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HET BEWIJS WERD GELEVERD: 

FACILITEITEN OVERBODIG! 
REEDS DE DAG NA HET IN VOEGE TREDEN 
VAN DE NIEUWE TAALWET IS GEBLEKEN 
HOE OVERBODIG DE FACILITEITEN IN DE 
RANDGEMEENTEN ZIJN. VOOR DEZE FA
CILITEITEN HEEFT DE REGERING HET 
LAND OP STANG GEJAAGD EN HEBBEN DE 
VLAAMSE KLEURPOLITICI ZICH MET EEN 
BESCHAMENDE KAPITULATIE ONTEERD. 
HET REZULTAAT ? 
HET IS WELSPREKEND : 

IN VIJF VAN DE ZES RANDGEMEENTEN 
WERDEN NIET EENS DE 16 HANDTEKENIN
GEN BIJEENGEHAALD DIE VEREIST ZIJN 

VOOR INRICHTING VAN FRANSTALIG ON
DERWIJS. 

TE WEMMEL WAREN MIDDEN DEZE WEEK 
SLECHTS 12 HANDTEKENINGEN INGEZA
MELD. DE ONDERWIJSFACILITEITEN HEB
BEN IN DIE GEMEENTE REEDS EEN SCHOOL-
OORLOG TUSSEN HET VRIJ EN HET OFFI
CIEEL ONDERWIJS IN HET LEVEN GEROE
PEN. VOOR NIET EENS TWINTIG AANVRA
GEN IN DE ZES GEMEENTEN MOESTEN DE 
FACILITEITEN ER KOMEN ! 

IS OOIT IN DIT LAND EEN BELACHELIJKER 
KOMEDIE VERTOOND ? 

Verleden zondag 
aan de Voer, 
zie blz. 8/9. 
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BOEK DER MAAND 
Mei de behroning van de meest verdienslelijkt 

propagandist van ons blad voor de maand augus
tus, is meteen de kalme periode in de abonnemen-
lenslag afgelopen. 

September is de eerste maand van de 
eindejaars-slag. De tijd van het verlof en het 
zomei tempo ligt achter de rug; redaUie en 
propagandisten zetten zich weer schrap om binnen 
enkele weken met het abonnementencijler veilig 
omheen de nieuwjaars-kaap te zeilen. 

iugustus is nochtans geen ruslmaand 
geweest, zeker niet voor de laureaat van de maand 
die een groot aantal nieuwe abonnementen bin-
nenstuurde en - toe vernamen het nog gisteren -
weeral een nieuwe ooqst ter afrekening klaarlig
gen heeft. 

Hij komt uit een airondissement dat zichzelf 
in de eerste acht maanden van 1963 heeft over
troffen : St Niklaas. Waar ieder arrondissement 
begin van dit jaar als opdracht kreeg, zijn cijfer 
met 50 % te verhogen, heeft St Niklaas het in 
driekwart jaar klaargespeeld met 6S % naar om
hoog te gaan. 

Dit prachtig rezultaat is te danken aan il» 
geest van kameraadschap en samenwerking tussen 
de bestuursleden en propagandisten in hel arron
dissement St Niklaas. Eén onder hen is het, die 
het « Boek der maand » voor de maand augustus 
wint en meteen zijn arrondissement eens flink en 
verdiend in de kijker zet : de heer Albert Aenden-
boom te St Niklaas. 

De heer Aendenboom is een vaste waarde in 
onze werfaktie ; zijn bekroning is alles behalve 
toeval. 

Ook eldeis in Oost-Vlaanderen werd gedu
rende de maand augustus niet gerust. Dender-
monde w/sf reeds vroeger beslag te leggen op het 
« Boek der maand ». Dit arrondissement weze 
hier nogmaals vermeld : het verhoogde zijn abon-
nentenaantal in 1963 reeds met 87 %. 

Gent, dat over het geheel van"hei jaar nog 
met mag terugkijken op dergelijk rezultaat, deed 
gedurende de voorbije maand een ernstige insp 0-
ning om zijn achterstand op het werfprogramma 
m te halen. De twee andere groten, die zich in 
dezelfde pozitie bevinden, volgden Gent van zeer 
dichtbij : ook Brussel en Antwerpen lopen than* 
snel in. 

In West-Vlaanderen dienl nog bijzonder ver
meld te worden het arrondissement Oostende-
Veurne-Dik'imuide, dat bijna zijn cijfer voor 1963 
heeft bereikt 

In ons lijstje van deze maand ontbreken o.m 
de liree gezworen konkurrenten Aalst en 
Mechelen. 

\u het stilaan ernst wordt en het mteindeliik 
rezultaat voor 196S definitief wordt bepaald, wr. 
wacliten we van hen • evenals van de ovenge 
arrondissementen - de grote ruk naar omhoog. 

Uleen nog dit : ons abonnemenienaantal 
einde augustus 196S is véél hoger dan ooit te 
voien ' 

BRUSSELSE LEUGENS EN HETZE 
Wie — zoals wij — beroepshalve verplicht is. week aan week 

de franstalige Brusselse dag- en weekbladpers door te nemen, 

vraagt zich voortdurend af voor welk achterlijk, dom en 

lichtgelovig publiek de anti-Vlaamse hetze" enlëügêns~gë^ 

schreven worden. 

Twee voorbeelden uit het recent verleden : 

f^J' 

IEDER ZIJN WAARHEID 
Sinds de prachtige stunt in het Amerikaans Palviljoen te 

Brussel is het maandenlang stil geweest rond de protestaktie 

van de V.U. tegen de willekeurige uitsluiting van de Vlaams-

nationale partij uit het zgn. « open T.V.-debat ». 

Thans heeft Uilenspiegel weer toegeslagen 

ü p zondag 1 september zou 
de T.V. te Berlaar een plech
tigheid komen opnemen. Te 
dien einde verschenen reeds 
zaterdag tevoren twee kap-
tatiewagens van de B.R.T. in 
het dorp bij Lier. 

In de nacht van zaterdag 
op zondag hebben onbekende 
vrienden van de Volksunie en 
van de T.V. deze wagens 
voorzien van een wat fraaier 
en levendiger beschildering 
op de drie zijden. 

Tot ergernis van een paar 
Waalse techniekers, doch tot 
vrolijkheid van Vlaamsgezind 
Berlaar en omgeving bleven 
beide wagens met opschriften 
gedurende de ganse zondag
voormiddag ter plaatse om 's 
namiddags de kavalkade-vie-
rende Mechelaars op een on-
ï^erwachte sensatie te vergas
ten. 

We zijn er van overtuigd 
dat T.V.-taks-betalend Vlaan
deren deze Uilenspiegel«!trep< 
weet te waarderen 

Drie dagen latei deelde de 
B R.T mee, dat « Ieder zijn 
waarheid » definitief van het 
scherm g a a t ! 

In de «Pourquoi-Pas?» van 
vorige week stond te lezen : 
«Aan het gemeentehuis van 
een Oostvlaamse gemeente 
hangt een spandoek met het 
opschrift : weg met de godde
loze Walen». Deze medede
ling wordt dan gevolgd door 
het gebruikelijk anti-Vlaamse 
proza. 

Wij dagen de « Pourquoi-
Pas ? » uit, te schrijven in 
welke Oostvlaamse gemeente 
die spandoek hing. 

We zijn er zeker van dat 
het hetzeblad het antwoord 
schuldig blijft. 

Met dergelijke leugens wordt 
week aan week het Brussels 
publiek tegen de Vlamingen 
opgehetzt. 

Een tweede voorbeeld : 
In het weekblad « Europe 

3-MAANOEÜJKSE 
HERNIEUWING 

Magazine», 14 augustus, stond 
een artikel onder de titel 
« Bernard de Hollande et nos 
flamingants», van de hand 
van één der meest holle vaten 
uit de Brusselse joernalistiek: 
Jo Gérard. 

Feitenmateriaal in het ar t i 
kel : Prins Bernhard verleen
de aan M. Van Haegendoren 
de «Zilveren Anjer». 

Rond dit feit drie bladzij
den lang een samenzwerings
geschiedenis, waaruit moet 
blijken dat de flaminganten 
een wereldfront tegen België 
hebben opgericht gaande van 
Du Pont de Nemours tot Da
vid Rockefeller. 

Dergelijke joernalistiek 
vormt week na week de Brus
selse opinie. De opinie die 
doorslaggevend is in dit land! 

