
moeten geroepen worden. In deze beslis
sende maanden kunnen geen spitsvondig
heden een afwezigheid of een halve inzet 
goedmaken of rechtvaardigen Op dit ogen
blik vergt Vlaandcrens rechtsherstel de 
totale inzet van het bewuste Vlaanderen en 
het bewust maken van de grote massa 

En wat de verdedigers van het Belgisch 
unitarisme betreft, laten ze er terdege 
rekening mee houden dat de tijd van de 
halve oplossingen voorbij is. Vlaanderen 
wil dat de Augias-stcU nu eens grondig ei% 
voor goed gereinigd wordt. De slogan voor 
de komende maanden kan dan ook slechts 
deze ene zijn : MEER DAN OOIT FEDBRA-
USME J 

Johan van Breda. 
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Sommige deelnemers aan on^e uitstap Voera^it-iv ijanden 
drukten hun bezorgdheid uit over de restauratiemogclijkhe-
den. Zij mogen gerust zijn. In Overmaas verhongert men 
niet. 

In de Voerstreek zelf zal men U ter plaatse de mogelijk
heden aanduiden en daarbuiten is er in de Platdietse streek 
het toeristisch plaatsje Moresnet, waar heel wat restaurants 
zijn. 

Dit Moresnet mag trouwens 's namiddags in geen geval 
voorbijgereden worden. Het is het meest bezochte plaatsje van 
heel de streek vooral omwille van een prachtig park waarin 
een kruisweg in volkse kunst aangelegd is. Te Moresnet ook 
bevindt zich de hoogste viadukt van het land en het mooi 
gelegen slot Uilenburg, dat evenwel privé-eigendom is. 

De streek wordt ook veel meer door Duitsers en Neder
landers bezocht dan door Vlamingen, die over het algemeen 
deze streek niet kennen. Kn er over het algemeen ook niet 
gekend zijn. 

Een folder over de streek kan U in ons « Hof De Voer » 
overhandigd worden. 

NOG HERRIE 

BIJ FINANCIEN 

Na de stakingsbeweging in 
het departement van Finan
ciën, werden op 1 augustus bij 
een deel van het personeel in
houdingen op de wedden 
doorgevoerd. 

Zulks niettegenstaande het 
feit dat de politieke stakers 
van december 1960 - januari 
1961, die in overheidsdienst 
werkten, geen verlies onder
gingen Maar ja : dat was een 
« rode » staking Dus een goe
de ! 

Dit alles maakt de sfeer op 
het ministerie niet beter... 

Voor wanneer sindikale ver
kiezingen, minister Dequae ? 

Over deze punten stelde 
volksvertegenwoordiger Mat-

theyssens een parlementaire 
vraag. En nu maar wachten 
op het antwoord. 

NOG 
DE IJZERBEDEVAART 

Het is niet te laat om nog 
even te wijzen op de kinder
achtige enggeestigheid van de 
Vlaamse pers die met een ver
grootglas gespeurd had naar 
de zeldzame aanwezige CVP-
mandatarissen. Er waren er 
slechts drie, waarvan alleen 
de heer Van den Daele de 
moed had vooraan te komen 
zitten. 

Doch dat al de gekozenen 
van de Volksunie, zonder uit
zondering, aanwezig waren 
op de IJzerbedevaart mochten 

de lezers niet vernemen. 
Voor ons is deze aanwezig

heid een vanzelfsprekend iets, 
een Vlaamse plicht. De eed 
van trouw aan Vlaanderen 
kunnen wij met een gerust 
gemoed en een gerust gewe
ten afleggen. Vlaanderen 
eerst is voor ons geen ijdel 
woord. 

Waar is de tijd toen Vlaam
se CVP-mandatarissen zich 
verdrongen op de eerste rijen 
en een CVP-minister een 
krans kwam neerleggen ? 

Waarom durven zij zich 
niet meer vertonen ? 

Het antwoord op deze vraag 
is toch duidelijk... 

ERESALUUT 
Over de Voerstreek is weer 

de Waalse terreur losgebro
ken. Walen kunnen straffe
loos tot in de huizen van 
Vlaamsgezinden doordringen 
om daar te vernielen en de 
rijkswacht komt gewoonlijk te 
laat... 

We willen deze week niet 
nalaten, een eresaluut te 
brengen aan het handjevol 
aktieve Vlaamsgezinden dat 
zich door de jarenlange ter
reur in de Voerstreek nooit 
heeft laten afschrikken en 
dat niets onverlet heeft gela
ten om de overheveling naar 
Limburg te bewerken. We 
hebben het onvermoeibaar 
schrijf-, draaf-, organizeer-
en propagandawerk van deze 
mensen van dichtbij kunnen 
volgen en we kunnen getui
gen : zonder hen was het niet 
gegaan. 

Met zeer weinigen hebben 
zij zich verdienstelijker dan 
wie ook gemaakt voor Vlaan
deren ! 

GEFUNDENES FRESSEN 

De Vlaamse pers besteedt 
heel wat aandacht aan de 
aangekondigde M.P.W.-beto-
ging in de Voerstreek, heel 
wat meer aandacht in ieder 
geval dan het chauvinistische 
en imperialistische opzet 
waard is. 

Wat is daarvan de reden ? 
Aktieve belangsteUing voor de 

Voerstreek en de Vlaamsgé-
zinden aldaar ? Een beetje tj 
Heilige verontwaardiging voor 
wat thans weerom Vlamingen 
wordt aangedaan ? Een heel 
klein beetje. 

Maar vooral het verlangen 
om zoveel over de « bedreigde 
overwinning» in de Voer
streek te schrijven dat er 
geen plaats meer overblijft 
om eens de totale inventa
ris van de operatie taalgrens
afbakening te maken. 

De Vlaamse kleurpolitieke 
skribentjes geven er de voor
keur aan, hard «houdt de 
dief » te roepen. En te zwij
gen over de diefstal van ge
bied en mensen te Edingen. 
in West-Vlaanderen en elders 
langs de taalgrens. 

« Gefundenes Fressen •», 
voor éénmaal in vrije verta
ling : dankbaar gevonden 
krantenvoer. 

SANKTIES 
Jan Verroken heeft een 

lijstje opgemaakt dat in 50 
punten de « positieve verwor
venheden » uit de jongste 4 
taalontwerpen opsomt. Hij is 
blijkbaar zo ingenomen met 
dit 50 puntenprogramma dat 
hij het heeft aangeboden aan 
een hele reeks min of meer 
konfidentiële periodieken en 
tijdschriften, die het vroom 
opnemen. 

We wijden er hier enige 
aandacht aan, omdat het 
lijstje een goed voorbeeld is 
van de wijze waarop Verroken 
overwinningen maakt aan de 
lopende band. 

Zeven van de vijftig pun
ten (één zevende dus) zijn 
gewijd aan de « sancties ». De 
vrome en niet al te slimme 
lezer die dat onder ogen 
krijgt, is gerustgesteld : deze 
keer is het menens, er zijn 
nu sankties. 

En zevenmaal volgt dan de
zelfde tekst : « nietigheid van 
akten, handelingen en benoe
mingen, strijdig met de wet ». 

Wat overal ter wereld als 
hoogstnormaal beschouwd 
wordt, nl. dat onwettige han
delingen en benoemingen en 
akten doodeenvoudig de pa
piermand ingaan, is voor Ver

roken een « sanctie > !1 Die 
nietigheid wordt In de wet 
trouwens door het desbetref
fend artikel zelf alle sanktio-
nerende kracht ontnomen 
(bv. 3e wet, art . 51). 

Zo heeft men gauw zijn 50 
« positieve verworvenheden », 

Vooral als nummer 35 heet: 
« Strombeek en Dilbeek wor
den geschrapt als randge
meenten». Buitengewoon po-
zitief ! 

IN EIGEN STREEK 

Jan Verroken krijgt onver
wacht de kans, om in eigen 
streek eens te bewijzen wat 
voor een sterke jongen hij is 
en hoe hij het meent met de 
« pozitieve verworvenheden > 
van de nieuwe wetten. 

In de klinieken van de KOO 
te Ronse werden zopas vier 
geneesheren benoemd. Het 
zijn alle vier Franstaligen. 

Deze benoemingen zijn een 
overtreding zowel van de ou
de als van de nieuwe taalwet. 

De Volksunie Oudenaarde-
Ronse heeft daartegen reeds 
krachtdadig geprotesteerd. 
De V.T.B.-V.A.B. heeft een 
formele klacht neergelegd. 

Aan Jan nu te bewijzen, dat 
hij de « pozitieve verworven
heden » in zijn eigen kiesom
schrijving kan veilig stellen. 

Of zal het weer blijven bij 
kilometerlange artikels en 
zelfvoldaan geklop op de ei
gen borst ? 

Het woord is aan hem ! 

KONING AUBERT 

Heel wat weken geleden 
reeds brachten 'n paar week
bladen — w.o. het « Pallieter-
ke» een lang stuk over de 
nieuwe feiten die bekend 
werden betreffende het oor-
logsbeleid van koning Albert I 
in 1914-1918. De desbetreffen
de dokumenten zijn zeer be
langrijk; zij tonen o.m. aan 
dat Albert bij herhaling met 
de Duitsers onderhandelde 
over afzonderlijke wapenstil
stand. 

Al iets daarover gelezen in 
de « grote » kranten ? 

Ondanhs reusachtige verschillen zijn er 
loch een paar treffende overeenkomsten die 
ons er toe verleiden, een vergelijking ie 
maken tussen de Mars op Washington en 
de Mars op Brussel. 

Er is als punt van overeenkomst ten 
eerste het aantal deelnemers. De m.assa 
woensdag te Washington behoorde tot 
dezelfde orde van grootte als die van de 
tweede Mars te Brussel. Met dat verschil 
toch dat, relatief gezien, de Vlaamse mobi-
lizatie indrukwekkender was. Er zijn in de 

Een uiterst gunstige factor was de stad 
Washington zelf die - het feit is niet vol
doende bekend - een meerderheid van 
negers telt : 5i % of bijna een half miljoen. 
Andere grootsteden met een indrukwek
kende negerbevolking liggen vlakbij : 
Pittsburg, Philadelphia, Baltimore, Rich
mond. 

En naast die bevolking van 6.000.000 
negers in de nabijheid van Washington 
blijven er nog 13.000.000 elders in de V.S. 
Daarbij dient gevoegd te worden een deel 

men om dr officiële politiek van de prezi-
dent kracht bij te zeilen. Een afvaardiging 
aer betogers werd door een geestdriftige 
Kennedy ontvangen - een afvaardiging van 

het Vlaams Aktiekomitee verzocht onlangs 
nog vergeefs om een onderhoud met de 
koning. 

Het succes van de mars op Washington 
is goeddeels te danken aan deze simpatie 
van het Witte Huis en de propaganda die 
van daaruit werd bedreven. De Ameri
kaanse prezident en zijn propaganda-
managers hebben van meet af aan in de 

MARS OP WASHINGTON 
V.S. iets minder dan 19.000.000 negers. 
Celet op de grote afstanden kwam natuur
lijk niet die ganse miljoenenmassa in aan
merking oin inlensiej deel te nemen aan 
de mars. Wanncej men echter een cirkel 
van 300 km straal trekt met als midden-
punt Washington, dan wonen binnen deze 
cirkel bijna i.000.000 negers, verspreid 
ever de staten Maryland, Delaware, W.-Vir-
ginia, Virginia, Pennsylvania, Noord-Caro-
lina en New-Yersey Even builen die cirkel 
ligt groot-New-York met een zwarte bevol
king van praktisch 2.000.000. Het neger
potentieel dat in aanmerking kwam voor 
totale mobilizalie in het teken der mars 
bedroeg dus 0.000.000, een cijfer dat het 
flaams bevolkingncijfir ovcriifjl. 

van de blanke bevolking dat simpatizcerde 
met het opzet : 10 % der deelnemers waren 
inderdaad blanken. Blanke vakbondsleiders 
voerden er het woord. 

Gelet op deze cijfers mag hel rezuUaal 
van de Tweede Mars te Brussel indrukwek
kender genoemd worden dan dat te Wash
ington. Wanneer we vaststellen dat de 
negerbetoging een overdonderende belang
stelling over de gehele wereld genoot en 
zelfs de eer kreeg, uitgezonden te vjorden 
via Telstar, dan beseffen we slechts voor
goed wat een indrukwekkende en unieke 
gebeurtenis de Mars op Brussel was. 

Want te Brussel werd betoogd tégen de 
wil en de politiek van de regering, terwijl 
dl' 'ir/o'.'(-• /( \^ ti.K'rn ••Ion nu •ilinal kwa-

mars een gebeurtenis gezien die in hel 
buitenland iets van de slechte indruk kon 
wegnemen die gewekt was door de jaren
lange incidenten in zuidelijke staten en 
steden. 

Voor de inrichters van de Mars op Brussel 
is dit een vingerwijzing : een betoging 
wordt vooral een succes als zij propagan
distisch goed voorbereid is. We veroor
loven ons in dit verband een paar sugges
ties voor 27 o)stober a.s. : uitvoerige nota's 
aan de buitenlandse ambassades, voorlich
ting van de buitenlandse pers niet via de 
vooringenomen Brusselse korrespondenten 
maar rechtstreeks, perskonferenties in de 
buurlanden van België, uitnodigingen aan 
biiitenlandse radio en T.V. 

Een andere gelijkenis tussen de Ameri
kaanse en de Vlaamse mars, is het koppelen 
van het sociale aan het politieke objectief. 
De negers marsjeerden te Washington 
onder het motto « for jobs and freedom ». 
Dat sluit wel treffend aan bij de eisen 
a werk in eigen streek », « industrializering 
van Vlaanderen », enz. Een grote grief van 
de Amerikaanse negers is de werlfloosheid ; 
ongeveer 10 % onder hen heeft geen werk. 
Dit percentage ligt in Vlaanderen nauwe
lijks een paar jaar achter de rug- en zal in 
geval van regressie wellicht opnieuw wor
den bereikt. 

Tenslotte nog een gelijkenis lussen beide 
marsen : het aantal aktieve belangstellen
den. De grote negerorganizaties die strij
den voor gelijkberechtiging, zoals de 
N.A.A.C.P., tellen ongeveer 600.000 leden 
op een bevolking van bijna 20.000.000. 
Wanneer men dit getal zou omslaan op het 
Vlaamse bevolkingscijfer, dan zouden het 
er hier zowat 150 000 zijn. We menen dat 
dit laatste getal zo ongeveer moet kloppen 
met het aantal Vlamingen dat effektief 
behoort tot de grote Vlaamse kuituur- en 
strijdorganizaties. Toeval of sociologische 
wetmatigheid ? 

Al deze overwegingen en vergelijkingen ~ 
die natuurlijk slechts benaderend zijn en 
op verschillende punten erg hinken - herin
neren er ons toch aan dat de Marsen op 
Brussel ongehoord-belangrijke gebeurtenis
sen geweest zijn. Wanneer men het rezul-
taat ervan vergelijkt met de gunstige 
weerklank van de Amerikaanse mars van
daag, dan komt men tot hel besluit : zelden 
ging een regering zo rechtstreeks tegen de 
volkswil in als de regering Lefèvre na de 
twee Marsen te Brussel. 

Ivo. 
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..DE CHINESE MASSA.. 
W i e in Moskou wil ve rnemen Koe He doorsnee-Rus over 

de Chinezen denkt , krijgt als an twoord op zijn vragen 

vaak een ui tvoerige ui teenzet t ing waar in onrus t en ge

r ingschat t ing o m de b o v e n h a n d vechten. 

iTer illustratie krijgt hij meestal een handvo l « Chinese » 

g rappen mee . Z o in de aard van : « H o e zullen de Chine

zen 'n satteliet op een baan om de aarde brengen ?». A n t 

woord : « Driehonderdmil joen Chinezen zullen aan een 

t o u w t rekken, de overige dr iehonderdmil joen zullen 

blazen ». 

Het grapje vat voortreffelijk de me
ning van de Russische man-in-de-
straat over de Chinezen samen. Het 
stelt zelfgenoegzaam vast dat de So-
vjet-Unie nog een reusachtige tech
nische voorsprong heeft op de lastige 
gele bondgenoot, maar het geeft te
vens uiting aan de vrees dat de Chi
nese massa door haar ongehoord 
aantal — ondanks alles — zaken 
klaarspeelt die elders totaal onmoge
lijk zijn. Het geruststellende feit van 
de grote Russische voorsprong, samen 
met het onrustwekkende feit van het 
snel-aangroeiende Chinese numerieke 
overwicht, bepalen de houding van de 
Russen tegenover de Chinezen : men 
Iaat er voorlopig zijn slaap niet voor, 
maar men denkt met onbehagen aan 
een niet zo ver verwijderde toekomst 
waarin de Chinese numerieke macht 
de ruggesteun van de techniek zal 
krijgen. 