Vanaf 8 september komt de post
bode voor de 3-maandelijkse 
hernieuwing der abonnementen 
Leg uw 55 F gereed. 

Wij danken ü 
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MINISTER BERTRAND ? 
Het. Centiaal Iiüichtingskantoor 

in het Noordstation wordt geleid 
door een militant Waals heer
schap, waaiTan beweerd wordt dat 
hij aktief meegewerkt heeft om 
op zondag 18 augustus een tegen
betoging tegen de Vlaamse auto-
karavaan te organizeren •̂- -̂>s-
tende. 
' Sommige van die dee.nemci-^. 
die gratis vervow en zelfs gratis 
eten kregen, hadden nog nooit... 
de zee gezien. Nu trokken ze naar 
ginder om de Vlamingen in eigen 
streek te gaan lastig vallen! 

Zou die diensUeider niet beter 
een inspanning doen om eerst 
wat meer Nederlands te leren en 
zijn eentalige Waalse werkgenoten 
tot dezelfde inspanning aan te 
manen? 

Niettegenstaande het feit dat 
er (men vi-aagt zich af met welk 
geld) een bandopnemer werd ge
kocht om de Walen te leren een 
paar inlichtingen te stamelen, 
zlJn het nc« altijd de Vlaamse 
bedienden die buiten hun werk 
lastig gevallen worden om de las
tige karweien van hun Waalse 
makkers op te knappen. 

Minister Bertrand, een grondig 
onderzoek is hier geboden. 

Spoorbediende - Evere. 

VLAAMSE KINDEREN IN 

NEDERLANDSE SCHOLEN 
De wet van 30 juli 1963 houden

de taalxegeling in het onderwijs 
voorziet o.a. tuchtstraffen voor het 
schoolhoofd en zelfs de intrekking 
van de staatstoelagen, indien de 
voorschriften van deze wet worden 
overtreden. 

Het is bewezen dat minstens 

15.000 Vlaamse kinderen in het 
Brusselse door de schuldige inr 
schikkelijkheid van schoolhoofden 
in het Frans onderwijs terecht 
kwamen en er later de teleurstel
lende gevolgen zullen van dragen. 

Vanaf dit schooljaar moet deze 
kultm-ele woekerij gedaan zijn en 
heeft ieder van ons tot plicht de 
schoolhoofden aan te klagen, die 
de wet overtreden. Wat Brussel 
betreft zijn deze overtredingen 
vooral zeer talrijk in Haren en 
Neder - over - Heembeek en verder 
in al de scholen die kinderen aan
nemen uit de Vlaamse randge
meenten. Enkel in uitzonderlijke 
gevallen (bewijs van Franstalig
heid geviseerd door de taalinspek-
tle) mogen de kinderen uit die ge
meenten opgenomen worden i" 
een F^nse school. 

De afdeling-sbesturen uit hei 
Brusselse gelieven van de opspo
ring van deze ergerlijke wets
overtredingen hun belangrijkste 
aktiepunt te maken voor de maand 
september. 

Indien ze op die manier talrijke 
Vlaamse kinderen kunnen behoe
den voor het pijnlijk lot, dat reeds 
beschoren werd aan tienduizenden 
kinderen voor hen, dan wordt 
zeer nuttig werk verricht. 

PIERS 
We ontvingen afschrift van on

derstaande brief aan de Oostendse 
burgemeester. 

Mijnheer de Burgemeester, 

Met dit schrijven wil ik uiting 
geven aan de gewettigde veront
waardiging van alle bewuste Vla
mingen uit Oostende, wegens de 
gebrekkige ordedienst der pttaat-
selijke politie verleden zondag 
Een ordedienst die niet in staat 
bleek een honderdtal extremisti
sche belhamels, door het Natio

naal Aktiekomitee opgefcvommeld, 
in bedwang te houden. 

De bevolking van Oostende 
heeft nu duidelijk gezien wie de 
uitdagers en ordevterstoorders wa
ren. De waardige en indrukwek-
wekkende autokaravaan, inge
richt door de Vlaamse Volksbewe
ging, waarvan u zelf lid zijt, hebt 
u straffeloos laten aanvallen en 
molestreren door een bende woes-
telingen, gewapend met traangas>-
en knalbommen, kraaiepoten. ste
nen en andere projektielen, waar
mede een rijkswachter zwaar werd 
gekwetst en wellicht voor altijd 
verminkt. 

Er was geen mosd nodig om 
leeuwenwünpels en antennes af te 
rukken en wagens te beschadigen 
die de inzitttenden niet konden 
of mochten verlaten en die aan
vankelijk onbeschermd waren. Een 
meer doeltreffende ordedienst 
had dit alles kunnen verhinde
ren. Voor deze wanordelijhekden 
zijt u in grote mate verantwoor
delijk. Deze blaam treft u zelf ate 
hoofd van de politie en niet de 
enkele politieagenten van dienst 
aan het kruispunt « Petit Paris » 
die niet bij machte waren de ra
zende meute franskiljonse herrie
schoppers in bedwang te houden. 
Het was tenslotte te danken aan 
de tussenkomst van de rijks 
wacht en de kalmte der Vlamin 
gen, dat ergere handbastelijk 
heden werden vermeden. 

Vele toeschouwers hadden ove 
rlgens de indruk dat hier « ojv 
zettehjk » een zwakke plek werd 
gevormd in de ordedienst om het 
de tegenbetogers gemakkelijk te 
maken. Heeft het N.A.K. soms le
den bij de hogere kaders der po
litie? Is het waar dat de politie
agenten opdracht hadden gekre
gen vooral niet op te treden te
gen de tegenbetogers? 

Eens te ïheer hebben de Vla^ 
mingen ondervonden hoe het in-

civieke franskiljonse schorremor-
rie, dat de orde verstoort en 
vreedzame betogers in 't gelaat 
spuwt en voor « moffen » en «SS» 
uitscheldt, door de politie en rijks
wacht veeleer beschermd dan ge
hinderd worden. Een onderzoek 
naar de verantwoordelijkheden 
dringt zich op, zowel t.a.v. de 
subversieve aktivitelten van het 
N.A.K., als de gebrekkige organi
satie en het éénzijdig en partij
dig optreden van de ordediensten. 

Mijnheer de Brugemeester. ik 
heb uw verklaring gelezen, afge
legd aan een medewerker van 
« De Standaard » en gepubliceerd 
in het nummer van heden. Ik er
ken dat u daar een zeer gezond 
standpunt inneemt dat zeer 
dicht de doelstellingen van de 
V.V.B. benadert. Maar woorden 
zijn geen oorden, en de werke
lijkheid, zoals we die zondag be
leefd hebben, is helemaal anders-
Aan de « extremisten » van het 
N.A.K., die u zo scherp afkeurt, 
werd daar, door uw eigen orde
diensten en door de rijkswacht, 
vrij spel gegeven, terwijl « loyale 
Belgen », die wij zijn, niet eens 
onze wagens mochten verlaten om 
te beletten dat de tegenbetogers, 
onder de ogen van de politie onze 
autos beschadigden, vlaggen en 
antennes afrukten en andere bal-
dadigheden begingen. 

Het ware gewenst dat u uw po-
litiekomnüssaiissen opdracht 
zoudt geven voortaan niet alleen 
hoffelijk te zijn tegenover 
vreemde gasten, maar in de eer
ste plaats tegenover hun volks- en 
stadsgenoten wanneei- zij betogen 
voor hun gewettigde rechten. Wij 
betalen geen zware belastingen 
om een politiekorps te onderhou
den dat misbruikt wordt om hand
en spandiensten te verlenen aan 
de knokploegen onder kommando 
van de incivieke reaktionalren 
van het N.A.K. 

Wij zijn het beu in eigen land 
en eigen stad behandeld te wor
den als tweederangsburgers. Als 
Vlamingen en als Belgische staats
burgers willen wij genieten van 
onze grondwettelijke en demokrar 
tische rechten, zonder beperking 
en zonder diskriminatie. 

Met mijn gevoelens van diepe 
verontwaardiging. 

KUSTKARAVAAN 

EN BOM TE AALST 
Het hoofdbestuur van de Jong -

Vlaamse Studenten Gemeenschap 
protesteert met klem tegen de 
O.A.S. - metoden gebruikt door 
« rendez - vous - Belgen » die ge
ïnspireerd door de fanatieke anti-
Vlaamse houding van hun vereni
ging, tot wandaden overgaan. 

Ook het aanvoeren van para -
militaire groepen (uitgerust met 
gevaarlijke springtuigen; uit het 
Brusselse moet ophouden. 