Dat de Chinees-Russische tegen
stellingen louter van kommunistisch-
dialektische aard zouden zijn, ge
looft in Moskou niemand meer. De 
officiële Russische propaganda trou
wens heeft het terrein van het ideolo
gische dispuut reeds verlaten om 
steeds duidelijker beroep te doen op 
nationale — en zelfs racistische — 
anti-Chinese motieven. In dit licht 
moet bijvoorbeeld het feit gezien wor
den dat de Chinese leiders steeds va
ker door de Russische nieuswsorganen 
vergeleken worden aan Dschengis 
Khan. 

jjoor de fiktie van het louter-ideo
logisch dispuut op te geven, heeft de 
Russische propaganda het konflikt 
eindelijk geplaatst op het terrein 
waar het thuicJïoort : dat der nat io
nale tegenstellingen. Ze heeft het 
slechts schoorvoetend gedaan, want 
deze koerswijziging betekende meteen 
de erkenning van het feit dat natio
nale — nationalistische is juister nog! 
— spanningen binnen het kommu-
tistisch blok even sterk aanwezig zijn 
als daarbuiten. 

" Een blik op de wereldkaart volstaat, 
om deze wrijvingen tussen China en 
Rusland te verklaren. Vanuit het 
Chinese perspektief is Siberië in zijn 
reusachtige en dunbevolkte uitge
strektheid de aangewezen expansie
ruimte voor de uitdeinende Chinese 
massa's. En in Moskou moet Siberië 
wel het deksel lijken op de Chinese 
stoomketel en moet men zich willens 
nillens vragen, hoe lang het deksel 
aan de toenemende druk nog zal 
weerstaan. 

De spanningen aan de Chinees-Si-
bensche grens zijn niet nieuw. Grote 

gebieden werden in de loop der ge
schiedenis beurtelings opgeëist door 
Rusland en door China. Tussen de 
Sovjet-Unie en kommunistisch China 
werd deze omstreden inventaris ver
deeld en de verdeling heeft beide par
tijen een ogenblik kunnen bevredigen. 
Buiten-Mongolié (het verbannings
oord van Molotov) kwam vast in de 
Russische invloedssfeer; in ruil ging 
o.m. Port-Arthur kort na de dood van 
Stalin weer naar China. Het reusach
tige, vaak-betwiste gebied van Sin-
kiang is — evenals Mandsjoerije — 
thans vast in Chinese hand. De 
grenspalen staan voorlopig dus t ame
lijk stevig en de invloedssferen schep
pen een ruime bufferzone. 

Men hoeft echter geen profeet te 
zijn om te voorspellen dat China met 
de huidige toestand slechts vrede zal 
nemen, zolang het niet de macht 
heeft om hem in zijn voordeel te ver
anderen. Een regime, dat als voor
naamste strijdleuze het anti-kolonia-
lisme onder het motto « Afrika aan de 
Afrikanen, Azië aan de Aziaten » aan
heft, zal niet blijvend vrede nemen 
met het feit dat een Europese mo
gendheid de helft van Azië vast in 
handen heeft. 

De zuivere geopolitieke wiskunde 
zal het ideologisch motief versterken. 
Inderdaad leven thans 600 miljoen 
Chinezen — en er komen er ieder jaar 
een kleine 20 miljoen bij — op min of 
meer 9 miljoen vierkante kilometer 
(de juiste oppervlakte is slechts be
naderend te ramen), waarvan uitge
strekte gebieden onbewoonbaar zijn : 
de woestijnen, Tibet, enz. De bevol
kingsdichtheid in de Oostelijke gebie
den is 105 per vierkante kilometer. 
Daarboven ligt Siberië, dat met zijn 
15 miljoen vierkante kilometer bijna 
dubbel zo groot is als China en dat 
drie vierden vormt v.h. gehele So
vjetgebied. Over de juiste bevolking 
van Siberië zijn geen cijfers voorhan
den : de schattingen lopen uiteen van 
20 miljoen tot 50 miljoen. Deze uitge
strekte lege ruimte nodigt als het 
ware uit tot inbezitneming door het 
expansieve China. Rusland is zich 
hiervan wel bewust en spant zich de 
laatste jaren geweldig in, om de Si
berische bevolking snel te doen aan
groeien : komsomolleden gaan als 
« koloniale » pioniers over de Oeral en 
er is zelfs import van Japanezen. 

Wat heeft het kommunisme met 
dat alles te doen ? Is de kommunis-
tische Ideologie dan geen bindmiddel 
tussen China en Rusland ? De vraag 
moet ontkennend beantwoord wor-
den.Meer nog : voor zover kommunis-

tiscne motieven de houding van beide 
landen tegenover mekaar bepalen, 
kunnen ze slechts verwijderend wer
ken. Er zijn van in den beginne fun
damentele verschillen geweest in de 
Chinese en de Russische dialektiek. 
Deze verschillen hebben er toe ge
leid, dat Stalin op geen enkel ogen
blik vóór 1948 — het jaar der Chinese 
lotswending — aan de kansen van de 
Chinese revolutie heeft geloofd en ja
renlang de kaart Tsjang-Kai-Tsjek 
bleef spelen. Algemeen bekend is het 
meningsverschil dat de Russische en 
Chinese kommunisten in de jaren '30 
stelden voor dat de Chinese kommune 
de steden moest veroveren, ter
wijl de Chinezen zélf van meet af 
aan spraken van een a g r a r i s c h 
k o m m u n i s m e en vooral het 
platteland bewerkten. Het grote epos 
der Chinese kommunisten — de ana
basis, de tocht der honderdduizend — 
is een rechtstreeks gevolg geweest van 
de Russische onwil om de Chinese 

partijgenoten te steunen. Jarenlang 
waren de Kwomintang-mensen graag 
geziene gasten te Moskou, terwijl men 
voor de gele geloofsgenoten hoogstens 
het achterkamertje van de amateurs
samenzwering openzette. Men ont
snapt niet aan het besluit dat de Chi
nese revolutie slaagde ondanks — ea 
in zekere mate zelfs tégen — de 
Russen. 

Dit zijn de bazisgegevens van een 
konfhkt dat een tijdlang verborgen 
werd gehouden achter de nevels van 
een ideologisch dispuut Deze bazisge
gevens zijn de verklaring voor de 
Russische politiek van toenadering 
tot het Westen, zoals die thsns wordt 
gevoerd. 

Ze zijn tevens het element dat de 
internationale politiek in de eerstvol
gende jaren steeds zwaarder zal over
schaduwen. 

Het « gele gevaar » is uit het s ta
dium der legende getreden. 

tvo 
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3 ^ e u Lemmens scharrelde ergens achteraan naar een 
k n o p van de jukebox waarui t de heftige stem van Little 
R icha rd (wijj houden het bij Schelvis Pressley) ga lmde. 
D a n k w a m hij naar ons tafeltje. Thieu houdt een herberg 
i n het Limburgse mijngebied te Waterschei . Hij doet dat 
©m wat bij te verdienen, wan t eigenlijk is hij busvoerder 
y a n beroep. Tussen het tappen van pinten en het schoon
m a k e n van een tafeltje door, heeft hij ons het verhaal 
ver te ld van de mizeries die buschauffeurs zoal doorma
ken . En gezien in dit licht krijgt men wel een heel andere 
kijk op de menigvuldige ongevallen die zich de jongste 
tijd met autocars en dergelijke hebben voorgedaan. 

Gebrek aan slaap 

« Men kijkt steeds de voer
der over het hoofd » zegt 
Thieu, die zelf al meer dan 
twaalf jaar met een bus 
rijdt en er dus « van mee 
kan spreken ». 

Stuttgart » aldus Matthieu 
Lemmens « Ik heb nog ner
gens in de pers iets gelezen 
over een onderzoek naar het 
aant-al uren dat deze man 
geslapen had voor het ver
schrikkelijke ongeval plaats 
vond ». 

even talrijk zijn de busuit^ 
baters die met slecht mate-* 
riaal werken, die autokars 
de baan opsturen welke ab
soluut niet in orde zijn met 
de veiligheidsvoorschriften : 
remmen werken met of 
slechts half, er zit « speling » 

MOOR 

Zolang is het nog niet ge
leden dat een pendelbus 
richting Ronse tegen een 
vrachtwagen aanreed met 
de noodlottige gevolgen van 
dien. Er was toen haast geen 
verkeer, maar de oorzaken 
bleken zeer moeilijk vast te 
stellen. De voerders beschul
digden elkaar... Nog maar 
enkele dagen geleden reed 
een bus met Kaj otters door 
een brugafsluiting van de 
autostrade en vielen er do
den en gekwetsten te betreu
ren Nog verleden week werd 
in Duitsland het proces te
gen een landgenoot - bus
chauffeur uitgesproken : Ja 
cobs (zo heette de man) 
kreeg maanden bak, omdat 
hij niet tijdig had kunnen 
remmen op de autosnelweg 
toen zich daar een opstop
ping voordeed. Ook hier wa

ren er tientallen doden en 
gekwetsten. 

De voorbeelden zijn talrijk 
en zeer dikwijls is het de 
voerder die beschuldigd 
wordt of met de vinger ge-

Honderden keren gebeurt 
het dat autobussen reeds te 
vijf of zes uur 's morgens 
vertrekken voor een één-
dagstocht die dikwijls vier 
tot vijf honderd kilometers 
en meer bedraagt. De voer
ders komen in het holle van 
de nacht of de vroege mor
genuren terug thuis en moe
ten even later wezr gereed 
staan om een nieuwe tocht 
te beginnen. Dikwijls moe
ten chauffeurs die te twee 
of te drie uur in de ochtend 
aankomen, alweer te vijf of 
te zes uur vertrekken. « Ze 
zien gedurende weken haast 
hun bed niet » zegt onze 
man. De voerders geraken 
totaal overspannen. Ze wer
ken nog slechts als automa-

Kilometers vre ten 
Er is opgeworpen gewor

den dat een voerder kan 
rusten onderweg, terwijl de 
reizigers een wandeling doen 
of iets gaan bezoeken Dat is 
allemaal gemakkei jk gezegd 
in teorie : « probeer maar 
eens te slapen op de achter
ste bank van een autokar, en 
laat die bus dan nog niet in 
de brandende zon staan ». 
Iedereen die een wagen 
heeft weet toch hoe warm 
het daarin kan zijn. Er is 
voorgesteld geworden twee 
voerders per bus te nemen 
voor de buitenlandse ritten. 
Het gaat hier vooral om de 
tochten die men tegenwoor
dig tamelijk veel doet en die 
beogen de reizigers recht
streeks, zonder overnachting 

ZIJN DE BUSYOERDERS 
DAT WERKELIJK? 
wezen. « Hij zal wel zat ge
weest zijn » of « hij zal m 
slaap gevallen zijn » zeggen 
de mensen dan. De achter
grond van vele tragedies is 
echter anders dan men op 
het eerste zicht zou geloven. 

m^wr*^^^vissiMiS}r^f!ifimLW> i r y < < i g p g " ;yy*^'^>''Tg?y:?tp'S!sw'r-j^;swrv-'sP 

ten, tot het fatale ogenblik 
daar is en er een ongeval ge
beurt. Dan zijn zij het die 
op het matje geroepen wor
den en de straffen in ont
vangst mogen nemen. ••< Ne
men wij het geval Jacobs in 

onderweg, naar de plaats 
van bestemming te brengen. 
Zo worden er tochten naar 
Zuid - Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en zelfs Italië 
ondernomen. Men begrijpt 
wat het voor één of zelfs 
twee voerders betekent zon
der ophouden dagen en 
nachten aan een stuk achter 
het stuur te zitten. « Zelfs de 
man die rust heeft, kan on
mogelijk slapen, hij is over
spannen en houdt steeds met 
één oog het stuur in de ga
ten » zegt Thieu. Het gebeurt 
zelfs vaak dat er een voer
der slaapt en dat de man 
aan het stuur ook aan het 
dommelen gaat, wakkere 
reizigers hebben al dikwijls 
het leven van hun mederei
zigers en hun eigen hachje 
gered! 

Iedereen 

k a n voerder worden 

In vele garages bestaat de 
« mode » om de voerders — 
zelfs na de terugkomst van 
een zware rit — te laten 
helpen bij het herstellen van 
een stukgereden wagen, bij 
het onderhoud van hun bus 
of bi] het reinigen ervan. Al 

op stuur en wielen of er ha
pert wat anders dat van 
groot belang kan zijn voor 
de veiligheid. Een kapotte of 
een slecht - vergrotende 
sp'egel kan gemakkelijk de 
oorzaak zijn van een aanri j 
ding. 

Wat doet de openbare 
macht voor de veiligheid ? De 
rijkswacht vraagt de boord-
papieren en het medisch a t 
test. « Die zullen wel in re
gel zijn : de technische kon-
trole, die iedere zes maanden 
doorgevoerd wordt, kan ge
makkelijk doorgesparteld 
worden via allerlei truukjes 
die technische fouten aan 
de wagen voor de duur van 
enkele uren verbergen. Het 
medisch attest is een forma
liteit : de chauffeur gaat 
naar de kontro'e waar men 
twee uur op zijn beurt 
wacht en na vijf minuten 
onderzoek weer buitengela
ten wordt : men betaalt 140 
P, men onderzoekt of de kan
didaat geen breuken heeft, 
vraagt hem of hij niet ziek 
is en gaat ten slotte na of 
hij wel voldoende kan zien. 
Nagenoeg iedereen kan op 
deze wijze chauffeur worden. 
Wie afzwaait van het leger, 
wie al eens op een landbouw-
traktor gezeten heeft oif wie 
enigzins om kan met enkele 
P.K.'s, die zit na enkele we
ken als busvoerder in de Al
pentoppen ». 

Wi t t e muizen 

doen het anders 

De rijkswacht te lande 
kontro'eert niet of de voer
der fisisch geschikt is en 
gaat nog minder de toestand 
van de wagen na En een 
rijbewijs kan iedereen zich 
zonder moeite aanschaffen 
mits men 25 F neertelt bij 
een of andere automobilis-
tenvereniging. « In andere 
landen gaat dat anders » 
vertelt onze zegsman « daar 
moet men de nodige be
kwaamheid hebben om een 
rijbewijs als voerder te kri j
gen, daar wordt de kontrole 
veel scherper uitgevoerd. De 
« witte muizen » — de baan-
politie in Duitsland die met 
spierwitte Porsches rijdt —« 
kruipen achter je stuur ea 
testen de geschiktheid van 
de bus gedurende een korte 

(vervolg blz, 12); 
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HOOG VEEN 
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GRENS VOOR DE GRENS 

O n z e bewer ing dat het s t uwmeer van de 
Gi leppe op Vlaams grondgebied gelegen is, 
heeft nogal wat opwinding veroorzaakt . Zij 
echter niet meer dan juist. Moest men in 
België inderdaad eerlijk te werk gaan met de 
vastlegging van de taalgrens en de indeling 
van de taalgebieden, dan behoorde de gehele 
Plat-Dietse streek met Aubel thans bij Vlaan
deren . Er is meer : dan zouden ook de Dui ts 
sprekende gebieden een normaal s ta tuu t ge
kregen hebben en — in een afzonderlijk 
a r rondissement — bij het G e r m a a n s taalge
bied gevoegd worden . 

Zoals de regeling er thans 
uitziet is zij alles behalve eer
lijk, integendeel, het lijkt wel 
het werk te zijn geweest van 
mensen die niet goed snik 
meer zijn. De Plat-Dietse 
streek wordt als Franstalig 
beschouwd ! Men heeft er wel 
bijgevoegd dat het Frans er 
kan vervangen worden door 
het Duits, zo de koning dit 
zou beslissen op verzoek van 
de gemeentebesturen (in de 
regeringsteksten werd uit
drukkelijk bepaald dat het 
Plat-Diets Duits is en geen 
Nederlands/!) Daarbij dient 
men te weten dat elk konink
lijk besluit binnen het jaar 
door het parlement bekrach
tigd moet worden, zoniet ver
valt het. Men heeft het wel 
zeer handig aan boord gelegd 
om te verhinderen dat de 
Plat-Dietse streek zou komen 

waar zij behoorde te zijn. 

Duitstal ig gebied 

tweetal ig 

De streek van Eupen-Sankt 
Vith is dus tweetalig ver
klaard. Tweetalig dat wil zeg
gen Duits-Frans. Wat dit 
Frans er komt doen mag 
Joost weten, inderdaad, deze 
streek heeft nooit wat te ma
ken gehad met het Frans 
tenzij dan dat men deze taal 
er heeft opgedrongen via een 
reeks ingevoerde ambtenaars
kolonisators. Haar geschiede
nis bewijst dit trouwens zeer 
goed. De oude taalgrens 
(Duits-Nederlands-Waals) lag 
bij de Barak-Michel. De 
streek van Eupen-St Vith en 
de streek rond Malmedy be
hoorden tot 1815 bij de zui
delijke Nederlanden. Van 1815 
tot 1918 werden deze gebie
den bij Duitsland ingelijfd. 
Voor die tijd was de kultuur-
taal in de streek van Eupen 

Limburg 
« De landen van Overma-

ze» is de naam door het 
hertogdom Brabant gege
ven aan zijn bezittingen 
over de Maas, veroverd 
door de slag bij Woeringen 
(1288). Het oud hertogdom 
Limburg was de spil van de 
bezittingen. De naam komt 
van het dorp Limburg dat 
halverwege Verviers en 
Eupen gelegen is en dat 
sinds enkele eeuwen ver-
waalst werd. De huidige 
prov. Limburg had vroe

ger een andere naam : het 
graafschap Loon dat af
hing van het Prinsbisdom 
Luik. Alleen het zuiden van 
Nederlands-Limburg (de 
streek ten zuiden van Val
kenburg) kan eigenlijk 
verantwoord bogen op de 
historische naam «Lim
burg ». 

het Nederlands, waarna zij 
overging op het Duits dat ge
durende de meer dan .hon
derd jaar lange inlijving ten 
volle verspreid werd. De 
streek van Malmedy is thans 
voor een groot deel verfranst 
maar Eupen-St Vith bleef 
stajid houden. Na de eerste 
wereldoorlog begon een eer
ste verfransingsgolf. Dit ge
beurde via Waalse ambte
naars die overal de meest in
vloedrijke posten kwamen be
zetten. Tijdens de tweede we
reldoorlog werden de gebieden 
opnieuw ingelijfd bij het Rijk 
(evenals trouwens de Plat-
Dietse streek, die voordien 
nooit bij Duitsland was ge
weest) en werd er elke vorm 
van verfransing weggeveegd. 

Kaart van Overmaas en de Duitstalige gebieden in België. 
Zoals op nagenoeg iedere officiële kaart •worden de namen van 
Duitstalige gemeenten in hun verfranste vorm weergegeven. 
(Saint-Vith voor Sankt-Vith bvb.). Wie door Wallonië naar het 
Oosten rijdt, moet tweemaal over de grens. Een eerste maal over 
de Duits-Franse taalgrens, die loopt van beneden het Eupense tot 
Aarlen. Een tweede maal over de rijksgrens. 

Waalse oorlogsbuit 

Het is pas na de jongste 
oorlog dat een echte verfran-
singswoede tot stand kwam. 
De administratie, de school 
en de kerk werd grotendeels 
ingenomen door Franstaligen, 
weeral ingevoerden die met 
de streek niets — zeker niet 
de taal — gemeens hadden, 
maar die hier integendeel een 
waar koloniaal bestuur gin
gen vormen in de overheids
diensten. Deze kliekjes be
schouwen de Duitstalige ge
bieden als oorlogsbuit en ach
ten zich nog in volle verzet 
tegen elke poging om gezonde 
toestanden te scheppen. 

Ondanks dit alles bleef de 
taal van de bevolking het 
Duits. Dit komt tot uiting 

Streek Eupen-Malmedy-Sankt Vi th 

Amel 
Bü l lmgen 
Burg Reu land 
B ü t g e n b a c h 
Crombach 
Elsenborn 
Eupen 
K e t t e n i s 
Malmedy 
Rae ren 
S a n k t Vith 
T h o m m e n 
Walhorn 

A a n t a l inw 
31-12-61 

2.022 
2.218 
1.878 
2.621 
2.005 
2.049 

14.460 
1.834 
6.427 
3.278 
2.789 
2.240 
1.081 

1930 
Dui ts 
92,33 
93,20 
91,85 
86,34 
95,36 
86,20 
93,04 
94,18 
18,45 
93,64 
89,14 
95,50 
96.27 

Fraais 
2,47 
2,28 
2,76 
5,20 
0,55 
7,21 
3,53 
1,31 

77,62 
2,98 
5,27 
0,76 
0,38 

1947 
Duits 
90,43 
91,66 
92,57 
88,18 
94,56 
88,43 
85,47 
91.59 

9,14 
92,19 
88,55 
94,90 
87,89 

F r a n s 
4,92 
3,19 
3,44 
6,58 
1,03 
6,54 
5,93 
3,86 

84,79 
3,99 
6,48 
0,92 
3,86 

wanneer men de gewone 
mens bezig hoort : in de ge
sprekken, in de huiselijke 
kring, in de opschriften van 
winkels, herbergen en kleine
re nijverheden, in de volks
feesten en in de aanplakbil
jetten welke betrekking heb
ben op een verkoop of een ge
beurtenis van plaatselijk be
lang. Dat hier een eigen 
Duitstalig dagblad nl. Grenz-
Echo verschijnt en leefbaar 
is, bewijst toch overduidehjk 
dat men allerminst men een 
Franstahge, of in overwegen
de mate Franstalige streek te 
doen heeft. De uitslag van de 
talingtelhng in 1947 — die 
hier schromelijk vervalst 
werd en onder enorme druk 
plaatsvond — bewijst boven
dien dat het Frans slechts 
door een zeer kleine minder
heid — juist de ingevoerde 
Walen — gesproken wordt. 
Wij geven in bijgaande kader 
een overzicht van de voor
naamste gemeenten. 

Er valt wel zeer duidelijk 
uit op te maken dat de streek 
allerminst Frans is en dat 
men de bewoners ondanks al
le mogelijke middelen niet 
hun taal heeft kunnen doen 
afzweren. Toch wordt het ge
bied Eupen-St Vith tweeta
lig ! Wat er op neerkomt dat 
zij overgeleverd wordt aan de 
verfransing, dat de franstali
gen hier de hand vrij krijgen 
om hun koloniseringspolitiek 
— thans door de wet be-
krachti£d — door te zetten. 

S.D.L. 
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PERSSmSBl 

OORLOGS
VOER 

Hitler wilde Po!en uit de cor
ridor die hem met zijn Oost-Prui
sen zou verbinden. Boppe wil met 
zijn bezetting van de Voerslreeli 
de eerste stap voor de verdere 
doorbraak langs de platdietse 
streek naai- de ich - en- mich -
broeders van Aken en Keulen. Zo 
luiden ongeveer de wehrmacht-
kommandos die vanuit Wallonië 
worden opgemaakt. Alles is klaar 
voor het grensincident. De oorlog 
om de Voer kan beginnen. 

De vette voorpaginatitels in de 
Waalse kranten zijn werkelijk 
een betere zaak waardig. 

La Wallonië 
Wij laten u meegenieten van 

enkele staaltjes van over - het -
paard • titUerij. 

« De Waalse volkswil werd mis
kend. Waarom? Eenvoudig omdat 
de Vlaamse belangen het anders 
wiBen. Hun imperialisme eiste de 
bezetting van deze streek. De eer
ste etappe in de omsingeling is 
gezet. 

De aanheciiting van de Voer
streek laat de Vlamingen toe een 
bufferzone te scheppen tussen de 
prov. Luik en Hollands Limburg. 

Terzelfdertijd schuiven ze een 
b ru^enhoofd vooruit naar Duits
land en de Oostkantons. De gren
zen van Wallonië zijn bedreigd. » 

^r ontbreekt ons al'een nog 
•en Fuhrer die ons za toeschreeu

wen Das Flandren muss grosser 
werden. WaMonien muss eigekes-
selt werden. 

Luister verder hoe hun frisse, 
vrolijke Krieg wordt voorbereid 

De Duitse bevolkingen in Polen 
worden geterroriseerd zei Adolf. 

« Zondagavond hebben de fla
minganten, aangemoedigd door de 

MACONFECT 
de Vlaamse 

mees te r - k leermaker 
voor beren en d a m e s 

te Brussel 

Enorme keuze 
Voordelige prijzen. 

Kom ü over tuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
T e l e f o o n 11.77.10 

minderheidsburgemeester van 
Moelingen zich overgeleverd aan 
de ergste uitspattingen die herin
neren aan de nazigewelddaden. 
Triomferend en aanvallend heb
ben zij met pek de huizen be
smeurd van de bewoners waarvan 
de frankofone sunpatieen bekend 
waren. Zij hebben die mensen 
ook beledigd. 

Tegenover deze onophoudelijke 
uitdagingen heeft de bevolking 
met kracht gereageerd. Schade 
werd toegebracht aan het huis 
van de onderwijzer wiens vrouw 
had deelgenomen aan de akties 
tegen de bezettingen van de 
franssprekendeti. » 

En met dit verhaaltje in vette 
koppen opgemaakt mag La Wal-
lon'e - martyre nu verder de beest 
uithangen. 

DE GAZET 
Is een van de Vlaamse kranten 

die beschouwingen geeft rond het 
Voerrumoer. 

« Wanneer nu de M.P.W. aan
kondigt dat het betogingen gaat 
inrichten op 1 september dan is 
dit een kennelijke provokatie die 
moeilijk onbeantwoord kan blij
ven. De Voerstreek is — zo wet
telijk a's het maar zijn kan — 
Vlaamse grond. Iedereen heeft 
het recht vreedzaam te betogen 
in den lande. Maar er zijn din
gen die best niet gedaan worden: 
bijv. dat Walen in Vlaanderen te
gen de Vlamingen komen betogen 
of omgekeerd Vlamingen in Wal
lonië tegen de Walen. Dit laatste 
is trouwens ondenkbaar. Niet al
leen zouden de Vlamingen zoiets 
niet in hun hoofd ha'en, maar 
zij zouden zeker weggeranseld 
worden. » 

Stoute taal van de Gazet. 

Standaard 
Doet oproepen tot Waals civis

me. Anders zal er geen pakt der 
Belgen mogelijk zijn. 

« De regering mag in elk geval 
haa r ve'-antwoordelijkheid niet 
ontwijken. Het gaat om een 
kwestie die de Vlaams - Waalse 
betrekkingen nog wat meer kan 
vergiftigen. Er is immers geen 
vergelijking mogelijk tussen de 
karavaan van de MPW en die van 
de Vlaamse Volksbeweging langs 
de kust : in dit laatste geval be
toogden Vlamingen op Vlaams 
grondgebied voor het Nederlands 
karakter van de streek. Thans ko^ 
men Waalse buitenstaanders zich 
in Vlaanderen zelf tegen de toe
passing van de wet verzetten. In 
schrille tegenstelling hiermee 
staat trouwens de houding van 
het Vlaamse land t.ov. de over
heveling van Komen - Moeskroen: 
al gaan hier heelwat Vlaamse 
mensen naar Wallonië, toch is er 
geen sprake van een wilde pro-
testbetotging. Voor de zoveelste 
keer vindt men het echte civisme 
aan de Vlaamse kant » 

I n die laatste zin ligt heel onze 
Vlaamse tragedie. Braaf gehouden 
en deftig opgevoed door zlin zo
gezegd» leiders, geldt lafheid in 
Vlaanderen altijd als een blijk 
van civisme. 

ons erfdeel 

In dit blad van de Frans-Vlaan-
deren aktie geeft de heer André 
Demedts een juiste diagnose van 
onze eeuwige nederlagen. Ter medi
tatie aan alle berekende braaf-

houders aanbevolen, die ons steeds 
sussen met he i fabelttje van de 
Vlaamse meerderheid die zij zelfs 
willen prijsgeven. 

« Buitenlanders die over de taal
strijd in België oordelen vragen 
zich dikwijls af hoe het mogelijk 
is dat he t zo lang du-urt en zo
veel moeite kost, voor het tot een 
definitieve en rechtvaardige op
lossing van het probleem kan ko
men. Er zijn veel redenen voor : 
de macht van het bestaande over
wicht in handen van Franstaligen, 
de ekonomische achterstand van 
de Vlamingen, hun verdeeldheid 
die maakt dat groepsbelangen bo
ven volksbelangen gesteld worden 
en vooral nog hun lijdzaamheid, 
wortelend in een karakter dat 
veel meer van werk en huiselijk
heid dan van strijd en uiterlijk 
optreden houdt. De FranstaMgen 
hebben bewust of onbewust altijd 

Vlaamse mandatarissen een grote 
overwinning hadden behaald, 
hoopte men ten minste te berei
ken dat de goegemeente zou twij
felen. Zulk een twijfel leek elekto-
raal voldoende. 

Deze kampanje is mislukt, w a m 
de gewone m a n voelt juist a a n 
da t er geen sprake kan zijn van 
een overwinning. 

Op geen enkel ogenblik tijdens 
de diskussie ovter faciliteiten in 
Vlaamse randgemeenten hebben 
de Vlaamse mandatar issen he t 
eenvoudige « neen » gesproken 
Het ging niet, het ogenblik was 
slecht gekozen, de zaak was niet 
rijp het was politiek onmogelijk, 
België zou het niet overleven. 

Wellicht goede argumenten, 
maar argumenten die nooit tot 
een overwinning leiden. Om een 
overwinning te beha'en is o.m. 
nodig de moed om op een gege
ven tijdstip tot het uiterste te 
gaan. Daar is ook toe nodig de 
intelilektuele kracht om een alter, 
natief uit te denken. » 

f| • spiegel 
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van die laatste eigenschap mis
bruik gemaakt om zich tegenover 
de Vlamingen, als een heersersras 
a a n te stellen. Sociaal en ook 
kultureel. Waar in een Vlaams 
stadje een kleine Franstalige min
derheid bestaat, gedraagt zij zich 
als de meerdere van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Die houding neemt verschillende 
vormen aan naargelang de sterk
te van de minderheid, tussen min
achting, afdreiging en terreiu: Dit 
laatste woord is niet te sterk. Een 
zakelijk onderzoek zou in korte 
tijd talrijke bewijzen opleveren 
van de weerzinwekkende middelen 
die in de Brusselse agglomeratie 
en het taalgrensgebied, in de 
Voerstreek, te Edingen, Moes
kroen en Ronse, gebruikt werden 
en nog gebruikt worden om de 
Vlaamsgezinden die voor hun 
overtuiging durven uit te komen, 
onschadelijk te maken. Diezelfde 
toestand bestaat in Frans - Vlaan
deren. Hij verwekt een bijna on
overwinnelijke vrees, die de ont
luiking van een volwaardig Ne
derlands kifluurleven hindert . 

Nederlandse bladen en boeken 
zijn verdacht. I n het openbaar 
Nederlands spreken doet wantrou
wen rijzen. Het is alsof trouw aan 
de eigen moedertaal en kulturele 
samenwerking met Nedeilanders 
en Vlamingen een bedreiging voor 
de orde zouden insluiten. » 

DG Linie 
Blijft zich ondertussen verder 

schrap zetten bij het ontmaske
ren van al die opiumtoedieners in 
Vlaaderen. 

« Voor de IJzerbedevaart was 
er een duidelijk waarneembare en 
tamelijk goed georganlzeerde kam
panje ingezet met het doel ver
warring te zaaien in de Vlaamse 
gelederen. Door bij hoog en bij 
laag voor te houden dat de 

D E V L A A M S E 

O U D S T R I J D E R 

Onderlijnde een begin van re
medie. Realistisch worden : ook 
in de politiek. Het onderlijnt dit 
realisme in de toespraak namens 
de jeugd van de jongste IJzerbe
devaart. Stuk dat door het slech
te weder spijtig genoeg wegviel. 

« Dat men onze jeugd geen ge
mis aan idealisme en levensreaU-
teit verwijt! 

Wie leert haa r volksverbonden
heid, onbaatzuchtigheid of recht
vaardigheid? Wordt ze niet da

gelijks overstelpt me t vsorbeelden 
van politieke opportuniteit. Dit 
om een reële achteruitstelling van 
de Vlaming te verbergen achter 
de zogenaamde minorisatie van 
Wallonië? 

Dat alles is de Jeugd hartsgron-
dig beu! 