Wij eisen daarom een streng on
derzoek van de bevoegde overhe
den. Organisaties wier leden bom
aanslagen plegen, met auto's men
sen overrijden of op één dag aan 
partikuliere wagens voor duizen
den franken schade toebrengen 
mogen we niet dulden en moeten 
ontbonden worden. 

Hoofdbestuur J.V.S.G 

De redaktle draagt geen veran^ 
woordelijkheid voor de inhoud dei 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze er 
inkorting voor. Over de lezersru 
briek wordt geen briefwisseling 
geveerd . nnn(,i,,tf~nf^tntiK J.*»i» 

ben 
uilgeslapen 

wanK. . 
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MATTHIBU'S BëDPeitSSDRUf 
.TURN H OU TSE B A A K,» 0 2 , BORGER H O U T --TÉt. .ï^l? S3 
Bijhuixcn:'Antwerpen-. Dirpcttr. 84.86 Tel 31.01 18; Bcsijncnsff •'ï •' 

t e l 33.47.24 ..Dcurnc Gi.llitofUci 60 T i l 36.?S.?.̂  

A t L E VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem'onderhouden, 

MEESTER-UURW/ERKMAKER 

BROTE KEUS 
MODERN ATEllEB 

Ant. Dewinterslroot , 11 
OUDERGEM (IL IQ • 10. Jllklt 

KORTING voor leden van Vlaamu verenigingen. 

Schuimrubbermattassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 

HALLO JA! WU VIEREN FEEST 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken het goede Vlaamse bier van 

HOP EN MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

Bouwwerken W.A. Kunnen 

BoudewijnUan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhof straat 19 Antwerpen Tel. 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent - TeL (09)25.19.23 
'V A KUNNEN biedt U büna 5.000 refeteiilie» { 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden ia Vlaanderen. Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekera 

om mooi, degelijk en goedkoop te boawen. 

Steedc TdeetM elgea opvAttlng en tot 80% fttmneMMagL 



DE VOLKSUNIE 

H e t zal voor iedereen duidelijk zijn dat de nog steeds 

voor tdu rende financiële en industr iële koncentra t ie-be-

v^reging en daarnaas t de toenemende mechanizat ie v a n 

he t produkt ie-proces , beide verschijnselen zowel oorzaak 

als gevolg van elkaar, de markt-pozi t ie van de kleine 

onde rnemer steeds hachelijker maken . Beide zaken halen 

in niet ger inge m a t e de prijs van het massa-produkt 

naar beneden en brengen zodoende de koper in zeer 

s terke verleiding het goedkope massa -produkt te verkie

zen boven het duurdere kwaliteits-artikel. Daarenboven 

bedreigt , in de distributie-sektor, het t oenemend aanta l 

g roo twarenhu izen en zgn. Supe rmark t en de leefbaarheid 

van de zelfstandige winkelzaken. 

Kroniek der Zelfstandigen 

7 
SAMENKOPEN: 

WAAROM 

We hebben vroeger reeds de gele
genheid gehad («De Volksunie», nr 
17 van 27 april 1963) aan te tonen 
hoe deze evolutie niet noodzakelijk 
moet leiden tot de ondergang van de 
kleine onderneming, noch van de 
middenstandszaak. We hebben er 
toen met nadruk op gewezen dat het 
echter niet zal volstaan zich te gaan 
opsluiten in een verkeerd begrepen 
individualisme en dan maar te wach
ten tot de regering de nodige maat 
regelen heeft getroffen en het nodi
ge geld ter beschikking heeft gesteld 
om het onheil af te wenden. We heb
ben er zeer de nadruk op gelegd dat 
het meer dan ooit noodzakelijk ge
worden is onderling steun te gaan 
zoeken, kooperatie-akkoorden af te 
sluiten en uit eigen mogelijkheden de 
nodige kracht te putten om de strijd 
aan te gaan met de grote bedrijven in 
zowel de distributie- als in de andere 
sektoren 

Het samen-inkopen zal een eerste 
stap zijn op de weg naar een sukses-
voUe samenwerking ! 

In de praktijk gebeurt de samenin-
koop door middel van een kooperatie-
ve inkoop vereniging, d.w.z. « een vrije 
vereniging van personen, die zich or-
ganizeren onder vorm van een groot-
bedrijf met 't doel gemeenschappelijk 
de goederen in te kopen welke zij no
dig hebben voor hun ekonomische ak-
tiviteit » (volgens het Ekonomisch en 
Sociaal Instituut voor de Midden
stand). In deze bepaling moeten, ter 
verduidelijking, enkele zaken van na
derbij bekeken worden. Vooral moet 
de aandacht getrokken worden op het 
feit dat een inkoopkombinatie, zoals 
hier bedoeld, een vrije vereniging is 
en dat zowel de stichters als de 
later toegetreden leden gehandeld 
hebben uit eigen beweging, zonder 
rechtstreekse tussenkomst van om 't 
even welke plaatselijke of centrale 
overheid. Dat het een vereniging van 
personen is, moet zo verstaan worden 
dat in een inkoopkombinatie de per
sonen belangrijker zijn dan de kapi
talen, zonder verwaarlozing van deze 
laatste natuurlijk. De statuten voor
zien dan ook meestal strenge bepa
lingen in verband met nieuwe toe
tredingen en zeker in verband met het 
zich terugtrekken van deelgenoten. 
Daarenboven, dit is duidelijk, verliest 
geen enkel der leden zijn zelfstandig
heid. Zij gaan slechts de verbintenis 
aan de reglementen van de koopera-
tieve na te leven. Voor welke som zij 
zich borg stellen, hangt af van de ju
ridische vorm van de kombinatie. In 
geen enkel geval, we herhalen het, 
verlie-ien de leden hun zelfstandig
heid 

Nu zijn we er ons wel degelijk van 
bewust dat het tot stand brengen van 
een dergelijke inkoopkombinatie niet 
altijd van een leien dakje loopt. De 
moeilijkheden, zowel op het menselij
ke als op het technische vlak, zijn 
niet te onderschatten realiteiten. 

De weerstand, waarmee de samen-
Inkoop-formule bij de Vlaamse zelf
standigen af te rekenen heeft, moet 
vooral gezocht worden op het mense
lijke vlak. Op de allereerste plaats 
worstelt de Vlaamse handelaar sinds 
Jaar en dag met een verkeerd begre

pen individuaisme, even onzinnig als 
nefast, dat hem in de huidige evolu
tie noodlottig dreigt te worden. Waar 
men in andere landen, in Nederland 
bv., deze geesteshouding eerder zel
den aantreft, loopt onze winkelier of 
klein-industriëel met de mening rond 
dat elk kontakt met de konkurrentie 
hem op een of andere manier 
naar de afgrond zal voeren. 
Het verkeerde van zijn hou
ding moet hem nochtans duidelijk 
worden wanneer hij vaststelt v;elke 

opvolger een degelijke handelsvor
ming laten geven, al moeten we hier 
onmiddellijk aan toevoegen dat we 
nog heel wat achterstand in te lopen 
hebben en dat nog heel wat wantoe
standen moeten rechtgetrokken wor
den. 

Het volstaat echter niet dat vol
doende handelaars de weg van de sa
menwerking — hier dan van de sa-
meninkoop — hebben ingeslagen en 
dat het algemeen peil van hun be-
roepskwalifikatie hoog ligt. Een in-

enorme voordelen te halen ' zijn uit 
samenwerking en welke grote gevaren 
verbonden zijn — iedere dag nog iets 
meer — aan het alleen staan en al
leen strijden tegen de steeds meer om 
zich heen grijpende grootbedrij ven ! 

Een tweede weerstand, waarmee de 
voorstanders van de sameninkoop af 
te rekenen hebben, ligt eveneens op 
het menselijke vlak. We bedoelen 
hiermee het feit dat heel wat hande
laars nog steeds onvoldoende het 
groot nut inzien van een degelijke be
roepsscholing, ook voor winkeliers. 
Het belang van technische en kom-
merciële beroepsbekwaamheid mag 
nochtans niet onderschat worden, 
niet alleen omwille van de ermee ver
bonden technische kennis, maar even
eens omdat geschoolde handelaars 
opener van geest zijn en gemakkelij
ker te overhalen zijn tot nieuwe wcrk-
metoden en, wat even belangrijk is, 
tot samenwerking met hun kollega's 
uit dezelfde tak. Het is dan ook een 
zeer verheugend verschijnsel dat 
steeds meer zelfstandigen hun zoon-

koopkombinatie moet eveneens over 
een ruim kapitaal kunnen beschikken, 
en dit niet alleen bij de stichting, 
maar evenzeer nadien. Dat men er 
niet altijd in slaagt voldoende geld
middelen bij elkaar te brengen, wordt 
bewezen door het aantal om deze re
den mislukte pogingen tot oprichting 
van inkoopverenigingen. De hande
laars worden nogal eens ongeduldig 
omdat hun geld niet onmiddellijk ren
deert of zijn niet bereid een voldoen
de grote som te investeren waarvan 
ze pas later de opbrengsten zullen 
zien. Men ziet gemakkelijk in dat 
hierdoor een bijkomende, vierde moei
lijkheid de weg naar de suksesrijke 
inkoop-kooperatieve komt versper
ren : wil men per deelnemer geen te 
hoge inleg eisen, dat moet het aantal 
deelnemers hoog opgedreven worden. 
Wat dan, gezien de vroeger bespro
ken individualiteit, inderdaad een 
grote hinderpaal kan worden ! 

Op de vijfde plaats dan kan een 
goed-gestarte inkoop-vereniging In 
haar werking fel gehinderd worden 

door monopolistische afspraken tus
sen producenten en grossiers, met de 
bedoeling het leveren aan inkoop-
kombinaties uit te sluiten. Op deze 
wijze kan een bloeiende sameninkoop-
organizatie plots verstoken blijven 
van zeer gevraagde produkten of 
merken. Dergelijke praktijken moeten 
natuurlijk afgekeurd worden. Zulke 
afspraken tussen fabrikant en groot
handelaar zijn duidelijk onder te 
brengen bij de ekonomische machts
misbruiken, waartegen de wet van 27 
mei 1960 « tot bescherming tegen het 
misbruik van economische machts
positie » (BS 22 juni 1960) echter on
voldoende bescherming biedt. 

Niemand twijfelt er aan dat de hier 
opgesomde hinderpalen op de weg 
naar een bloeiende inkoop-kombinatie 
ernstig moeten genoemd worden en 
niet gemakkelijk te overwinnen zijn. 
We maken ons daaromtrent geen il-
luzies, omdat vooral de zo noodzake
lijke mentaliteitswijziging niet in een 
handomdraai zal te bewerken zijn. 

Een goed-geleide sameninkoop-
kombinatie biedt aan de leden ervan 
nochtans enorme voordelen! Voor
eerst kan een inkoop-kombinatie bij 
de producenten een prijs bedingen 
waaraan geen enkele individuele han
delaar of klein-industriëel ooit moet 
denken. Dat is, menen we, maar al te 
duidelijk en vraagt zeker geen verde
re uitleg. Daarenboven kan een sa-
meninkoop-vereniging gespecializeer-
de inkopers aanstellen en langere be
talingstermijnen verkrijgen (minder 
investeringen !) . Uiteindelijk kunnen 
de leden dus betere en goedkopere 
produkten aan de koper aanbieden, 
wat zeker niet zonder gunstige gevol
gen kan blijven. Daarnaast geeft een 
inkoop-kombinatie nog een hele reeks 
andere voordelen, waarvan wij hier 
slechts de voornaamste (zeer be
knopt) opgeven : geringe stock-vor-
ming bij de leden thuis, wat niet al
leen belangrijke geldsommen vrij
maakt, maar eveneens meer bescher
ming betekent tegen prijsschomme-
lingen; specializatie van allerlei ne-
venfunkties, als publiciteit, etalage en 
administratie, die nu door de hande
laar zelf maar half kunnen verzorgd 
worden; minder transportkosten, 
vooral voor de leverancier, maar wat 
ontegensprekelijk ook de inkoper ten 
goede komt (denk aan de toegestane 
kortingen); gunstiger fiskale bepa
lingen; enz., enz. 

Men hoeft zelfs niet na te denken 
om in te zien dat de geboden voorde
len van aard zijn om het konkurren-
tie-vermogen van bv. de zelfstandige 
winkelzaak heel wat de hoogte in te 
drijven en een suksesrijke strifd mo
gelijk te maken tegen het opdringen 
van grootwarenhuizen, supermarkten 
en verbruikskooperatieven. Een geest
driftig en deskundig gevoerd beleid 
zal van de sameninkoop een geducht 
wapen maken in de strijd van de 
zelfstandigen tegen hun gezamelijke 
konkurrenten. 

We hopen maar dat de belangheb
benden zeer snel gaan inzien waar 
hun belangen liggen en hoe ze die het 
best kunnen beschermen. Maar de 
tijd d r ing t ! Men vergete het niet ! 

jvb 
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BELGIË 

Bxcellenties, 

In deze tijd van dialoog en leken-emancipatie zal het me 
wellicht slechts als dagelijkse zonde aangerekend worden dat 
ik meine kleine Wenigkeit veroorloof, niet helemaal akkoord 
te zijn met alles wat Gij heht gewikt en beschikt. Ik ben niet 
ao vermetel, stroper te gaan spelen op de V voorbehouden jacht 
van geloof en zeden Maar de pater die me destijds de (oude 
Gentse) katechismus heeft opgevraagd, leerde me meteen dat 
ik niet eeuwig verdoemd zou zijn indien ik, in wat hij placht 
ie noemen « tijdelijke zaken », niet voor de volle honderd 
procent akkoord zou zijn met U. 

Zeer tot mijn spijt moet ik 'met de vereiste eerbied' beken
nen dat ik voor heel wat minder dan de volle honderd procent 
akkoord ga met de zienswijze die Gij hebt op de tijdelijke 
zaken in het aan Uw geestelijke hoede toevertrouwde deel van 
dit aardse tranendal, ons aller geliefd vaderland België. 

Gij hebt, Excellenties, een schrijven gericht tot de geleerde 
en strijdvaardige heren die aan de Leuvense Alma Mater 
instaan voor de verstandelijke en geestelijke vorming van de 
Belgische katholieke jonkheid. Gij hebt hen verzocht, hun 
Acapsul - en andere strijdrossen voorgoed op stal te zetten en 
in Uw bezorgdheid om de verdelende rechtvaardigheid hebt 
gij dit verzoek tegelijkerlijd gericht zowel aan de Franstalige 
als aan de Nederlandstalige professoren-lobby. Tussen beide 
is het verschil in temperament en metode altijd zeer groot 
geweest, maar ik aanvaard graag dat het voor U onmogelijk is 
geweest, een distingno te maken. Op deze slak dus geen zout. 

Gij hebt echter. Excellenties, op mij en op iedereen een 
beroep gedaan « om het taalkompromis van de regering loyaal 
te aanvaarden n. Hier kan ik niet anders dan U eerbiedig ver
wittigen : indien de overtreding van dit Uw verzoek zondig is, 
dan zal ik ploeteren in een moeras van zonden. Gelukkig meen 
ik te weten dat er heel wat paters en pastoorkens van te lande 
gewillig zullen zijn met de absolutie. 

Zoals gezegd : ik vind het ruim veel gevraagd dat ik de 
slechte wet, gemaakt door mensen die de wet stelselmatig 
hebben overtreden en nog overtreden, « loyaal » zou aanvaar-
den. En ik stel - nog maar eens met de nodige eerbied - vast, 
dat Gijzelf nu niet bepaald zo'n grote haast maakt met de 
loyale aanvaarding. Hoor ik daar niet vanwege de jongens van 
het K.V.H.V. dat het met de splitsing van de Leuvense univer
siteit allesbehalve gaat ? Dat de transmutatieklassen te 
Heverlee alles behalve loyale aanvaarding van de nieuwe taai-
wettelijke toestand is ? 

Dat is Leuven, Excellenties, maar ook elders lijkt me de 
« loyale aanvaarding n nogal wat voeten in de aarde ie hebben. 
« Loyale aanvaarding », dat zou naar mijn zeer bescheiden en 
begrensde mening betekenen dat de indeling der bisdommen 
op 1 september'aangcpaü werd aan de nieuwe administratieve 
werkelijkheid. Dat bijvoorbeeld in de Voer - om nog maar eens 
over de Voer te spreken - de bisschop van Limburg .sinds ver
leden zondag het voor het zeggen zou hebben, niet die van 

Luik. Dat - nu altfians in principe er taalhomogene provincies 
bestaan - Limburg een volwaardige bisschop zou krijgen en 
geen adjnnkt van Luik. 