Ons Vlaming zijn is wezenlijk 
verbonden met geheel ons be
s taan : de Vlaamse ontvoogdings-
strijd belangt op de eerste plaats 
onze werrklieden, boeren en mid
denstanders aan. Daarom kijkt on
ze jeugd op naa r de politieke ver
tegenwoordigers die zich door he t 
volksbelang laten leiden, die de 
belangen van hun part i j des
noods ondergeschikt maken aan 
de belangen van de « a rme werk
m a n », de boer en de bediende. 

Daarom zullen wij ons in de 
volgende geest op de komende 
verkiezingen voorbereiden : wij 
s temmen eerst voor de Vlaming. 

DIETSLAND ' 
EUROPA 

Onderlijnt de hipokrisie die ge
speeld werd in verband met de 
aanslag op de Kongreskolon. Het 
weigert hier aan mee te doen. 

« Wij weigeren mee te doen aan 
het spel van hvookrizie en laf
heid. 

Maar wij stellen nuchter vast 
da t aan de aanslag tegen de kon-
greszuil, dat aan de daad van de 
ochtend van 11 juli 1963, die door 
het volksverraad in het Belgisch 
parlement een rouwdag, een dag 
van nederlaag voor Vlaanderen 
worden moest, tienduizenden een
voudigs Vlamingen zich een ogen
blik opgericht hebben met in h u n 
h a r t de hoop ondanks alles toch 
te behoren tot een volk. met in 
h u n har t de hoop toch te herwor
den tot het Dietse Volk. Die dag 
zullen die tienduizenden naa r 
waarheid gezongen hebben : • 

« Daar is maa r een liefde, daar 
is maa r een h a a t ! » 

W. Luyten. 

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

Ik 
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uirgeslapen 
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I 

RUSLAND 
GISTEREN 

EN VANDAAG 

De Russische l i tera tuur is betrekkelijk jong, a l thans in

dien m e n haar vergelijkt me t de Wes te r se l i teraturen. 

Een werkelijk a u t o n o o m leven kreeg zij pas na de 1 7e 

eeuw. Satire en fabel wa ren haar eerste a u t o n o m e literai

re p roduk ten . Nochtans kende zij reeds sedert de t iende 

eeuw (d.i na de beker ing tot het kr is tendom onder Vors t 

V l a d i m i r ) , eensdeels b innen het kader van een a lgemene 

religieuse kui tuur , anderdeels in de volkse epiek der 

« bi lynen », een steeds sti jgende bloei. 

Estetische bekommernis
sen en een estetische tradi
tie waren haar echter vreemd 
en ook na de Petrinische her
vorming zou het estetische 
element slechts uitzonderlijk 
— o.m. in de romantiek en in 
het symbolisme — de over
hand krijgen. 

Deze verbondenheid, eerst 
met een religieuze, daarna 
met een zich langzamerhand 
emanciperende en laiciseren-
de, uiteindelijk met een so
cialistische maatschappij, be
hoort tot de traditie der Rus
sische literatuur. 

Het feit dat een al dan niet 
« geëngageerd » zijn, om het 
met een moderne uitdrukking 
te zeggen, bepalend is voor de 
waardering dezer literatuur in 
Rusland zelf, dateert niet van 
gisteren. 

Schrijvers als Dostojevski, 
Toer gen jef, Tolstoj, Gontza-
rof, werden in de eerste plaats 
beoordeeld en gewaardeerd 
naar de ideologische inhoud 
van hun werk, naar de pro
blematiek der Russische 
maatschappij die in hun werk 
tot uiting kwam, naar de so
ciale kritiek die zij er in 
brachten. Het Westen zou 
Dostojevski als psycholoog en 
peiler der menselijke ziel er
kennen : Rusland zag in hem 
eerst en vooral de prediker 
van een door een panslavisch 
nationalisme getekend mes
sianisme, van een kristendom 
waarin het zwaartepunt lag 
in het probleem van schuld 
en boete, zonde en vergiffe
nis. Evenals de sociaalkriti-
sche, «oblitsjelnajaliteratura» 
en de volkse «narodniki» 
buigt hij zich over leed en 
onrecht en hij ziet in een te
rugkeer naar dit volkse ele
ment, naar de «Russische 
ziel», naar het positieve en 
ethische, een der voornaam
ste middelen om de Russische 
maatschappij weer gezond te 
maken. 

Dit betekent echter niet 
dat de algemeen-menselijke 
problemen op de achtergrond 
bleven : juist deze eenheid 
van maatschappelijke en in

dividuele problematiek — 
waarbij het individuele alge
meen-menselijke afmetingen 
krijgt — maakt de grootheid 
uit dezer literatuur. 

Typisch voor de Russische 
verhouding tot de literatuur 
is het feit dat lyrici wier 
oeuvre estetisch vaak boven 
dat der geëngageerden uit
steeg, veel minder belangstel
ling en waardering vonden. 

Dit betekende tevens dat 
de roman, meer dan de lyriek 
en het drama, aangewend 
werd. In de roman, meer dan 
in gelijk welke andere literai
re vorm buiten de didaktiek, 
was de mogelijkheid aanwe
zig voor een behandeling van 
problemen en een uitvoerige 
schildering van de maat
schappij waarin zij ontstaan 
waren en om een oplossing 
riepen. 

Meer dan elders was de 
schrijver dan ook in Rusland 
het geweten der natie, de ver
tegenwoordiger van het volk. 

In een artikel in de « Neue 
Züricher Zeitung» over de 
Russische dichters en de 
maatschappij waarin zij le
ven, handelde Peter Bang ta 
melijk uitvoerig over dit ar
tistiek engagement, als een 
der hoofdkenmerken der 
Russische literatuur. 

In de kommunistische pe
riode zou dit engagement nog 
bevorderd en zelfs verplich
tend worden. Na een eerste 
revolutionnaire periode, met 
dichters als Blok en Maja-
kowski volgde 't Stalinistisch 
tijdvak met het socialis
tisch realisme als officiële, 
enig-toegelaten theoretische 
en praktische kunstrichting. 
Dit socialistisch realisme 
werd enigzins gemilderd t i j 
dens de oorlogsjaren. Na Sta
lin's dood werd een nieuwe 
periode ingeluid : hoewel het 
socialistisch realisme theore
tisch het officiële artistieke 
dogma bleef, traden afwij
kende tendensen op — en 
werd een periode van — be
trekkelijke — liberalisatie in

geluid, met lij a Erenburg's 
« Dooi » en Doedintsjef's « De 
Mens leeft niet van brood al
leen •». 

Dit betekende tevens een 
herverschijning op het lite
rair forum van vroeger ver
zwegen, vervolgde of zelfs 
vermoorde auteurs zoals Isaak 
Babel en Boris Piljnjak — die 
beiden in een Sovjetkamp 
stierven. 

Ook het socialistisch realis
me knoopte aan bij de Rus
sische traditie van het maa t 
schappelijk engagement. Het 
liet echter de kunstenaar niet 
meer de vrijheid de thema's 
van zijn socials kritiek en de 
vorm van behandeling zelf te 
kiezen... 

Wanneer wij een vergelij
king maken met auteurs uit 
de periode onmiddellijk n a 
de revolutie, treft ons dade
lijk dit verschil. 

Bij een minderbekend au
teur als Kalinikour — volgens 
de Duitse literatuurhistoricus 
Werner Mahrholz met zijn 
lijvig werk « De Relikwieën » 
— is het onderscheid zowel 
met de oude liefderoman als 
met de koUektivistische ro
man van het soc. realisme, en 
dit niet slechts wat de kon-
struktie betreft, zeer goed 
merkbaar. 

Niettegenstaande de veel
vuldigheid der figuren, en het 
representatieve voor alle klas
sen en aspekten der maat 
schappij, is de individuele 
karaktertipering en psycholo
gie meesterlijk gehandhaafd. 
Dit onderscheidt Kalinikov's 
werk, evenals dat van zijn 
voorgangers — van de latere 
Sovjetliteratuur waarin de 
menselijke individualeit, met 
zijn deugden en gebreken, 
zijn zekerheden en ontgoo
chelingen, zijn rationele en 
irrationele drijfveren, afge
schreven wordt en waarin hij 
nog slechts handelt in funktie 
van een Schematische ideolo
gische ontwikkeling... 

Het socialistisch realisme 
vertrok namelijk van de op
vatting, dat elk waarachtig 
realisme, elke sociale kritiek 
moet rekening houden met 
het sociale kern-gebeuren. 
Volgens het marxisme is het 
meest reële feit der geschie
denis de klassenstrijd, als 
fase in de ontvoogdingsstrijd 
der massa. Niet de individue
le, doch de sociaal-economi

sche problemen zijn de enige 
beachtenswaardige realiteit. 

Sociale kritiek — in voort
zetting van de Russische li
teraire traditie — betekent 
dus kritiek op de vijanden 
van de maatschappelijke ont
wikkeling, gezien van uit 
marxistisch perspektief... I n 
dividuele, nationale, religieu
ze problemen tellen slechts, in 
zoverre zij in het kader van 
deze revolutionnaire ontwik
keling plaats vinden — en er 
in opgaan. De énige werke
lijkheid is dus : de historische 
ontwikkeling van een naar 
het socialisme groeiende 
maatschappij... 

Een tweede element van het 
socialistisch realisme is zijn 
romantische, idealiserende 
vizie dezer « werkelijkheid ». 
De kunstenaar moet het posi
tieve, aan de socialistische 
ethiek beantwoordende in 
deze « werkelijkheid » weerge
ven, omdat dit het enige 
waarachtige en voor de toe
komst blijvende zal zijn — 
ook al is dit meestal slechts 
op embryonaire wijze in de 
maatschappij aanwezig. 

Dit betekent dus : een 
vooruitlopen op de «werke
lijkheid» — een geromanti
seerde weergave van een door 
een ideologische bril bekeken 
en beknotte « werkelijkheid ». 

Deze dubbele verloochening 
zou het socialistische realisme 
dan ook artistiek noodlottig 
worden. De geïdealiseerde 
maatschappij en de positieve 
held verschilden zodanig van 
de échte mens en de échte 
hem omringende werkelijk
heid: de mens met zijn gebre
ken en gaven, verlangens en 
dromen, twijfels en hoop, en 
de maatschappij die nog an
der geledingen, ander bin
dingen en drijfveren kent 
dan sociaal-economische — 
dat deze literatuur vaak den
ken deed aan goedbedoelde 
doch werkelijkheidsvreemde 
patronaatslektuur. 

Een Sovjetauteur beweerde 
zelfs dat het socialistisch 
realisme geen vijf werken van 
enige betekenis kon aanwij
zen. 

Wanneer auteurs als Sjolo-
chow er in slaagden dit so
cialistisch realisme aanvaard
baar te maken, dan is dat in 
de eerste plaats te wijten aan 
hun — niettegenstaande alle 
officiële voorschriften — 
doorbrekende drang naar en 

hun talent voor individuele 
typering en karakterisering, 
en aan het feit dat zij de me
thode van het socialistisch 
realisme zo rekbaar interpre
teerden dat het in vele ge
vallen nog moeilijk te onder
kennen valt. Juist Sjolochow's 
« Stille Don » is een bewijs 
hiervoor. De officiële kritiek 
spaarde dit werk dan ook 
niet : de centrale figuur met 
zijn twijfels en zijn onrust, 
zijn hoop en ontgoocheling, 
paste niet in het schema van 
de officiële literaire dogma
tiek. 

Wanneer in het hoger geci
teerde artikel van Peter Bang 
de sociale kritiek, het maat 
schappelijk engagement als 
een hoofdtrek van de Russi
sche literatuur wordt aange
duid — waarmede wij reke
ning moeten houden bij een 
beoordelen dezer literatuur 
zowel als voor een begrijpen 
der Russische reakties — dan 
moeten wij echter daarnaast 
vaststellen dat dezelfde lite
ratuur een aantal kenmerken 
vertoont die juist voor een 
dienstbaarheid aan ideologie 
en vorm, aan schema en 
vooropzet een gevaar beteke
nen. 

Zoals reeds gezegd heeft de 
vrijwillige verbondenheid met 
de maatschappij nooit de in
dividuele problematiek uitge
sloten — de verhouding van 
de mens tot de maatschappij, 
tot het volk en tot God is niet 
slechts een sociaal, nationaal 
en religieus, maar ook een in
dividueel probleem. 

Daarnaast bezit de Rus
sische literatuur echter een 
voorliefde voor het zinnelijk 
waarneembare, voor het zin
nelijke tout-court, en een on
rust die zowel naar het poli
tieke als naar het ethische 
gericht is, en die vaak over
slaat naar misnoegen. Zijn 
extreemste vorm is het nihi
lisme. 

De polariteit tussen Kriste
lijk wereldverzaken en hei
dense levensvreugde is een 
ander aspekt van de Russi
sche ziel zoals zij getekend 
wordt in de literatuur, die 
daarenboven zeer dikwijls een 
hang vertoont naar het ab
normale en groteske in leven 
en geest — en dit ook vaak 
op vlijmscherpe wijze ontleed, 
of goedig-spottend schildert, 
of met superieure satire be
handel t^ 

(slot volgt) 

mü 
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0 Indien we goed begrepen 
hebben, stelt de Britse TV een 
sisteem op punt om piogramma's 
in het Europees Ujnenstelsel recht
streeks in hun eigen lijnenslelsel 
te kunnen overnemen. Daar komt 
natuurlijk een proefuitzending bij 
te pas en die werd dan vorige 
week vanuit de Brusselse studio's 
over het Kanaal gezonden. 

Tot zover is natuurlijk alles in 
orde. Internationale samenwer-
werking is alUjd een goede zaak 
en het is vooral prettig om vast te 
Stellen dat de Britten een poging 
doen om een brug te slaan naar 
het vasteland. De speakerin van 
dienst dacht er blijkbaar eveneens 
zo over, want niet alleen in het 
Engels wenstte ze de Londense 
Tf-mensen een goede uilzending, 
maar ook in ...het Frans : « ... or 
as we say in Belgium : « Bonne 
emission », zei ze I En de meer
derheid « in Belgium » had er 
weer eens gelegen / 

Een kleinigheidje ? Inderdaad, 
en zoals alle kleinigheden : tipisch 
voor de mentaliteit in dit land I 

'^ We zijn niet erg te spreken 
over de NTS-vertolking van Arthur 
hailey's TV-spel : KiVLIEGTVIG IN 
GEVAAR». Technisch gezien zat 
dt zaak nochtans degelijk in el
kaar en werd er van verschillende 

danks het feit dal het overgrote 
deel van het stuk in een vliegtuig 
speelde, bracht de kamera-regie 
ons de ganse duur van de opvoe
ring een zeer beweeglijk beeld. 
Ook « aan de grond » werd in dit 
opzicht goed werk geleverd, ter
wijl de inschakeling in het stuk 
van filmbeelden vri] geluKl mng 
genoemd worden. 

Maar we kunnen ons niel vef-
zoenen met de melo-dramalische 
manier waarop vooral Rob de 
Vries (als oud-oorlogs-vlieger) het 
laatste greintje geloofwaardigheid 
in zijn rol aan stukken vloog Alles 
ging goed tot op het ogenblik dat 
hij plaats nam achter de stuur-
Inuppel Toen verloor hij echter 
2(1 ostentatie) zijn zelfbeheersing, 
dat lid mei de spanning !n liet 

onmiddellijk van een slechte avond 
spreken, maar we hebben er locli 
al beter gehad l 

0 De propaganda-uitzendingen 
ten voordele van het VLAAMS VV
DER WIJS TE BRUSSEL zijn een 
vcrlieugend verschijnsel in de ge-
sclüedenis van de Vlaamse TV. 
tiiet alleen zitten die programma s 
over het algemeen goed in elkaar 
(n wordt alles gesteund op een 
degelijke argumentatie, maar de 
TV speelt hier eindelijk de rol die 
we haar reedi lang wilden zien 
nemen een instrument te zijn in 
de strijd voor en op de weg naar 
Maanderen's heropstanding, ook 
Ie Rrussel I 

We kunnen dan ook alleen maar 
toejuichen en hopen dat we in de 

1 olksgehonden kunst in de TV ! 

honderd liep en het slak niet 
meer geloofwaardig bleef. 

Dat was sjiijtig, want de rest 
van de spelerf akteerde vrij voor

zijden knap weik geleveid. On- treffelijk, We gaan dan ook niet 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11 00 tot 11 40 • Uitzending van een 
H. Mis — 15 05 : Ruitersport . 
Rechtstreekse reportage van de 
jtunpmg CHIO te Rotterdam (Ie 
deel) — 16 40 : Klem, klem, kleu
tertje — 17 00 tot 18 30 : Ruiter-
sport (2e deel) — 18 45 : 100 jaar 
Rode Kruis — 19 30 : Part-time 
heroes ; dokumentaire film over de 
reddingsploegen aan de Engelse 
kust - 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Speelfilm : De val van de helden • 
psychologische film van Karl Mal
den met Richard Widmark. Richard 
Basehart en Dolores Michaels {En
gelse versie met tweetalige onder
schriften) — 2145 : Sportweekend: 
sportaktualiteiten In woord en 
beeld - 22 15 : Tweede nieuwsuit
zending. 

condamné a mort s'est échappe), 
drama van Robert Bresson met 
FranQois Leterrier en Charles Le-
clalnche (Franse versie met Neder
landse onderschriften) — 2155 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 22 25 : Tweede nieuws
uitzending. 

VRIJDAG 

MAANDAG 
19 30 • Zoeklicht op de kulturele 
aktuahteit — 19.45 : Teletaalles — 
19 57 De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 20 : Panorama : de 
week in beeld — 20 50 : Van alle 
markten thuis : een amusements
programma — 2120 • Schatten op 
zolder — 21 55 : Het Muziekfestival 
Tan Menton — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzendmg 

• DINSDAG 
19 30 : Gastprogramma — 20 00 
TV-nieuws — 20 20 : Sport it. 
' t kort — 20 25 : Bonanza : TV-
Westem — 21 15 : Onder één draad, 
dokumentair programma 2145 • 
Taptoe Delft Reportage van het 
laatste deel van de tiende Taptoe 
op de historische markt van Delft 
— 22 30 : Tweed'' nieuwcmtzending. 

• WOENSDAG 
19 00 • Kom toch eens kijken 
19 30 Ripcord : De bedreigde sla 
(32e afl ) — 19 55 : De Weerman -
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Ware-
nar met de pot Blijspel door de 
Nieuwe Komedie onder regie van 
Johan de Meester — 2140 : Het 
eiland van de vrede — 22 00 • Het 
Festival van Baaibeek (Libanon) — 
22 20 . Tweede nieuwsuitzending. 

19 30 : TV-Rally — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20.20 : Het TV-Mozartfestival. Cosl 
fan tut te ; komische opera m twee 
bedrijven van WA Mozart. Tekst 
van Lorenzo da Ponte — Tijdens 
de pauze, omstreeks 2140 • Pre-
?i'fï^ ;;: ^^ alloop, omstreeks 
.ió.lb : Twppdp nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
15.30 : Waterski Rechtstreekse re
portage van de wereldkampioen
schappen gehouden te Vichy (ie 
dag) — 17 00 tot 17 30 : Reportage 
van het bloemencorso te Amster
dam — 19 00 ; Tienerklanken — 
onSS • ,?^''e"5"i3 programma — 
20 cm : TV-nieuws — 20.20 • Sport 
i=^t* ^S'^^ T„ 20 25 : Er kan altijd 
^^"o ,̂®nS'J ' i° '^ ^ " ' - 20 50 : Echo 
— 21.20 • Dick Powell stelt voor : 
De gevangenis (26e afl.) — 22 10 • 

l'tfenSinl ^^°° ' ^^^''^ ""'"^^ 

toekomst nog dikwijls dergelijke 
initiatieven in de bloemetjes zul
len kunnen zetten. 

^ Aa hel « Panorama » van deze 
week maandag hebben we gedaan 
wat waarschijnlijk heel wat 
Vlaamse kijkers met ons gedaan 
hebben : ive hebben overgescha
keld naar onze Waalse broeders 
van de RTB, waar « JULIE AND 
CAROL AT CARNEGIE HALL » ge
programmeerd stond, zijnde dus 
de inzending die te Montreux dit 
jaar met de gouden roos is gaan 
lopen. 

Het moet wel zijn dat er te 
Montreux overdadig veel telefoon-
palen langs de weg staan, met 
het haast onvermijdelijk gevolg 
dat de leden van de Montreux-
jiiry met het hoofd tegen verschil
lende eksemplaren ervan zijn aan-
gebotst. Want het is anders niet 
uit te leggen waar Julie en Carol 
hun gouden roos vandaan hebben 
gehaald. Op het laatste nummer 
na (parodie op het oude Texas) 
Ufas het hele geval niet eens waard 
naar Montreux te worden gezon
den, laat staan te worden be
kroond ! Men vraagt zich inder
daad af waar die jury tegenaan is 
gebotst t 

m En om in schoonheid te ein
digen : uitzendingen als « IER
LAND IN ZANG EN DANS » mag 
de Vlaamse TV gerust wat meer 
brengen. Artistiek verantwoorde 
folklore doet het hem altijd en 
levert meteen het bewijs dat volks
gebonden kunst ook op peil kan 
staan, alle andersluidende bewe
ringen ten spijl l 

3 vb. 

B DONDERDAG 
19 30 : Gastprogramma — 20 00 : 
T\ -I ws — 20 20 : Sport In 
t - 20 25 • Speelfilm : Een 

terdood veroordeelde ontsnapt (ün 

P L A S T I E K D E K Z E I L E N 
voor oogst-, hooi-, vlasmljten enz In dikke plastiek 0,20 mm, met 
grote verkoperde ogen. versterkt geplaatst, om de meter van de ganse 
2SiïS?„X?" ^'^^ ^^" 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 ... 495 F 8 x 9 = 54 m2 ... &m V 
6 X 6 = 36 m2 ... 495 F 6 X 10 = 60 m2 ... 960 F 
6 X 7 = 42 m2 ... 693 F 6 x U = 66 m2 ... 1.056 F 
6 X 8 = 48 ra2 ... 768 F 6 x 12 = 72 m2 ... 1.152 F 
deze maten, alsook In breedte 4 en 8 m, zijn uit één stuk zonder 

naad De breedten 10-12-14-16-18-20 enz zljri leverbaar, maar dan 
aaneengelast. 
SILO Verder aue dikten en breedten, zonder ogen, zwart of doorschij
nend voor silo enz - Plastiek voor TUINBOUW. — Zwarte plastiek 
voor grondbedekking t-waito pioouicB. 

vi'n'^^n'i'^«T'„iP°^'*''°P® Piastiekkappen van grote lengte, ter ver-
dSi g"£ groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 

Piii^uist met monsters gratis op aanvraag 

A G R I P L A ^ T I f t ^' *"*• Lnmlèrestraat — BRUSSEL 19 
rJr^^r , ' '«'• = <»2) 43.60.83 's avonds, 
oe oudste gespecialiseerde plastlekhandel voor Land- en Tuinbouw 
van net land. — Knip deze advertentie uit, 

BUSYOERDERS 
(vervolg van blz. 8) 

rit ». Hier bij ons is h«t ge-
beur(a dat een voerder na 
acht dagen rijden met een 
bus waarop geen rem meer 
zat, bij de politie stopte en 
vroeg een bekeuring op te 
maken, In deze bekeuring 
werd opgemerkt dat de 
chauffeur er zelf om ge
vraagd had, met het gevolg 
dat hij enke'e dagen nadien 
aan de deur vloog Onze zegs
man haalt nog andere voor
beelden aan, om. van de 
voerder die veertien dagen 
lang diende te remmen met 
de handrem, van een jonge 
snaak die na ongeveer zes 
weken « inrijden » op kor
tere afstanden, op eigen 
houtje voor tien dagen naar 
Wenen moest... 

Slecht betaald 
Over de lonen wordt ook 

geklaagd dat horen en zien 
vergaan : chauffeurs worden 
over het algemeen betaald 
per week, zij ontvangen een 
vaste wedde die in vele ge
vallen niet eens 1500 P be
draagt. Bedenke me hierbij 
dat de meesten 16 tot 18 
uren per dag weg zijn, dik
wijls en vooral ook 's zondags 
moeten rijden en bijgevo'g 
haast geen familieleven heb
ben. 

De wachturen worden dus 
niet betaald, ofwel verdie
nen de voerders een gemid
delde van vijftien f ank per 

uur! Er wordt wel eens ge
sproken over drinkgelden 
maar dat is slechts het ge
val indien werkelijk begoede 
toeristen vervoerd worden. 
Meestal gaat het hem echter 
Om reizen Ingericht door 
scholen of om vervoer van 
arbeiders. Sommige chauf
feurs trachten dan ook wat 
bij te verdienen om rond te 
komen. Onze zegsman kent 
voerders die met arbeiders
bussen iedere dag naar 
Duitsland rijden en daar 
ze'if in de fabriek gaan wer
ken, 's Avonds zijn zij even 
moe als al de andere reizi
gers... 

Begrijpelijkerwijze zullen 
ook de autokaruitbaters hun 
grieven hebben : dodelijk 
konkurentie, zware belastin
gen, sociale verplichtingen 
enz ; dit neemt niet weg dat 
de wet er zou moeten zijn 
om te beletten dat zijzelf, de 
voerders en de reizigers het 
slachtoffer worden van mis
toestanden. « Om te begin
nen » aldus onze zegsman 
« moeten de chauffeurs be
ter betaaM worden, moet er 
een reglement komen dat 
zegt dat zij slechts 48 uren 
per week mogen rijden met 
een maksimum van 12 uren 
per dag en moet er een be
tere kontrole komen op de 
toestand van het materiaal». 
Er zullen dan wel minder 
ongelukken in de gazet 
staan. 

8.D L. 

KAMPEERDERS NAAR DE VOERSTREEK ! 

Twee kampeerterreinen gelegen in de mooiste omgeving van de 
Voerstreek verwachten 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. 

ARR. GENT - EEKLO 

VOLKSÜNIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER Tfc 

De betoging wordt Ingezet met propaganöakaravanen naar 
Gent, met vertreK om 13 uur 30 

Te Antwerpen met aansluiting te St. Niklaas om 14 uur 30. 
Kortrijk met aansluiting te Deinze om 14 uur 30 
Oudenaarde met aansltutlng te Demze om 14 uur 30. 
Brussel met aansluiting te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aansluiting te Eeklo om 14 uur 30. 
Aankomst rond 15 uui 30 te Gent. waar het St. Pleters-

plein zal voorbehouden worden als parkeerterrein. 
Vorming van de Detogmg op het St Pietersplein met mu

ziekkapellen, radiowagens, spandoeken, en viaggen. 

Vertrek om 16 ava voor een optocht door de stad. 
Aankomst rond 17 uur op de Kouter Korte toespraken 

door Dr U Wouters en Dr. R. Van Leemputten, Ingeleid door 
de prov voorzitter 

Slotwoord door Mr. P. Van der Bist. Einde om. 18 mjr. 
Kentekens worden verkocht tegen de prijs van 10 P 
T e verkr i jgen op liet a r r . s ek re t a r i aa t d o n d e r d a g - ea 

v r i jdagavond vanaf 20.15 h. 



KONGRES V.ü. MECHELEN 

Op &-10 november a.s. zal de V.U. haa r jaarlijks kongres 
houden te Mecheflen. 

Reeds tijdens de verlofperiode heeft de studiedienst de 
voorbereiding ervan grondig aangepakt. 

Door he t hoofdbestuur werd besloten da t voigende pro
blemen zullen behandeld worden, elk in afzonderlijke gekties: 

« De toestand der Zelfstandigen ». 
« Vlaamse sociaal - ekonomische vraagstukken ». 
« Brussel, Vlaamse grond ». 
Dit jaar is de part i j zinnens de teksten der referaten zo 

mogelijk bij vooa-baat aan de afdelingen Itoe te sturen, die ze 
kunnen bespreken. Bovendien zuïlen ontwerpstatuten aan he t 
hoofdbestuur worden voorgelegd betreffende de oi-ganisatie van 
het kongres. 

Van nu af kan reeds worden gezegd, da t belangrijke en 
nieuwe suggesties zullen naar voor gebraoht worden, en dat 
het kongres 1963 een mijlpaad zal betekenen in het partijleven 
der Volksunie. 

Nadere bijzonderheden zullen worden bekend gemaakt. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Naar de Voerstreek. 

Alle deelnemers van he t aiTon-
dissement Antwerpen komen zon
dag samen op de Plantyn - More-
tuslel ten laats te te 8 uur. 

Alle propagandisten kom^en bij
een te 7 uur 30 in he t lokaal 
« Tijl- », Antwerpse s t raa t 59, 
Mortse l 

BORGEBHOUT 
Op maandag, 2 september, te 

8 uiff 30 vindt onze maandeaijkse 
vergadering paaalfe m ons lokaaJ 
€ Nieuwe Camot », Oarnotsfcraat 
BO te Antwerpen. 

Als eerste onderwerp n a he t 
verlof krijgen wij een zeer Inte
ressante boekbespreking, over een 
aspekt van onze Vteamse strijd, 
door de schrijver zelf gebracht. 

Wij raden al onze leden a a n 
deze avond zeker niet te missen. 

Na de boekbesprekmg voorzien 
wij een samenspraak over de al
gemene politieke toestand n a het 
faJen der Vlaamse gekozenen uit 
de kieurpartijen. 
HOMBEEK 

Op 16 augustus werd de Heer 
De Bont met begeleiding van de 
leeuwenvlag ten grave gedragen. 
De familie bedankt a i degenen die 
In de rouw hebben deelgenomen. 
V.M.O. - NOOBDERKEMPEN 

Balans : ingevolge de langdurige 
winter werd eerst half februari 
me t de werfttochten van wal ge
stoken. 

Er werden bot en met begin ju
li door onze twee ploegen — elk 
me t eigen mikrowagen — ruim 
3.000 Volksimies verkocht tussen 
« Polder en Hei ». Kmd. Rik Da
niels (Kommando Oost) werd nog
maals laureaat met 298 nummers! 
Volgende gemeenten werden mins
tens eenmaal bewerkt ; 

Essen, Schoten, Ranst , Wommel-

gem. Sint - Niklaas, Kapellen, 
Bazel, Ki-uibeke, Sint - Job, 's 
Gravenwezel, Sint - Lenaarts, 
Brecht^ Herentals, Ekeren, Wuust-
wezel, Loenhout, Oelegem, Turn
hout, Schilde, Pulle, Pulderbos, 
Stabroek, Hoevenen, Massenho-
ven, Viersel, Wijnegem, Zandho-
ven, Oosf>- en WestmalLe. 

Herfstkampanje. 

Kommando Oost kende zelfs 
geen zomerverpozing. Kommando 
zuid - west steekt opnieuw van 
wal op zondag 8 september. Wij 
rekenen op alle « ouwe getrou
wen » aan de start . Wij kunnen 
echter dringend nieuwe krachten 
gebruiken. Wie nog een zondag
voormiddag voor de Vlaamse zaak 
veil heeft, ig in onze rijen uiterst 
welkom! Geeft Uw adres op aan : 

a) Maurifcs de Jonghe, Antwerp
se steenweg 95-e, Kape len , tel : 
72.42.03. 

b) Pol van de Putte, Gouwberg-
dreef 16, Schilde, tel. : 79.11.44. 

c) Maurits van der Bruggen 
Tumhoutsebaan 395, Schilde, tel.: 
79.07.95. 

d) Pol Venken, Grote Singel 
105, Schoten, tel. : 52.41.45. 

Tegen de aanvallen en de ra
zernij van de Franskiljons aller 
plliUimage en tegen de kompromis-
sen en het verraad van de kieur
part i jen s t e l en wij de strijd en 
he t offer! 

Vlaamse Ziekenkas. 
Ook op maatschappelijk gebied 

werd de nationale gedachte uit
gedragen. Afdeling Schoten zal 
nog dit j aa r haa r honderdste 
hoofdlid (circa 400 gerechtigden) 
vieren. Vertakkingen strekken 
zloh reedg uit naa r 's Gravenwe
zel, Smt - Job, Brasschaat en 
Schilde. Overgangen en aanslui
t ingen worden met dank aanvaard 
op de volgende sekretariaten : 

a) Dhr. RudoM Meutermans, 
Olmenlei 3, Schoten. 

b) Mej. Suzanne Gielen, Jozef-
Hendricksstraat 84, Schoten. 

NAAR DE VOERSTREEK 

Op 1 september vieren wij de overgang van de VoerstreeU naar 
Limburg. 
Vergeet ook de Platdietse streek niet! 
Bezoek er h«) mooi-gelegen Moresnet met het kasteel Eulenburg, de 
Viadukt en da Kruisweg in het park. 
Een toeristische folder wordt U graag aangeboden In het Hof de Vo»r. 

c) Dhr. Pol Venken, Grote Sin
gel 105, Schoten (tel. 52.4145). 