Dat zijn. Excellenties, allemaal zaken die weinig te zien 
hebben met de eeuwige dingen van geloof en zeden. Het zijn 
zaken waarin ik me strikt hel recht voorbehoud, een eigen 
mening te hebben die afwijkt van de Uwe. 

Zoals de mening van mijn vader een andere was dan die 
van wijlen Kardinaal Mercier, toen die verklaarde dal er in 
België Ituee volkeren waren, één om te heersen en één om te 
dienen. 

Voor de tien geboden blijf ik zeer onderdanig de Uwe. 
Maai het SlaaUblad verkies ik op mijn manier te lezen. 

dio Genes. 

B E K W A A M 

De heer Meyers, minister 
van Volksgezondheid onder 
Eyskens, en zijn opvolger de 
heer Custers hebben jaren
lang gezwoegd aan een tekst 
over de huurvoorwaarden in 
de zgn. « sociale woningen s>. 
De nieuwe tekst, uiteindelijk 
gepubliceerd als Koninklijk 
Besluit, voorzag o.m. enkele 
zeer belangrijke verhogingen 
van de huurprijs. 

De Raad van State heeft 
thans deze tekst gewogen en 
te licht bevonden. Custers 
mag het hele werk nog eens 
overdoen en waarschijlijk 
zullen aanzienlijke bedragen, 
die vanaf 1 januari 1962 te 
veel betaald werden, moeten 
teruggestort worden. 

Indien deze twee grote mi
nisteriële lichten boekhouder-
tjes waren in het één of a n 
der bedrijf, ze zouden een si
gaar van formaat roken ! 

Maar ministers mogen 
knoeien. Ook met de centen 
van kleine huurders. 

VERROKEN 

Volgens «De Standaard » 
van 13/14 juli zou Verroken 
de nieuwe taalwet « een we
derzijds huwelijksbedrog » ge
noemd hebben. 

Dat is dan toch wel wat 
veranderd ! In «De Ronse-
naar » van 18 augustus noemt 
hij de eindbeslissing over de 
taalwetten : «...voor onze 
kleuren een overwinning zon
der voorgaande... » en zegt hij 
een weinig verder in hetzelf
de artikel : «Nooit tevoren 
haalden wij in het Belgisch 
parlement er zoveel Vlaamse 
overwinningen door als met 

grasduinen 
'« In 1960 heeft de Senaat de zetelaanpassing verspeeld, 

nadat deze door de Kamer gestemd was. 

Onvergeeflijke fout, waaraan de C.V.P., de Vlamingen als 
Walen, de grootste fout heeft ». 

L. Kieibooms in « De Gazet 

van Antwerpen », 28.7.'62. 

de jongste vier taalwetten ». 
Hoe een dubbeltje rollen 

kan. Van cocu tot huistiran in 
één maand tijd ! 

JMiM D E SPOT. . . 

De C.V.P, (Cynische Volks
partij) is een bespottelijke 
Jan rijker! Wellicht was Jan 
de Spot, direkteur bij de Tré-
fileries Bekaert en (Vlaams) 
lid van het nationaal komi-
tee van voorhoemde partij , 
door zijn naam voorbestemd 
om eensdaags bespottelijk te 
worden. 

In elk geval is het ge
beurd... Drie franstaligen 
werden pas bevorderd tot ba
ron. c3p het laatste ogenblik 
dacht men er aan, dat de 
edelmoedige taalpolitiek der 
regering diende bevestigd 
door toevoeging van al thans 
een Vlaming terwiUe van 
het evenwicht. Hij was dade
lijk gevonden : Jan de Spot, 
oud - hoofdredacteur van 
« De Nieuwe Gids » en bij
gevolg boezemvriend van 
Theo. 

O P L E T T E N I 

Goeverneur Roppe zal 
voorlopig wel zijn handen vol 
hebben met de Voerstreek. 
De Luikenaars, die de zes 
dorpen steeds als lastposten 
hebben beschouwd en behan
deld, zijn nu plots tot de ont
dekking gekomen dat niets 
mag verlet worden om « les 
Fourons » te winnen voor de 
Franse beschaving. 

Het s tatuut van de Voer
streek biedt hen mogelijkhe
den daartoe. Inrichten van 
Franstalig onderwiis, ver-
franst bibliotheekwezen, 
franstalig toeristisch i"iif>h-

tingskantoor zijn de eerste 
pijlen op hun boog. De ge
meenteverkiezingen volgend 
jaar kunnen het klimaat op
nieuw voor lang vergiftigen. 

De Limburgse goeverneur 
zal al zijn handigheid en takt 
nodig hebben om te zorgen 
voor een harmonische opgang 
der Voerdorpen in zijn pro
vincie. En hij moet maar niet 
te veel rekenen op zijn (zeer 
slechte) deputatie. Terwijl 
eveneens nog moet blijken, 
wat vlees we in de kuip heb
ben met adjunkt-arrondisse-
r"ontskommissaris Derriks. 

Verüer opieiten is de boodsctiap ! 

...NIEUWBAKKEN 

EDELMAN 

Net als Theo is Jan in fei
te een geografische Vlaming : 
zijn huistaal is het Frans en 
zijn zoon volgt de franstalige 
leergangen te Leuven. Voor 
een (Vlaams) lid van het 
CVP - hoofdbestuur is dat 
dik in orde. Zo'n man is vol
doende « gefaisandeerd » 
om opgenomen te worden in 
de Belgische adel. Zoals van 
een goeie franse kaas, kan 
men van hem zeggen : heer, 
hij riekt reeds. 

Jaren geleden schreef Jan 
af en toe een humoristisch 
stukje voor wijlen de «Spec
tator» van wijlen Tony Her-
bert en voor de BRT van 
wijlen Jan Boon, de Vlaam
se gentleman. Maar helaas, 
zijn zin voor humor heeft 
hem nu voor goed in de 
steek gelaten! Anders aan
vaardt je zoiets niet, niet
waar? 

Weldra zal nu logischer
wijze Jan 's opvolger bij de 
oubollige « Gids », Toon 
Breyne himself, op zijn beurt 
bevorderd worden tot « bour-
gois gentilhomme ». 

Nog een franse kaas.. . 

In afwachting bezit Vlaan
deren nu toch al Baron de 
Vleeschouwer de Socoga en 
ridder de Spot des Tréfile-
ries! 

« VERNEDERLANDSING » 

Verleden week werden door 
de Leuvense K.O.O. de frans
talige dienstberichten en op
schriften verwijderd uit het 
St Pieters-hospitaal. 

De «Libre Belgique », de 
franstalige radio en heel de 
Waals-Brusselse pers barstte 
uit in jammerklachten over 
deze — wat zij noemden — 
«verdachte flamingantische 
ijver s> om de taalwet toe te 
passen. Zij vergaten er bij te 
vermelden dat de Leuvense 
K.O.O. sinds 1932 in overtre
ding van de taalwet was. Van 
ijver gesproken... 

En de « Libre » moet niet te 
hard wenen om het verdwij
nen van de Franstalige bor
den waarvan zij een nostal-
gieke foto bracht. 

Binnenkort hangen die bor
den weer op hun plaats. In 
het Frans. Maar voorzien van 
het zegel der universiteit. 

Want ondanks alle gespier
de verklaringen van Jos Van 
Eynde « dat hij de klerikalen ^ 
niet ter- hulp zal snellen», 
werd voor Leuven een regime 
gestemd in Kamer en Senaat, 
dat ons voorlopig nog niet van 
franstalige borden bevrijdt. 



DE VOLKSUNIE 

VERWARRING ZAAIEN... 

De Waalse betoging in de 
Voerstreek is voor de Vlaamse 
pers een gretig aangegrepen 
voorwendsel om eens te meer 
verwarring te zaaien en de 
Waalse federalisten uit te 
spelen tegen de Vlaamse fe
deralisten. 

Vooreerst heeft de betoging 
In de Voerstreek kennelijk 
niets te maken met het fede
ralisme, maar is zij een uiting 
van het Waals imperialisme. 

Dit Waals imperialisme 
verenigt dan ook federalisten 
en anti-federalisten : in de 
betoging stapte ook de heer 
Destenay op, P.V.V.-er; de 
Waalse C.V.P.-ers uit Luik 
hebben ten overstaan van de 
Voer geen andere houding 
aanffenomen dan de M P.W.-
ers ! 

De Vlaamse C.V.P.-ers en 
de Vlaamse socialisten zijn 
uiterst slecht geplaatst om de 
Vlaamse federalisten aan te 
vallen : zij zien de balk in 
hun eigen oog niet. De Waal
se M P W.-ers worden afge
schilderd als de bondgenoten 
van de Vlaamse federalisten. 
Maar dezelfde M.P.W.-ers en 
de B.S.P.-mandatarissen van 
L u i k z i j n partijgenoten 
van de V l a a m s e socia
listen en bondgenoten van 
de Vlaamse C.V.P.-ers In de 
regeringskoalitie ! De Luikse 
C.V.P.-mandatarissen Duvieu-
sart, Harmei, Parisis, e.a. zijn 
de partijgenoten van de he
ren Verroken, Kiebooms, Van 
Cauwelaert e.a : zij staan in 
dezelfde partij !!! 

PARTIJGENOTEN 

Het zijn niet alleen hun 
bondgenoten, maar hun par
tijgenoten. Omwille van deze 
partijgenoten hebben zij 
Vlaams grondgebied ten prooi 
gegooid aan dit Waals impe
rialisme en hebben de Vlaam
se senatoren op een bepaald 
ogenblik zelfs de Voerstreek 
prijs gegeven. Wij zijn het 
nog niet vergeten ! De Vlaam
se federalisten zijn ten min
ste konsekwent : zij hebben 

zich losgemaakt van de onbe
trouwbare Walen, zij hebben 
een eigen Vlaamse partij ge
sticht, de Volksunie, en zij 
willen voor goed een einde 
stellen aan het Waals impe
rialisme en de Waalse inmen
ging in Vlaamse aangelegen
heden door het federalisme in 
te voeren. De Vlaamse fede
ralisten hebben het Waals 
imperialisme hardnekkig be
streden, ook in het parlement. 

De tegenstanders van het 
federalisme daartegen willen 
de huidige toestanden besten
digen; zij zijn steeds bereid 
om toe te geven aan de Waal
se eisen van hun partijgeno
ten. Zo hebben zij o.m. de 
ganse Platdietse streek over
geleverd aan het Waals impe
rialisme. Met welk recht me
nen deze gem.ene komedian
ten de Vlaamse federalisten 
enig verwijt te mogen maken? 

Het Vlaamse volk is hun 
komedie, hun paljassenstre-
ken meer dan beu. 

Het uur van de afrekening 
nadert en wat ons betreft, 
liefst zo vlug mogelijk. 

W A A R O M ? 

Terwijl dus in het hospi
taal van de Leuvense K.O.O. 
de taalwet met 31 jaar ver
traging werd toegepast, in 
afwachting dat de Franse 
teksten met het universitai
re zegel terug opduiken, kan 
de vraag gesteld worden 
waarom de franssprekende 
profs zo'n belang hechten aan 
het K.O.O.-hospitaal. De uni
versiteit heeft immers haar 
eigen hospitaal; het zou vol
staan dat de franstaligen zich 
daar neerlieten en in het 
K.O.O.-hospitaal het veld 
ruimden, om — althans naar 
buiten uit — in orde te zijn 
met de letter der taalwet. 

Die oplossing is wat al te 
eenvoudig ! Het hospitaal van 
de K.O.O. immers is onlangs 
nog gemodernizeerd en uitge
bouwd. En voor de franstali
gen is het beste nog maar 
juist goed genoeg. 

Dus blijven ze in het 
K.O.O.-hospitaal ! 

Met als gevolg dat de 
Vlaamse patiënten in dit zie
kenhuis het verder moeten 
stellen met een medisch 
korps dat goeddeels geen Ne
derlands spreekt of verstaat. 

BRAVE P R O F S 

In hun brief aan de Leu
vense professoren hebben de 
Bisschoppen aangekondigd 
dat voortaan aan de nieuwe 
profs een verbintenis zal 
worden gevraagd die niet 
werd geëist van de oude profs. 
De nieuwen moeten beloven, 
braaf te zijn en niet aan po
litiek te doen. 

« Politiek » is een zeer rek
baar begrip. Ons lijkt het 
nogal kras dat men de pro
fessoren van een universiteit 
zou veroordelen tot een soort 
burgerlijke en politieke dood. 
We menen dat deze maatre
gel de faam van de Universi
teit én het professorenkorps 
in binnen- noch buitenland 
goed zal doen. 

Men mag niet te veel wil
len : zwijgende professoren en 
een braaf K.V.H.V. wiens 
praeses men aanpakt langs 
zijn « salonfahige » kant. 

NIEUWE WETTEN 

VERKRACHT 

De middeleeuwse adel, ge
paard aan de negendiende-
eeuwse burgerij, overgoten 
met een socialistische impe
rialistische M.P.W.-saus : dat 
is de terreur van de Voerdor
pen. 

De heren staan boven alle 
wetten en de nieuwe taalwet
ten worden dan ook met een 
biezonder genoegen ver
kracht. 

Remersdaal dat het lager 
onderwijs reeds jarenlang op
vat als transmutatieklassen 
(de eerste drie jaren in het 
Nederlands, de laatste drie 
jaren in het Frans) zonder 
dat men ingreep, is dit jaar 
nog een stap verder gegaan 
en heeft het lager onderwijs 
doodeenvoudig Frans als 

voertaal gegeven in alle klas
sen ! 

Teuven wil niet ten achter 
blijven en heeft een gemeen
telijk frobelonderwijs inge
richt in het Frans ! 

En wij vragen nu • hoeveel 
dagen zal het duren eer men 
hier optreedt? 

DE VONDST 

Toontje Breyne heeft in de 
«Nieuwe Gids» een vondst 
gedaan. Na uiteengezet te 
hebben dat « de partijen de 
grondslag der demokratie » 
vormen, betreurt hij dat deze 
grondslag het zonder staats-
centen moeten stellen. Hij 
verdedigt een sisteem van 
staatssubsidies aan de par

tijen, hun studiediensten, 
hun kongressen, publikaties, 
enz. 

De vondst is alleszins niet 
van hem. De nieuwbakken 
Duitse demokraten hebben 
ook reeds geprobeerd, het 
overvloedig hooi voor de par-
tijpaarden uit de staatsruif 
te halen. 

De Volksunie bedankt daar
voor. Om drie redenen. Ten 
eerste omdat haar leden en 
militanten nog idealistisch 
genoeg zijn, om voor hun 
zaak te offeren. Ten tweede 
omdat staatssubsidiëring van 
de partijen neerkomt op 
staatskontrole. Ten derde 
omdat politiek nu reeds veel 
te veel een « broodwinning » 
is voor de bonzen in de kleur-
partijen : oppermacht van 
het « apparaat >. 

EXIT FRANSE PREEK 

Met de beslissing van Mgr. 
Daem dat alleen nog in het 
Frans zal gepreekt worden in 
'n kapel aan de Hemelstraat, 
is 't parochieleven te Antwer
pen thans eentalig Neder
lands geworden. 

Wie nog even terugdenkt 
aan de drie-en-twintig weken 
strijd tegen de Franse preken 
verleden jaar, zal het met 
Willem Elschot volkomen 
eens zijn : « Weet nu dan dat 

uw stem door niemand wordt 
gehoord, zolang gij staamlend 
bidt of bedelt bij de poort ». 

De kritiekloze kalmte waar
op de verstandige beslissing 
van Mgr. Daem is onthaald 
geworden, bewijst dat de hui
dige regeling volkomen in de 
lijn der dingen ligt en dat de 
enkele Franse preken elders 
in het Vlaamse land ergerlij
ke en totaal overbodige ana-
kronismen zijn. 

(( Op 1 september moet Ronse de bevrij
ding vieren ». 

Jan Verroken in de « Ronsenaar ». 

In de « Bonsenaar » van 1 september jl. -
waarin bovenstaande bevrijdende oproep 
verscheen - bleek eens te meer dat Jan 
Verroken over geen stalen zenuwen beschikt 
en aan het einde van zijn Latijn is. Zoals 
steeds in dat geval schoot hij lukraak wat 
pijlen a/ in de richting van de Volksunie. 

fascistisch gedoe van de Volksruzie » en 
dergelijk fraais meer. 

Mogen we een paar verzachtende omstan
digheden pleiten voor Verrokens kwaad 
humeur ? liet weer viel zeker niel mee en 
de kritiek van diverse zijden evenmin : 
1. Daar was professor Fransen op de IJzer
bedevaart die allesbehalve mals was voor 
de regering en de ja-stemmers. Verroken 
moest daar dekking zoeken onder het span
doek « Meer dan ooit : Federalisme ». 