Deze snelle groei van de Vlaam
se Ziekenkas in de Voorkempen 
heeft bl] de kleurkassen al heel 
wat deining verwekt! Waarop 
wacht U om aan te sluitten? Niet 
met woorden wordt de VI. zaak 
gediend, maa r met daden! Die 
daad verwachten wij van U. Zij 
kost geen stuiver, geen moeite. 
Alleen Uw ja-woord. Ia dat te 
veel? 
DUFFEL 

De eerste meeting van het nieu
we werkjaar bracht voor deze 
eindeverlofperiode een onverhoopt 
sukses. Meer dan 100 aanwezigen 
vulden de zaal De Groof. Nadat 
voorzitter Ludo Sels de vergade
r ing opende werd he t woord ver
leend aan de eerste spreker Mar
cel Wildiers, die onlangs op de fa
briek Sidal op spektakulaire wij
ze gekozen werd als arbeidersaf
gevaardigde in de ondernemings
raad. 

Niet alleen gaf hij een overzicht 
van « van binnenuit gezien » van 
de sociale problemen die zich 
stellen voor de arbeiders, maar 
ook toonde hij een verheugende 
belangstelling voor de totaliteit 
van de Vlaamse problemen. Hij 
eindigde met een warme oproep 
voor de volgende Mars op Brussel, 
waar hij , zoals op de meeting 
zelf, beloofde aanwezig te zijn 
met een flinke groep arbeiders. 

Daarna werd he t woord gevoerd 
door Wlm Jorissen die he t arbel-
dersvraagstuk plaatste in he t ge
heel van de Vlaamse - nationale 
ontvoogding. 

Naast verschillende leden van 
het arr. bestuur VU Mechelen 
werd deze meeting bijgewoond 
door vertegenwoordigers van de 
CVP, BSP, van de drie sindikaten 
ACV, A B W en A W alsook van 
de fabrieksdirektie. 

Tot slot vertoonde de filmsektle 
VMO een reeks van haa r filmen. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Te onthouden datums. 

Zondag 1 september voor de reis 
naa r de Voerstreek. ledere eige
naa r van een wagen komt te 8 
uiui' achter de KVS en vertrekt te 
8 uur 15 stipt voor dit aangenaam 
uitstapje naa r de mooie Voer, sa/-
men met onze propagandawagen. 

Donderdag 5 september voor de 
spreekbeurt over Vttaamse Vrij
heidsstrijd gehouden te 20 uur in 
he t lokaal « Amitié » Liedtspleln 
35 te Schaarbeek. 

Zaterdag 21 september voor het 
bal der randgemeenten te 20 uur 
30 in de zaal « Mertens » Ninoof-
sesteenweg 359 te DUbeek. 

Zondag 29 september voor de 
machtige po-opagandastemt naar 
Gent . 

Bijeenkomst te 13 uur 15 achter 
de KVS om van daaruit met ka^ 
ravaan te vertrekken naa r Aalst 
met onze propagandawagen en de 
autokar, ingelegd door he t kan
ton Molenbeek, 

Zaterdag 5 oktober voor het 
Volksunieherfstbaa te 20 uur in de 
zalen « Chevalier M a n n » Ge
meenteplein 18 te Molenbeek. 

Zondag 27 oktober voor de Mars 
tegen he t unitarlstisch en kapita^ 
listisch franskiljonisme en tegen 
de heimelijke gtondspekuianten. 
Sociaal dienstbetoon. 

De algemene zitting voor sociaal 
dienstbetoon voor het Rijksgebied 
Brussel heeft voortaan elke tweede 
in plaats van elke eerste donder
dag plaats in he t lokaal Waltra, 
Arduinkaai te 19 uur 30. 
Propaganda. 

Buiten de aktie « Los van Brus
sel », gevoerd m Haren en Neder-
over-Heembeek om een einde te 
stellen aan de stelselmatige ult-
zuiging van deze Vlaamse gemeen
ten, worden de verwaarloosde 
Vlaamse volkswijken in Brussel 
zelf regelmatig bewerkt met proef
nummers. De jongste weken gin
gen er ruim 2000 naar Brusselse 
Vlamingen. 
OUDERGEM 

We nodigen de Liberale Vlaam
se Landsbonders uit hun liberale 
broeders uit de gemeente Ouder-
gem op de vinger te komen tik

ken. In Oudergem bestaat er voor 
de Vlamingen zelfs geen schijn 
van vrijheid, want ze krijgen er 
niet het minste gemeentelijk on
derwijs. 

Al het geld, vlijtig meebetaald 
door Vlaamse inwoners, gaat uit
sluitend naar. . . 6 Franse scholen, 
verspreid over gans de gemeente. 
Bij de komende gemeenteverkie
zingen moeten de Vlaamse plaat
selijke verenigingen daarover eens 
een hartelijk woordje meespreken 
en doen zoals in Schaarbeek : 
groep vormen om boven aUe filo-
zofische verschillen heen het alge
meen gemeentelijk belang te doen 
zegevieren. 

DILBEEK 

Op zondag 8 september wordt 
ons blad verkocht in Dilbeek. Bij
eenkomst te 9 uur achter de KVS 
of te 9 uur 45 aan de kerk van 
Schepdaal. 

SINT - MARTENS - BODEGEM 
Onze 72ste gemeente, welke door 

de propagandisten bezocht werd 
om het blad te verkopen, stelde 
niet teleur. 96 bladen werden ver
kocht door de goed opgekomen 
deelnemers. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
Naar de V.ü. - betoging te Gent 
op 39 sept. a.s. 

Uit Blankenbei^e wordt een 
busreis ingelegd. Wij vergeten 
immers niet dat zonder de aan
wezigheid van Vlamingen uit an
dere gouwen de machtige auto-
karavaan langs de kust met mo
gelijk ware geweest! Daarom ie
dereen op post om de betering 
van onze Gentse vrienden te doen 
slagen. 

Ins<*irljvlngen voor de busreis 
naa r Gent in het lokaal « Breu
ghel », De Smet de Nayerlaan 
141, Blankenberge. Prijs per per
soon : 45 F. Nadere inlichtingen 
zullen nog volgen. 

DIKSMUroE - VEURNE 
Pater Brauns spreekt. 

Op initiatief van de VV.B., in 
samenwerking met het Davids-
fonds en de V.T.B. - Veurne, komt 
Pater M. Brauns, jezuiet, spreken 
over « Radikalisme In de Vlaamse 
strijd ». Deze volksvergadering 
vindt plaats op dinsdag a.s. 3 sep
tember te 20 uiu- in de Germanla-
zaal. Rozendalstraat te Veurne. 
Langs deze weg nodigt de V.V.B. 
U uit tot de uiteenzetting van de
ze bekende theolo<^, die overal 
voor bomvolle za^en mag optie-
den. 

Foto-album van de 2de Mars op 
BrusseL 

Op dit ogenblik zijn er n<^ 
slechts 15 eksemplaren ter be
schikking van het r i j t - geïllus
treerde foto - album over de 2de 
Mars op Brussel. Dit boek met 
harde kaft biedt een enig beeld 
over deze Mars der 200.000. Met 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren r zekere streken zijn nog 
niet bezet: komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 
J. EENST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren, 
Tel. : (04)79.62.00 

üljn ongeveer 100 foto's, waarvan 
zeer vele over een ganse bladzijde, 
zal het U thans en vooral later 
hee] wat genoegen verschaffen. Te 
verkrijgen door storting van 40 9 
op PCR n r 1153.60 van de V.VB.-
Diksmuide. 

Autobusdiens t 
n a a r de Voers t reek 

Op zondag 8 septemfcer w o r d t 
een toer i s t i sche reis inger ich t 
n a a r de Voers t reek. 

Inschr i jv ingen bij Leo De-
vreese, Vlaams Huis, I j ze r laan , 
Diksniuide. 
IZEGEM 

Op zondiag j.1. werd ons blad 
met succes verkocht in een deel 
van de stad Izegem. Onze propa^ 
gandisten halen eer van hun werk 
263 nummers werden aan de man 
gebracht. Daarbij is opvallend 
dat de belangstelling voor de V.ü. 
van maand tot maand stijgt. 

Volgende kolportage c^ zondag 
1 september te Ruiselede, verza
meling aan de kerk te 8 uur 30, 
KNOKKE 
Uitgave van het kontaktblad 
« de Bezemstok ». 

In deze eerste uitgave van het 
plaatsehjk leden - blad werden 
enkele regionale kleurpcditiekers 
duchtig op de kwrel genomen. 
Meteen werden enkele inlatieven 
aangekondigd zoals de voordracht 
van dhr Hendrik Prijs die in
middels in het « Vlaams Huis » 
te Knc^ke op 21 aug. 11. doorging. 
Deze « Bezemstok » weze een 
voorbeeld voor de andere afdelin-
g % uit ons arr.l 
VEURNE 

Dr. M. Brauns s.j. doet ons het 
groot genoegen een spreekbeurt te 
geven over « het radikalisme in 
de Vlaamse strijd » en dit in de 
s tad Veurne. 

Langs deze nodigen wi] alle 
sympatisanten uit om op deze 
avond aanwezig te zijn. 

Begin 20 uur Germaniazaal, Ro» 
sendalstraat Veurne. 
ST. IDESBALD 

AUe Volksuniegeiznden, sympar 
tisanten en anderen die zich wil
len aansluiten in he t A.V.V. (Aï. 
gemeen Vlaams Vakverbond) kun
nen dit bij R. Oatrysse, Zeepann©. 
laan 9, St. Idesbald. 
GEBOORTE 

m het gezin Dirks te Borger
hout werd een dochtertje geboren 
dat Ri ta genoemd werd. 

Onze oprechte gelukwensen. 

I n het gezin Van Haercke - De 
Praetere te Tlegem werd een 
zoontje geboren dat Koenvaad 
werd genoemd. Onze cqirechte ge
lukwensen. 

VOOR 
KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
S c h r i j f o m k o s t e l o z e 
b r o c h u r e , d o c u m e n t a t i e 
e n l i j s t e n n a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s , 11, O e i n z e ; 
of n a a r : 
P o s t b u s , 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r : 
P o s t b u s , 149, G e n t ; 
of n a a r : 
P o s t b u s . S31, B r u s s e l L 

H e t g r o o t , e r n s t i g o o r 
s p r o n k e l i j k V l a a m s H B -
w e l i j k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n e n w e l s l a g e n voor 
i e d e r e e n ! 

D e e n i g e B e r o e p s i n s t e l 
l i n g voor h u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g v a n g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
S t i p t e g e h e i m h o u d i n g . 
D a g e l i j k s v e r s c h i l l e n d e 
• e r l o v i n g e n . 
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A N T W E R P E N 

! OPGELET ! OPGELET l ! 
I om 01] u Ce Komen tiimen ; 
I 2de mars op Brussel (kleu- ; 

ren). • 
regen de Franse preten. • 
Nieuwe V M O tUm : beto- • 

gmg E3 in yoorbereiding I 
De V M O-filmsekUe Is Slaar • 
Briefwisseling : P. Lauriks. ; 

I Offerandestraat 68. Antwerpen : 
1 Wl] filmen gratia ; 

ANTWERPEN 

Maandelijkse politieke studie
avond. 

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

Mr. Schiltz en Karei Dillen be
handelen de aktuele politieke toe
s tand 

Dhr Govaerts spreekt over « De 
verhouding tussen Vlaamse Be
weging en Arbeidersbeweging ». 

Gedachtenwissellng na de toe-
spi-aken. 

Alle belangstel'enden zijn wel
kom (niet - leden dienen aan het 
bestuur voorgesteld). 

Oproep tot alle mensen van de 
Volksunie. 

Op zondag 1 september 1963 
wordt de overgang naar Limburg 
van de Voerstreek officieel van 
kracht Het is ons aller plicht de 
bevri.iding van deze Vlaamse streek 
van de Waalse bezettmg, met 
overtuiging te vieren Ook de over
gang van het gebied Landen naar 
Brabant wordt op 1 september een 
feit. 

Oe-et op de speciale atmosfeer 
die al bijna een jaar in de Voer-
streek heerst, op de dagelijkse 
plagerijen waaraan de bewuste 
Vlamingen uit die streek vanwege 
de fanatieke Pranstaligen bloot 
staan, is het de plicht van elk 
rechtgeaard Vlaming die mensen 
een har t onder de riem te steken 
door in massa aanwezig te zijn. 
Onze massale aanwezigheid zal te
vens het bewijs zijn dat het 
Vlaamse thuisfront eensgezind, 
als een man achter de voorlijn in 
de Voer staat. 

Vlamingen, leden en sympathi
santen van de Volksunie, die dag 
is uw dag. 

Afwezig blijven betekent het 
anti-Vlaams front versterken. 

Jong Vlaamse studenten gemeen
schap J.V.S.G. 

Zaterdag 14 september 1963, 
propagandatocht doorheen Ant> 
werpen in het teken van de 
derde Mars op Brussel. 

Vertrek : 14 uur 30 St. Jans
plein. 

Automobilisten rijden mee. 

70EKERTJ 
Te koop ot te h u u r goed ge

k e n d handelshuis met o v e r n a m e 
van foto- boek- en schoolgerief-
hande l , ui tst . ligging ( rech tover 
Kon . Ateneum) 5 minu ten van 
s ta t ion . Inlici i t ingen : de Naey-
e r s t raa t 20, Dender leeuw. 

Nest jonge Dobbermans, zwarte, 
6 weken oud, met stamboom. Te(L 
03-79.11.05. 
03-79.11.05. D.B. 

Sociale assistente met ervaring 
zoekt betrekking liefst In Vlaams-
gezind midden. Bij voorkeur in 
streek van Mechelen. Leuven, Ant
werpen of Brussel. Schrijven blad 
onder letters J.P. 

DEÜRNE 
Fina.n<;ië'e mob"lisa*ie. 

De eerste stap op de weg naar 
een schittert nd succes bij de vol^ 
gende gemeenteverkiezingen is 
gezet. 

De financiële mobi'isatie te 
Deurne heeft al 'e verwachtingen 
overtroffen. 

Wij danken al onze simpatisan-
ten die dit mogelijk gemaakt heb
ben en wij beloven hen een goed 
gebruik te maken van de beko
men gelden. 
Mededeling. 

Op 16 september 1963 om 20 uur 
30 vindt onze maandelijkse verga^ 
dering plaats in het lokaal « Pla
za », hosk Ga lif ort ei en De Mon-
tereystraat te Deurne (O). 

Wij doen een oproep om tal"ijk 
tegenwoordig te zijn op deze ver
gadering die voor de eerste maal 
te Deurne zelf plaats grijpt. 
ZANDHOVEN 
Werftochten. 

Ook tijdens de vakantiemaan
den wedden onze werftochten niet 
stilgelegd. Verleden zondag nog 
bewerkten we Massenhoven en 
Viersel. De bevolking van deze 
twee kleine dorpkens ontving ons 
met veel simpatie : we verkochten 
er over de honderd nummers en 
ontvingen nog steun voor onze 
kas! 

Zondag 1 sept ember vieren we 
mee met onze vrienden uit de 
Voerstreek en Landen. 

Zondag 8 september trekken we 
naar Einblem en Kessel. De pro
pagandisten van Schilde verzame
len om 8 uur 30 aan het sekreta-
r iaat — deze uit de andere ge
meenten vervoegen ons om 9 uur 
aan de kerk van Emblem. 

BRABANT 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 

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

LEUVEN 
Op 1 september brengen Vlamin

gen een bezoek aan de Voerstreek. 
Ons a'Tondissement neemt na^ 

tuurlijk deel aan deze manifester 
tie. 

Liefhebbers verzamelen in ons 
lokaal Cristal, waar wij om 10 uur 
vertrekken. Autobezitters warden 
verzocht daar zoveel mogelijk volk 
mede te nemen. 

Zondag 8 september : werftocht 
te Landen. Alle propagandisten 
verzamelen te 9 uur in lokaal 
Cristal. Deze werftocht op het 
nieuwe grondgebied van ons ar
rondissement moet beslist indruk
wekkend worden 

Vrijdag 20 september te 20 uur 
propagandistenavond in he t lo-
kaad Cristal te Leuven. Alle be
stuursleden en kernleiders worden 
verwacht op deze belangrijke ver
gadering waar onze winterwerking 
zal uitgestippeld worden. 