DE €< BEVRIJDING » 

We zijn dat en de persoonlijke aanvallen 
al gewoon geraakt : iemand die voor 
Vlaanderens ontvoogding ontiaatzuchlig 
werkt, moet het bij Verroken altijd ont
gelden. We zullen ons niet laten verleiden 
om zijn « grepen uit het persoonlijke 
leven » te beantwoorden ; we wensen alleen 
met politieke n^unt terug te betalen. 

We mogen niet zeggen dal we erg 
geslicht wei-den deze week door het « hris-
telijk » proza van Jan Verroken. Een paar 
staaltjes : « hij wil dat de leeuw bijt, vlees 
meeheeft en zijn muil toehoudt », « maag
zweerflaminganten », « de goede (valse) 
Kristus van Kwarem.ont door Judaskom-
plexen aangegrepen », « de dutsen... 
tluipers met fascistische trukken... en neo-

S Daar tvas professor Derinne uit Leuven, 
aan wie V ei roken al heel wat rcspekt 
betuigd heeft in zijn blad. Dit V.V.B.-
bestuurslid vond het nodig, in de « Gazet 
van Antwerpen » te schrijven dat Jan en es 
nu al genoeg gezaniki hadden over zetel
aanpassing en federalisme als zouden dat 
tegenstellingen zijn. 
3 Daar was de « waarde redakiie « in de 
Standaard, die Verroken uitleg vroeg over 
het intei-view van O. Grawet in Ronse. 
Waarom werden de personen uil Ronse 
gcweigerU en moest Van Elslande een 
(halve) uitleg geven. 
4 Daar was « '( Pallieterke » dat infor
meerde hoe het was met de Franstalige 
benoemingen in het hospitaal te Ronse. 

5. Daar was de V.U.-brosjure over de teloor
gang van de streek Oudenaarde-Ronse. 
6. Daar was die bruiloft waar de boeren 
Jan in 't hoekje dreven met als enig gezel
schap zijn glaasje. 
7. Daar waren nog zoveel zaken in 't huis
houden, maar dal gaat ons niet aan ... 

Spijt ellenlange artikels heeft Verroken 
ons nog niet kunnen overtuigen van de 
degelijke Vlaamse kwaliteit der nieuwe 
taalwetten Waarom toch wil hij ah laatste 
man uit de C.V.P. aanwezig zijn op Vlaam
se feesten onder hel uithangbord « Vlaan
deren eerst » ? Grotere heren, zoals de 
ministers Lefèvre en Declerck, waren ver
standiger . op de Streuvelsfeeslen lieten ze 
niet openlijk hun gezicht zien en kwamen 
ze, gedekt door een vulgaire autoplaat voor
gewone-burgers, stilletjes Avelgem in en 
uit. Een brigade gendarmen was gealar
meerd om hen desnoods ie beschermen. 
Overal immers zijn Vlamingen van dat 
allooi ongewest. 

Voor ons is Verroken geen verrader : hij 
bewijst trouw aan zijn jmrtij boven Vlaan
deren. Wie kan nog de « Ronsenaar » 
geloven die eerst bloklcLlert « 100 % ii'(/£n 
Lefèvre » om li dagen later Lefèvre voor 
95 % goed te pralen ? En wat de « bevrij
ding » van Ronse betreft I 

Het is nog niet voor moigen dat men te 
Ronse de indruk zal opdoen, in een 
Vlaamse stad te zijn. Zelfs niet in het 
kollege : daar waren teveel Vlaamse leraars. 
Er werden er vijf buitcngewerkt, in de 
hoop dat niemand de werkelijke loestai^l 
Ib Ronse zou verklappen. 

Intussen zien we te Ronse nog steeds een 
schepene van zijn « pharmacie » naar het 
« hotel de ville » trekken, van zijn slrmt 
met tweetalige naam naar zijn tweetalige 
bezigheid. Waar blijft de « Vlaamse stad 

in Vlaanderen » ? Verandert er iets aan 
het uithangbord ? 

Als de wet toch zulke waarborgen biedt, 
waarom dan die oproep om Vlaams onder
wijs te volgen. Ook daarin herkent men 
« de hand van de meester ». Zal Jan Ver
roken de pastoor verbieden, in het Frans 
te preken ? Of zal hij de deken « nielig 
verklaren » ? Wat is daar veranderd ? 

En zal de belastingkonlroleur bedanken 
voor betaling van in het Frans aangegeven 
belastingen ? De boekliouding « nietig 
verklaren n en naar de centen fluiten ? 

Zcd de Rijkswacht ophouden met een 
« carte postale de Convocation » te sturen ? 
Een maand geleden kregen we te Kware-
mont nog een dergelijke haart van de 
a commandant de la brigade de Gendarme
rie d'Audenaeide » ? Wordt deze komman-
dant « nielig verklaard », evenals zijn 
minister van binnenlandse zaken die de 
overtreding van de wet van 1932 duldt ? 

Het Frans lager onderwijs gaat zijn gang. 
De nonnekens waren de praal van Van 
Elslande al lang voor, door één direktie Ie 
aanvaarden. Ook hel Frans middelbaar 
onderwijs gaai zijn gang. Het Franse mid
delbaar techniscli onderwijs behoudt zijn 
rechten te Ronse ; ook dat « vergal » Van 
Elslande Ie zeggen in opdracht van Ver
roken. 

Eigenaardig tocii dal oj) Verroken's 
« bevrijdingsfeest » er geen enkele vlag in 
heel Ronse te zien tvas. Iedereen begrijpt 
waarom. Zoals iedereen begrijpt dat ook 
op 1 september 1964 het Vlaamse Ronse 
noch K met de ellebogen te voelen » nocJi 
met de ogen te zien zal zijn. 

Dank zij de « bevrijder n van Ronse i 

Kwaremont, S.9.19GS. 

Gies Cosjns, arr. voorz. V.U. 



DE VOLKSUNIE 

IN HUN HEMD 

Over de objektiviteit van 
de kleurpartijenpers hebben 
de T.V. - kijkers zondag
avond eens te meer een jmst 
beeld gekregen. Volgens de 
fameuze L.DL. van « De 
Standaard » waren er Volks
uniejongetjes (wanneer wor
den het borelingetjes?) wat 
pinten komen pakken en een 
heel klein beetje rumoer ko
men maken. Wij vragen ons 
af waar Lowietje de Lent-
decker zijn pintjes zat te 
pakken toen de Volksunie
bussen tussen de versperrin
gen doorglipten en toen na
dien onze aangekondigde 
meeting plaats vond. 

Niet alleen voor de Stan
daard-verslaggever speelde 
de T.V. als leugendetector, 
ook voor de Volksgazetscri-
bent die droomde dat wij 
met matrekslagen en rook
bommen (de brandspuit van 
kameraad Spinoy van Me-
chelen was er niet) uit de 
Voerstreek gejaagd werden. 

Grote woede dan ook in de 
« Volksgazet » tegen de TV-
reporters die hun normaal 
informatiewerk deden. De 
T.V. is plotseling een broei
nest van Volksuniemensen 
geworden Wij wisten werke
lijk niet dat we ook daar 
reeds iedereen^ veroverd had
den! 

OBJEKTIVITEIT 

Volgens de Volksgazet 
wordt de Volksunie te goed 
bediend door de T.V.! 

Zoals iedereen weet treden 
wij evenals de socialisten op 
in « Ieder zijn waarheid » 
en krijgen we geregeld een 
half uur zendtijd voor de 
Vlaamse gedachte, zoals zij 
voor hun socialistische idee. 
Wij krijgen drie maal de ra
dio per jaar, zij 18 maal! 

De evoluees van de «Volks
gazet» hebben lef. Als ergens 
een socialistische geitenbond 
jubileert, is de T.V. daar. In 
de beheerraad van de 
Vlaamse T.V. bezetten zij 
anderzijds met hun minder 
dan 30 % kiezers in Vlaan
deren de helft van de man
daten; de Volksunie met 6 % 
kiezers krijgt er geen. De-
mokratie voor alles! 

GELEIDE DEMOKRATIE 

Sommigen die de mond 
vol hebben over demokratie, 
weten klaarblijkelijk niet 
goed wat dit woord betekent. 
Het betekent nochtans dat 
iedereen recht van preken 
heeft, dat het vrise woord 
niet onderdrukt wordt. 