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

Op za te rdag 21 sep tember 
1963 om 20,30 h in de zaal 
Mertens, Ninoofse s teenweg, 
359 te Dilbeek, pr ivé-her fs t -
feest, opgeluis terd door het 
B. A. Orkest van P E T E R 
P H I L I P S met de s ians joniee 
KoR Van de r Goten. 

Kaar ten te verkr i jgen bij 
de bes tuurs leden of op he t 
sekre ta r iaa t , Oran je r i e laan 4, 
Dilbeek. 

Zondag 29 september grote 
Vo'ksuniebetoging te Gent. Ver
trek met eigen wagens uit lokaal 
Cristal. Houd deze dag vrij. Nade
re bijzonderheden worden nog 
medegedeeld. 

Grote volksvergadering in ons 
lokaal in de maand oktober. 

Later, meer hierover. 
WIJGMAAL - HERENT 

Deze gemeente werd in een fris 
Volksuniekleedje gestoken. 

VELTEM 
Onze laatste werftocht kende 

een g"oot sukses. De minste ver
koop was achttien nummers. Onze 
Berten k'opte echter a''le rekords, 
hij verkocht eventjes veertig bla
den. 

DIEST 
Een kontaktvergadering bracht 

nieuwe werkers aan. Het beste 
mag verhoopt worden in deze 
blauwe burcht. 
GELRODE 

De werftocht in deze gemeente 
kende een g^oot sukses. De ver
koop der nummers ging heel vlot. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Arrondissementele propaganda-
tochten 

Volgend programma werd vast
gelegd voor de maanden augustus 
en september ; 

1-9-63 St. Lievens Houtem. 
8-9-63 Smetlede, Wanzele Impe. 
15-9-63 Borsbeke. Herzele Hille-

gem 
22-9-63 Erondegeni, Vllerzele. 
Bijeenkomst der propagandisten: 

lokaal « De Vriendschap » telkens 
te 8 uur 30 of te 9 uiu 15 aan de 
kerk der gemeente waar de 'ocht 
begint Wij rekenen op een stipte 
opkomst en op verst.erking zodat 
wij in staat zuUen zijn met 2 
ploegen de Vlaamse gedachte te 
verspreiden. 

GENT 
Vlaamse Vriendenkring. 

Op zaterdag 7 september hervat 
de Vriendenkring zijn maandelijk
se bijeenkomsten. Bij deze her
vatt ing krijgen we ditmaa' als 
gastspreker onze vriend Wim 
Maes, prov. VMO - verantw. Ant> 

4a • • ! • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • « • • « • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Alleenstaand meisje familiaal 
helpster - wenst briefwisseling met 
Vlaams gezinde jongen 30 tot 35 
jaa moet zeer ernstig zijn. Schrij
ven onder letters A.R.S. kantoor 
blad. 67 

HATIOHAIE lOTERII 
SPECIALE HERFSTTRANCHE 1963 

60 M I L J O E N 
V E R D E E L D IN 5 8 . 0 3 0 LOTEN 

EEN HOOG LOT V A N 

10 MILJOEN 

T W E E HOGE LOTEN V A N 

2 MILJOEN 

EEN H O O G LOT V A N 

1 MILJOEN 

en 58.026 loten van 400 tot 500000 F. 

W A A G U W KANS I 

HET BILJET 2 0 0 F HET T I E N D E 21 F 

TREKKING M A A N D A G 9 SEPTEMBER TE LUIK 

KOOP O N V E R W I J L D BILJETTEN I 

werpen, die zal handelen over de 
noodzaak van een mili tanten or
ganisatie. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in café Rome, Kleine Vee
markt 3 en begint stipt te 20 uur 
15. 
VMO GENT 

Na de gebruikelijke werftocht 
op zaterdag 24 oogst in de Veld-
s t raa t die een lichte stijging van 
de verkoop kende, was de VMO 
Gent op zondag 25 augustus met 
geluidswagen aan het werk te Me-
relbeke. I n de stationswijk kenden 
We een goed onthaal met een bes
te verkoop van het weekblad de 
Volksunie. 

Vo'gende kolp. zaterdag 31-8 te 
Gent, verzamelen café Rubenshof 
te 14 uur 30. 
Naar de Voerstreek. 

Op zondag 1 sept. vieren we de 
overgang van de Voerstreek bij 
Limburg. Vertrek van de autocar 
aan het Vlaams huis Roeland om 
7 uur. Vermoedelijke terukomst 
te 21 uur. 
Betoging 29 sept. 

Kentekens voor de betering van 
29 sept. e.k. zijn verkrijgbaar bij 
alle propagand en militanten, 
e v e n a i in het Vlaams huis Roe
land, café Rubenshof, café Tijl, 
en café de Blauwvoet te Ledeberg. 

HAALTERT 

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

een reuze tent op de Briel . 
5 o rkes ten w.o. T.V.- en Radio-

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

Van de r Goten, Ton ia Domin i -
cus, Rudy Anthony . 

Spijzing van honger igen en 
laving van dors t igen . 

De Biergeus ve rove r t den 
Briel. 

OUDENAARDE - RONSE 
Wij nemen massaal deel aan de 

betoging te Gent op zondag 29 
september e.k. 

Vertrek van de karavaan op de 
markt te Oudenaarde te 14 uur. 
Reis naar Gent via Demze. 

Onze leden en simpatizanten 
worden vriendelijk verzocht zo 
talrijk mogelijk deel te nemen. 
Wie een leeuwenvlag bezit, bren-
ge haa r mee! 

De kentekens zijn reeds bij de 
bestuu^'sleden te verkrrijgen. 

ST. NIKLAAS 

Volksuniebetoging op 29 september 
te Gent. 

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

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone 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 

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

Houdt van nu af deze da tum 
reeds vr i j ! 

WEST-VLAANDEREN 

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 nemen wi j 
deel aan de grootse Volksunie
be tog ing te G e n t Wij i iopen 
da t n i e m a n d zal o n t b r e k e n . Wij 
zul len NEEN gaan zeggen a a n 
T h e o . Laa t U onmidde l l i jk in 
schr i jven voor d e re is in « He t 
Belfor t » te P o p e r i n g e . 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
sondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags m 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koudJjuffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

• 
D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

Niet verge ten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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ANTWERPEN 

ANTWEKPSF FOLDER 
Inschrijvingen voor de 3de mars 

op Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendrecht, telefoon 
,73 66.59. 
ANTWERPEN 
Betoging. 

Zaterdag 28 september : voor
avond van de grote betoging te 
G«nt : V.M.O. - hoogdag : inhul
diging van het V.M.O. - IckaaJ, 
provincie Antwerpen, Antwerpse 
steenweg 59. te Mortsel. 

Na de inhuldiging massale fak
keloptocht doorheen de gemeente 
in het teken van de « 3de Mars 
op Brussel » en het «federalisme». 

Allen daarheen! 
s.o.s. - s.o.s. 

Wie helpt de VMO geldelijk 
h a a r onkosten (gratis vervoer, 
materiaal , enz.) te dragen, stort 
onverwijld op postrekening 6912.44 
(Wim Maes, Grote steenweg 165, 
Berchem-Antwerpen). 

« Vlamingen! hebt u last 
met de sociale wetgeving (pen
sioen, kinderbijslag, beroeps
ziekte enz...) loop niet te 
raad bij knoeiers, maar laat V 
bijstaan door een gedipïomeerd 
sociaal adviseur. Van Nieuwen-
borgh Roger, Ko'omstraat 57, 
St. Jans-Molenbeek. » 

MECHELEN 
T w e e d e Breuge l i aans 
Volksfeest 

Op za t e rdag 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 de 
Merodes t r aa t , het t w e e d e b r e u 
ge l i aans volksfeest i nge r i ch t . 

H ie rmede zal het 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 pe r sonen a a n w e z i g d ie 
zich to t in de 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 h e t pa s t k a n e r 

Aanbevolen 
Huizen 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

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

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON 1) 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge. T 050/41637 

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

«Vlaeims Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension • 

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
ElisabethL lOE - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie <De Olifant» 
in het Vlaams Huis 

a PETER BENOIT D 
Franlirijlclel 8 Antwerpen 

Voor aw modern interieur : 
EURO-DOMI 

Kruldtuiniaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

te r p laa tse , 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 
ve rb ru ik t w o r d e n . 

De o rgan i sa t i e be rus t in h a n 
den van de bekende Vlaamse 
Klub, waa rb i i voorz i t te r F o n s 
Van de Werf en feest le ider Lode 
Vervoor t een w a a r b o r g b ieden 
voor het succes ! 

Muziek d o o r het 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 root MORTIER-orgel da t o p 
b e p a a l d e ogenbl ikken ve ran t 
woorde l i jk zal zijn voor een 
d a v e r e n d e ke rmi s s t emming . 

BRABANT 

BRUSSEL 
Voerstreek bij Limburg. 

Zoals verleden Jaar gaan de 
Brusselse Nationalisten ook deze 
keer naar 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 het Hof de 
Voer is er gezellige gelegenheid 
voor een middagmaal, '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 
voor het privé - herfstfeest in de 
zaal Mertens. Ninoofsesteenweg 
359, te Dilbeek 

Kaar ten (25 F) te bekomen bij 
de bestuursleden of door storting 
op Prk 4167.65 E. Van Wijmeersch, 
Oranjerielaan 4, Dilbeek 
Fropagandasterri t naar Gent. 

Zondag 29 september is voor alle 
nationalisten verpast om deel te 
nemen aan de autokaravaan naar 
Gent. Bijeenkomst voor Vlaams 
Brabant t* 13 uur 15 achter de 
KVS. 
Volksunieherfstbai. 

Al wie jong is van ha r t maakt 
een afspraak om op zaterdag 5 
oktober aanwezig te zijn in de za^ 
len « (Jhevalier Marin », CSemeen-
teplein 18 te Mo'enbeek. 

DWORP 
Zaterdag 7, zondag 8 en maan

dag 9 september 1963, ter gelegen
heid van de kermis, r icht afd. 
Dworp, een mossel- en frietkermis 
in bij J a n Chabert, Café « D e 
Leeuwerik », Kerkstraat 24. 

De opbrengst van dit feest zal 
dienen tot financiering van he t 
jaarlijks Kerst- en Sint Niklaas-
feest van al onze kinderen. 

Vrienden uit het Kanton H a l e 
worden verwacht en dan speciaal 
op za*^erdag. 

S C U A A K Ü I L Ë K 
De Schaarbeekse Kuituur- en 

Studiekring zet zijn tweede werk
j aa r in met een spreekbeurt door 
E.P. Braims S.J. over « Vlaamse 
Vrijheidsstrijd ». Dit gebeurt op 
donderdag 5 september te 20 uur 
in het lokaal « Amitié ». Liedts-
plein 35 te Schaarbeek. Wees op 
tijd, want ook deze keer loopt de 
zaal oroppensvol! 

LIMBURG 

Naar de Voerstreek. 

Morgen zondag 1 september 
komt de Voerstreek wettelijk bij 
Limbui-g. 

HERMES 
SCHOOL 

54 Z u i d l a a n 

211 ivl L e m o n n l e r l a a n 

TeL H.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar ol 

3 maal 3.000.- F 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

Deze gebeurtenis mag niet on
gemerkt voorbijgaan en iedereen 
zal er aan houden aanwezig te 
zijn op de plechtigheden in de 
Voerstreek. 

Zoals reeds in ons vorig num
mer werd meegedeeld wordt de 
ganse dag gefeest. Onze leden 
worden gevraagd om 11 uur in de 
voormiddag aanwezig te zijn in 
Hof De Voer bij Jef Ernst. Er wor
den daar een paar korte toespra
ken gehouden met daarna een 
kort verbroederingsfeest. Ook de 
andere Vlaamse provincies zullen 
sterk vertegenwoordigd zijn. Om 
de Voerstreek te bereiken raden 
we iedereen aan langs Maastr icht 
te reizen. 

LANAKEN 
Afdeling Lanaken deelt mede 

dat zij morgen, zondag 1 septem
ber, zo talrijk mogelijk naa r de 
Voerstreek zullen gaan om de 
plechtige aanhecht ing bij Lim
burg te vieren. Voor gezamenlijke 
afspraken inzake reismogelijkhe
den wende men zich tot Gustaaf 
Begas, Stat ionsstraat 74 Lanaken. 

HASSELT 
Drs. Degraeven en Wun Jorissen 

hebben enkele belangrijke kon
takten genomen bij vooraanstaan
den uit Hasselt in verband met de 
verruiming van de part i j . 

TONGEREN 
Enkele kaderleden hebben een 

korte bijeenkomst gehouden om
t rent de uitbouw van de VU In de 
Voerstreek. 

KERMT 
We melden de geboorte van een 

« Neleke » in het gezin van een 
onzer actieve kaderleden Gustaaf 
Luca - Stemgee. We bieden deze 
mooie naionalistische familie on
ze oprechte gelukwensen a a h met 
hun vijfde spruit. 

GENK 
We kondigen reeds van nu aan 

dat Pater Brauns te Genk zal 
spreken op zaterdag 14 september 
a.s. te 20 uui in de zaal Rem
brandt, weg naa r As 1. Het onder
werp da t hij zal behandelen Is 
« Vlaamse en sociale beweging in 
bijbelse belichting ». 

We verwachten da t elke natio
nalist de nodige propaganda zal 
voeren want de zaal moet, zoals 
elders trouwens. bomvol zijn. 
's Anderendaags voonniddags 
spreekt hij dan in de gemeente
zaal te Meeuwen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Werftochten. 

Koiportage in de gemeenten 
Oordegem en Bavegem was een 
meevaller. 

91 nrs aan de m a n gebracht. 
Onze nieuwe arrondis. propagan
daleider Adr. Van Driessche, was 
weer een onzer ijverigste verko
pers. 

Het wordt een gewoonte, de af
delingen Aalst en Haal ter t bij de 
uitblinkers - verkopers te vermei-

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
nerenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdie uw keuze. 

siint JansvUet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91.65 

den. Van de andere afdelingen 
wordt verwacht dat zij dit voor
beeld volgen. 

Voor het eerst, zullen zondag 1 
september, 2 kolportage - ploegen 
er (^ uit trekken. 

1. Vanuit Aalst naar St. Lievens 
Houtera waar volksverrader Otte 
woont. Bijeenkomst lokaal De 
Vriendschap, 8 uur 30 of 9 uur 15 
aan kerk van de gemeente. 

2. Vanuit Denderleeuw, Vlaams 
huis De Klok. Dorp, 8 uur 30 
naar Denderwindeke en Lieferln-
ge. Of 9 uur 15 kerk Denderwin
deke. 

De laatste 3 maanden, vonden 
10 kolportages plaats. 19 gemeen
ten, met gezamenlijk 47 000 inw., 
we^-den bezocht. 1.128 nummers 
verkocht. 
Naar Gent. 

Het arrondis. Aalst neemt in 
g"ote geta Ie deel aan de Volks
uniebetoging te Gent op 29 sep
tember. 

Medewerking wordt gevraagd 
aan alle afdelingen en kernen om 
zoveel mogelijk deelnemers in te 
schrijven. Bussen bespreken : 30 
P per plaats. Vertrek arrondis 
karavaan : 14 uur Aalst; Markt. 

Kentekens zijn te verkrijgen bij 
alle afdelingsbestu'"en alsook ker
nen. 

Allen naar Gent. Wi] mogen 
Theo geen rust gunnen. 
DENDERLEEUW 
Naar de bierfeesten. 

Op vrijdag 27 september reist 
de afdeling naar Wieze om er 
zich een avondje flink te verma
ken op de bierfeesten. Meer 
nieuws hierover krijgt U toeko
mende week. 
Naar de betoging te Gent. 

Zondag 29 september naa r Gent 
met de bus. Vertrek a a n het lo
kaal te 14 uur 15. 

Prijs 30 F. 
Te onthouden datum. 

Vrijdag 20 september volksver
gadering in he t Palingshuis inge
richt door het Vlaams Aktie Ko
mi tee. 
IDDERGEM 

Deze kern is reeds uitgegroeid 
tot een volwaardige afdeling. 

Binnen kort wordt het eerste 
bestuur verkozen. 

Autocarreis naa r Gent op 29 
september : vertrek aan he t café 
Roxy te 14 uur. 
MEERBEKE - NEIGEM 

De arrondissementele sekretaris 
H. Bauwens en de kantonale ge
volmachtigde J. Van Der Weeën 
waren te Meerbeke te gast om de 
plaatselijke mogelijkheden onder 
ogen te nemen. En met vrucht : 
kernen Meerbeke en Neigem zul
len binnen kort één afdeling uit
maken. Het bestuur zal weldra 
verkozen worden. 

Als kernafgevaardigde fungeert 
Mej. De Dijn Maria, Beneden He
melrijk 5 te Meerbeke. In haa r 

Vlaams Bierhuis ROME 
Kleine Vismarkt 3, Gent 
(Gravesteen). 
Trefpunt van alle Viamingen, 
tel. 09-25.08.34. 
Zaal kosteloos ter beschikking. 

BRUGGE 
OPROEP 

Met de maand september 
begint ook voor onze afdelin
gen en kernen het werkings
j aa r 1963 - 1964! 

Dank aan de Inspanningen 
van velen, heeft het verlopen 
werkjaar in het arr. Brugge de 
uitbouw gebracht van 10 afde
lingen en kernen. Het arr. be
stuur hoopt trouwens weldra 
de stichting t e , kunnen be
r ichten van nieuwe kernen in 
de gemeenten Beernem - St. 
Joris, Helst, Moerkerke - Lap-
scheure, Sijsele - Oedelem en 
Zeebrugge - Lissewege. 

Geiijk me t deze organisa
torische uitbouw groeide ons 
aantal leden en abonnemen
ten. 

Deze vaststellingen zullen 
voor onze besturen een prik
kel zijn om inspanningen te 
verdubbelen. 

Naar mate onze organisa^ 
tie groeit, doet de nood aan 
toegewijde helpers zich des te 
erger gevoelen. De aanvang 
van het nieuwe werkingsjaar 
weze dan ook een goede gele
genheid om U bij de plaatse
lijke besturen of bij he t arr. 
bestuur te melden. Nieuwe le
den kunnen zich opgeven 
door het versturen van 50 F 
onder gesJoten omslag van 
ons arr. sekrretariaat. Van Vol-
denstr. 14, Brugge. Opgave als 
propagandist kan gebeuren op 
adres : Delaplacestr. 121. St. 
Kruis En voor degenen die 
zelfs geen klein stukje van him 
vrije tijd zouden kunnen mis
sen, weze hier herhaald dat in 
het arr. Brugge het systeem 
van de « V.U. - vrijwillige bij
dragen » bestaat en da t deze 
betalingen ook kunnen ver
richt op postrekening Krediet
bank Brugge nr 1785.28 met 
vermelding « voor rekening 
7.408 - V.U. arr. Brugge ». 

Getrouwen ui t het « Brugse 
Vrije > : meer is )n 0 1 

taak wordt ze bijgestaan door 
Rob Roosens en een schaar t 'ou
we vrienden. 

Binnenkort hier kolportage 
(waarschijnlijk 15 september). 

ST. GILLIS - DENDERMONDE 
Langs deze w^g om worden al 'e 

die op zondag 25-8-63 aan de col
portage te Zele hebben toe bijge
dragen voor het we'slagen er van 
zeer harte ijk bedankt, zeker 
de mikrowagen en haar bezetting 
van St. Niklaas - Waas. ook de 
leden uit de volgende afd St. 
Gil'is - Dendermonde, Grember-
gen, Wetteren en Wichelen. Ver
kochte nr 151 stuks tot 15-9-63 te 
Buggenhout. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Naar Bokrijk en de Voer op zon-
dag 1 september. 

Niet op 25 dezer, zoals eerst 
aangekondigd, doch op zondag 1 
september a.s. datum van de over
gang der Voerstreek naar Limburg, 
wordt vanuit Brugge een busreis 
naa r het openluchtmuseum van 
Bokrijk en naar 's Graven-Voeren 
ingericht. Vertrek uit Brugge 
('t 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. 

Autokaravaan naar de grootse 
V.U.-betoging te Gent op 29 sep
tember a.s. 

Het arr . Brugge zal naar de 
Gentse betoging een autokaiavaan 
inrichten. Verzameling van alle 
wagens uit het arr. zal op zondag 
29 september gebeuren rond 14 
uur en dit aan de Kruispoort 
(Kazerne - vest), Brugge. 

Aan de afdelingen en kernen 
uit het arr. Brugge wordt gevraagd 
schikkingen te nemen opdat zo
veel mogelijk leden en sympathi
santen deze verplaatsing naar 
Gent zouden kunnen meemaken. 

l E P E B - POPERINGE 

I n het kader van de hoppe
feesten richt de Vlaamse Vrien
denkring « Hoppeland » met de 
medewerking van V . T 3 . en V.AJB. 
volgende feesteljkheden in op 7 
september 1963. 

1) Om 16 uur 30 's namiddags 
bezoek aan een der best inge-
rlchtste hoppevelden te Proven. 
Eir zal hier uitleg versrekt warden 
over de hoppeteelt en U zult er 
het machinaal plukken kuimen 
bewonderen. 

2) Om 17 uur 30 bezoek aan de 
modernste hoppedTooginstaKatie 
van de Heer André Merlevede te 
Poperinge. U zul t 'h ier kunnen be-
statigen hoe de hoppe gedroogd en 
gesolferd wordt. 

3) Om 18 uiu: 30 bezoek aan de 
zeer goed ingerichte fruitwijnin-
stallatie van de Heer Kestier te 
Poperinge. Tevens zal er een be
zoek gebracht worden aan de 
goedgevulde champagne kelders. 
Dat er menig goed glas champa^ 
gne zal te proeven zijn, valt niet 
te bewiifclen 

Samenkomst om 16 uur aan 
« Het Belfort ». Grote markt te 
Poperinge. 

4) Om 20 uur 30 in de ziaal van 
« Het Belfort » Grote markt te 
Poperinge luisterrijk hoppebal. 

Orkest : The Sea Siders. 
Zang, dans, salamanders m alle 

deftigheid. 
Blerfeest. 
Deelname in de kosten : 25 P 

per persoon 
Wij verwachten veel volk uit 

gans de provincie. 
Op het hoppebaJ van 7 septem

ber zal er een tomtwla gehouden 
worden. 

Mogen wij beroep doen op ad 
wie enigszins kan, een prijs te 
willen schenken, het zij In natu
r a of in geld. Deze Kunnen afge
geven worden in « Het Belfort » 
te Poperinge. 

VOLKMJNiC 
BET06INC 

i> 
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D> 'E operatie « zand in de ogen » 
wordt in de Vlaamse pers van C.V.P. - strekking 
stelselmatig voortgezet. De misleiding gaat ver
der. In ellenlange artikels wordt een verhaal op
gedist e-n een interpretatie gegeven van de 
nieuwe wetgeving tegen alle evidentie in. Ik 
denk b.v. aan het kenschetsend geval van de 
Sabena. 

De Sabena is een privaatrechtelijke han
delsmaatschappij en viel alsdusdanig volgens de 
officiële instanties niet onder toepassing van de 
taalwet. Maar 90 % van de aandelen van de Sa
bena zijn in handen van de Belgische Staat, die 
daarenboven met de gelden van de gemeenschap 
de zware, jaarlijkse verliezen van deze maat
schappij betaalt. De minister van verkeerswezen 
is oppermachtig in de algemene vergadering 
der aandeelhouders, dus In de raad van beheer, 
die hij in feite aanstelt! 

Het is dan ook in de hoogste mate ergerlijk 
dat iemand als volksvertegenwoordiger Verroken 
nog de lef heeft uit te pakken met de schanda
lige toestanden die in de Sabena bestaan onder 
voorwendsel dat de taalwet er niet van toepas
sing is. 

om de toepassing van deze wet op de bedrijven 
voor internationaal luchtverkeer te regelen met 
inachtneming van de omstandigheden die eigen 
zijn aan hun exploitatie » ! 

Ik meen dat voor iedere nuchtere Vlaming 
kommentaar bij deze wetsbepaling overbodig is. 

H. [ET zou nodig zijn al even lange 
artikels in feuilletonvorm te schrijven om alles 
recht te zetten en te weerleggen wat zo maar 
klakkeloos beweerd wordt. 

Wat mij daarbij treft is dat de Vlaamse 
strijd een eeuwige herhaling is van dezelfde 
drogredenen, dezelfde misleidingen, dezelfde 
fouten. 

Nu de Vlaamse politieke mandatarissen, die 
tot taak en tot plicht hebben de Vlaamse volks
belangen te verdedigen daar waar zij moeten 
verdedigd worden, in het parlement, flagrant te
kort geschoten zijn en de toestand grondig be
dorven is, wordt in de Vlaamse pers beroep ge
daan op de Vlaming, op de kleine man ! Hij moet 
het doen, hij wordt bedacht met de opdracht 
Brussel te gaan veroveren ! Het is misselijk. De 
Vlamingen zijn naar Brussel gekomen en heb-

ZAND IN DE OGE 
E< jR is dus een wet nodig om de 

Vlamingen te beschermen tegen de regering, te
gen de ministers van verkeerswezen? Zou het 
niet vanzelfsprekend moeten zijn dat ook zon
der wet de ministers de plicht hadden er over te 
waken dat in de Sabena de Vlamingen de plaat
sen bekwamen waarop zij recht hebben en dat 
hun taal er op dezelfde voet gesteld en behan
deld zou worden als het Frans? Deze ministers 
hadden of hebben daarvoor geen wet nodig 
wanneer zij van goede wil zijn. Wie waren deze 
ministers? 

Van 1949 tot 1954 en van 1958 tot 1961 is de 
heer P.W. Segers minister van verkeerswezen ge
weest; van 1954 tot 1958 de heer Anseele; sedert 
1961 de heer Bertrand... Gans de Sabena is van 
hoog tot laag Frans. Wat hebben deze Vlaamse 
ministers gedaan om daar verandering in te 
brengen ? Niets. 

E. iN wanneer de ministers hun 
elementaire plicht niet deden, was het dan niet 
de taak van de Vlaamse politieke mandatarissen 
er hen toe te verplichten ? 

Hoeveel keren heeft Jan Verroken de toe
standen in de Sabena goedgekeurd in het parle
ment door de begroting goed te keuren en zijn 
steun en vertrouwen te schenken aan de minis
ter ? Het geval van de Sabena is doodeenvoudig 
en het was totaal overbodig in de taalwet spe
ciaal een artikel op te nemen dat overigens on
doeltreffend is, alle spitsvondige uitleg ten spijt. 
Inderdaad, hoe luidt artikel 37 ? Het machtigt 
de Koning « bijzondere maatregelen te treffen 

ben er twee massale betogingen gehouden om 
hun politieke mandatarissen te steunen en aan 
te moedigen. De Vlaamse openbare mening stond 
achter de Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
senatoren, zij moesten er niet aan twijfelen. 
Maar zij hebben gekapituleerd op beschamende 
wijze en iedereen ontgoocheld. 

h K vraag mij zelfs af of men in 
Vlaanderen de volle draagwijdte reeds beseft van 
wat gebeurd is. Wij hopen in het najaar een 
brochure te laten verschijnen met een overzicht 
van de gebeurtenissen sinds de beruchte talen
telling van 1947. 

Laat mij echter toe hier nog eens aan te 
halen wat ik in de Kamer gezegd heb bij de be
spreking van artikel 30 van de wet op het taal
gebruik in bestuurszaken : «Ik kan de bespre
king van artikel 30 niet laten voorbijgaan zon
der op de tribune te komen om de aandacht van 
de Kamer te vestigen op het uitzonderlijk belang 
van dit artikel. Naar mijn mening is dit zelfs 
het belangrijkste artikel van het gehele wets
ontwerp, omdat in dit artikel een beginsel vast
gelegd wordt. Hierin wordt een beginsel vastge
legd voor nu en voor de toekomst. De Minister 
van Binnenlandse Zaken heeft er vorige dinsdag 
in zijn inleidende toespraak inderdaad op gewe
zen dat het beginsel van de pariteit definitief 
vastgelegd wordt, welke ook in de toekomst de 
demografische ontwikkeling moge zijn. 

% IJ bevinden ons hier voor de 
eerste maal sedert het bestaan van de Belgische 
Staat voor een principieel verzaken aan het pro
portionaliteitsbeginsel dat in een unitaire s taat 

normaal is. Het invoeren van het pariteitsbe
ginsel is zonder wijfel in strijd met de bepaling 
van de Grondwet die zegt dat alle Belgen gelijk 
zijn. 

Ik weet dat ik de meerderheid niet van me
ning zal doen veranderen; zo pas werd het 
amendement van de heer Van den Daele ver
worpen. Ook het mijne zal verworpen worden. 
Ik wil echter nogmaals verwijzen naar het Me
morandum dat een aantal vooraanstaande Vla
mingen onlangs ondertekend hebben en waarin 
beklemtoond wordt dat de eerbiediging van het 
proportionaliteitsbeginsel altijd en overal, maar 
vooral in de leidende organismen en posten een 
basisvoorwaarde is voor het vreedzaam samen
leven van de twee gemeenschappen. 

L LK wens ook nog de aandacht 
te vestigen op het standpunt ingenomen door 
een eerbiedwaardige instelling als de Vlaamse 
Leergangen aan de Universiteit te Leuven, waar
van de raad van beheer in een motie betoogt : 
« Daarenboven wordt met de grootste nadruk ge
vraagd dat, gezien het grote overwicht van de 
Vlamingen in de jongere leeftijdsgroepen in 
België, alle beschikkingen zouden worden ver
worpen die in dit wetsontwerp slecht 50 t.h. van 
de openbare ambten voorbehouden aan neder-
landstaligen ». 

Het is mijn stellige overtuiging dat de be
palingen van dit artikel reeds meer dan vol
doende zijn opdat de Vlamingen dit wetsont
werp zouden verwerpen. 

Het is ook mijn overtuiging dat wanneer dit 
tot de Vlaamse openbare opinie zal zijn door
gedrongen en wanneer deze zich rekenschap zal 
geven van hetgeen de Vlaamse mandatarissen 
hier vandaag hebben aanvaard, de reaktie 
scherp zal zijn. Het gaat hier niet om een taai-
belang, maar om het stoffelijk belang, de toe
komstmogelijkheden van duizenden Vlaamse 
jongeren nu en in de toekomst». 

I N de wet werd deze 50 t.h. ver
houding beperkt tot alle betrekkingen van de 
graad van directeur af — de invloedrijkste en 
best betaalde posten. 

In het oorspronkelijk wetsontwerp, goedge
keurd door de Vlaamse ministers en ongetwijfeld 
ook door de C.V.P.-partijleiding, was er zelfs 
deze beperking niet voorzien. Toch moeten wij 
waarschijnlijk ook « hulde » brengen aan die 
Vlaamse ministers en hun grote verdiensten er
kennen ? 

De oproepen tot eensgezindheid ergeren ons. 
Gans Vlaanderen was eensgezind. Zelf hebben 
wij oproepen gedaan voor Vlaamse front-vor
ming toen het nog tijd was. Wie heeft dit Vlaams 
front in de rug geschoten en verraden ? En nu 
het onheil gesticht is en de slag verloren zou er 
eensgezindheid moeten zijn en zou er een front 
moeten gevormd worden ? Is dit nog ernstig op 
te vatten ? 

Wat wij voor alles nodig hebben is eerlijk
heid en ondubbelzinnigheid. 

Klare toestanden. Men moet weten wat men 
wil en er zich ook aan houden. 

Geen geschipper, maar een rechte koers. Wij 
zijn vast besloten deze rechte koers vastberaden 
te varen, overtuigd dat het Vlaamse volk ons zal 
steunen en volgen. 

'p.^!/cui«U^SUt 

Bouwgronden 

te Mortsel. Edegem, Schelle, Aartselaar Blankenberge, 
Zellik, Turnhout, Neerglabbeek, Hove, Kalmthout, 
alsmede tn tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt D tot de maatschappij 

ROLUS-VANfEfl^Al 
Grote Steenweg'. 159, Berctaem (Antwerpei^ XeL 39.69.5T 

Geen verplicbtiQg tat bouwen. 
Beste geldbeleggingea 
Hoogste kredletmogelljkhedeii. 

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 : 

MOUS L. 
GROTE BAAN 107 

SINT NIKLAAS-WAAS 

TELEFOON 76.30.01 

Nieuwe banden, de beste merken tegen de voordeligste prijs 
Ocasies en Reparaties 

Uitbalanceren der wielen 

Verkoop van Batterijen Varta. Uw oude wordt overgeno
men. Voorbeeld : 1 batterij kost 1000 F U betaalt 700 F. 

Benzine APO 60 eentiemen onder de i»-ij8. 