Klaarblijkelijk willen de 
sociaUsten echter alleen 
maar vrijheid van^ spreken 
voor zichzelf, zoals men ge
durende de oorlog het ene 
grote dagblad van België 
wou. Een socialistisch wel te 
verstaan. Met een redaktie 
Hendrik de Man - Jos van 
Bynde. 

Nu zou men liefst radio en 
T.V. alleen maar voor de re

geringspartijen hebben en de 
oppositie uitschakelen om 
ongestoord ons volk verder 
naar de afgrond te leiden. 

OOK EEN VERMAAKJE 

Het meest objektief ver
slag over de 1ste september 

a de Voerstreek lazen we 
ditmaal — ere wie ere toe
komt — in « Het Volk ». 

De verslaggever van « La 
Libre Belgique » was ander
zijds de enige die ons van 
geen vin loste. Hij was de 
enige franskiljon in onze ko-
lonne. De jongen heeft wel 
verstand, weet te vertellen 
waar men slaapt en waar 
men bandbreuk lijdt, hoeveel 
men eet en hoeveel glazen 
bier men drinkt, maar is 
klaarblijkelijk door het huis 
verplicht ook dwaze dingen 
in te lassen om zijn lezers 
genoegen te doen. Zo lezen 
we dan dat de Nederlanders 
onverschillig stonden tegen
over ons. 

Hoe konden die mensen nu 
weten wat er gaande was! 
Zij zagen toeristen en die 
zijn ze in Nederlands Lim
burg gewoon. 

ERGERNIS 

Verder zouden we ons ge
ërgerd hebben omdat ergens 
in Nederlands - Limburg een 
Nederlandse zakenman « on 
parle frangais » op zijn ruit 
geschreven had. 

Waarom zouden we ons 
daarover ergeren? Hoe meer 
geld zij de Walen en frans-
taligen daarmee kunnen af
zetten, hoe liever we het 
hebben. Aan de Nederlandse 
kust hangen zelfs in alle za
ken bordjes « Man spricht 
Deutsch ». En wie de Neder
landers kent, zal hier niet 
eens een blijk van sympatie 
in zien. Overigens raden we 
onze vriend van « La Libre 
Belgique » eens aan te Luik, 
Dinant en Namen rond te 
rijden om de bordjes te tel

len < men spreekt Vlaams » 
of < men spreekt Neder-
lanns >. 

En zelfs eens de winkels 
waar men in het Nederlands 
bediend wordt. 

Waalse zakenlui zijn niet 
anders dan andere. 

Een zaak heeft onze frans
kiljonse journalist echter niet 
goed begrepen. 

Dat was toen de karavaan 
een zijweg inreed. Het was 
de enige manier om hem 
kwijt te spelen. Hij moet nu 
ook nog niet alles weten. De 
Volksunie leeft ook nog wat 
van het mysterieuse. En ten 
slotte bezorgden we hem een 
Uterair slot : cul-de-sac. 

Hij kan ermee tevreden 
zijn. 

En het huis eveneens. 

GEEN HAAR BETER 

Jos Van Eynde nam het de 
jongens van radio en T.V. 
uiterst kwalijk, dat zij zon
dagavond de betoging in de 

Voerstreek als hoofdschotel 
van het nieuws prezenteer-
den. 

Dat is zijn r ech t ! Gelijk ' t 
ook het recht- is van « Volks
gazet » om maandag de eerste 
bladzijde, met zeven lijnen t i 
tels, aan de Voer te wijden. 
En de volgende dag nog eens 
het hoofdartikel over hetzelf
de onderwerp te schrijven. 

In v e r h o u d i n g bracht 
« Volksgazet» méér dan radi-ö 
en T.V. samen ! 

OOK 

V.U.-INFILTRANTEN ? 

De belangstelling van pers-, 
radio- en T.V.-mensen in de 
Voerstreek verleden zondag 
was reusachtig. We spraken 
er met Nederlandse, Franse, 
Engelse en Duitse konfraters 
en zelfs met een Amerikaan 
van de radioketting N.B.C. 

Zijn dat ook allemaal V.U.-
agenten op hun redakties of 
voor hun micro ? Volgens Jos 
Van Eynde waarschijnlijk 
wel... 

, V. 

^' 

Onderhandelen met rijkswacht : volksvertegenwoordigers 
Deconinck en Mattheyssens, met Wim Maes. 

CENTEN EN NOG WAT • • • 

Door de fiskale wetten van 15.7.1959 
en 14.2.1961, werd een speciale aftrok 
toegestaan van 3 X 10 t.h. voor pro-
duktieve aanvullende beleggingen 
door vennootschappen en partikulie-
ren gedaan, mits deze een regelmatige 
boekhouding hielden. 

Voor kort werden door het Ministe
rie van Financiën statistieken gepu
bliceerd betreffende de investeringen 
welke hiervoor in aanmerking kwa
men over de jaren 1959 tot en met 61. 

Hieruit blijkt eens te meer, zoals 
wij reeds vroeger schreven in dit ver
band, dat tegen alle sociaal-economi
sche logika in Brussel en Brabant nog 
Immer 't leeuwenaandeel opeisen, ter
wijl Wallonië, niettegenstaande 't ge
schreeuw over minorisatie en vlaamse 
diktatuur, veel mepr beleggingen ver
richt dan Vlaanderen (waar dan toch 
het Antwerpse havenkompleks met 
'lijhorende industrialisatie in volle 
•ntvvikkeling is). 

Wii geven ter inlichting hierbij de 
c' ifers per directie der belastingen, 
T )rr de natuurlijke personen en de 
h > id elsvennootschappen. Het betreft 
de alschiijfbarc waarde van bedrijfs

gebouwen en -uitrusting, en niet het 
nettobedrag dat in aanmerking komt 
voor de vrijstelling, verkregen of tot 
stand gebracht in de bedoelde jaren : 
periode 1959-1961. 

Voor diegenen die nog steeds zou
den menen dat de Vlaams volksstrijd 
enkel een strijd om taalbelangen en 
kulturele achteruitstelling is, blijken 
bijgaande cijfers het beste bewijs te 
zijn, dat het hier in dit land gaat om 
een werkelijke kolonisatie van Vlaan
deren. 

En een kolonisatie, die nog lang 
niet tot het verleden behoort ! Voor 
elk miljard dat wordt geïnvesteerd in 
Vlaanderen (over drie jaar) , werd 2,1 
miljard belegd in het arme verdruk
te Wallonië, dat reeds een hogere le
vensstandaard bezit! En voor dat
zelfde miljard werd in Brabant 1,6 
miljard belegd, waarvan in het wa
terhoofd der Brusselse agglomeratie 
alleen reeds 1,2 miljard ! Dus Brussel 
heeft in de periode 1959-1961 meer ge
ïnvesteerd dan gans Vlaanderen ! 

Als het waar is wat Lodewijk De 
Raet schreef, dat de Vlai*w.se Bewe
ging enkel haar einddoe' ^angs eko-

nomische weg kan bereiken, dan zal 
het wel voor de eenvoudigste geest 
zonneklaar zijn, dat deze weg nog 
zeer lang is en dat in een unitair 

staatsverband het doel nooit zal be
reikt worden. 

E. Slosse. 
Voorzitter Studiedienst V.U. 

BELASTINGDIRECTIE : 

Antwerpen I 
Antwerpen II 
Brugge 
Gent 
Hasselt 

Totaal Vlaanderen : 

Aarlen : 
Luik 
Bcrgen-Oost 
Bergen-West 
Kamen 

Totaal Wallonië 

Brussel I (agglomeratie) 
Brussel II 

Totaal Brabant : 

Totaal België : 

, ALGEMENE TOTALl 
Vlaanderen 
Wallonië ' 
Brabant 

Totaal 

VENNOOTSCHAPPEN : 

2 m.283.719 F 
2.9i3.956.720 F 

122.258.993 F 
2.938.i61.i33 F 
1.090.i09.198 F 

9.518.370 063 F 

122 258.993 F 
12.U9.i08 76? F 

6.746 999 216 F 
1.230 Ui 580 F 

613 107.021 F 

21.188.188.577 F 

11.924.732.733 F 
i.190.721 099 F 

16.115.i5S.832 F 

i6.8i2.012.i72 F 

IN (Vennootschappen en 
10.i50.701.S19 F 
21.562.268.652 F 
16.S50.357.869 F 

i8.S63.327.8i0 F 

NATUURLIJKE PERSONEN : 

naluur 
hetzij 
hetzij 
hetzij 

95.608.838 F 
136.507.iS8 F 
372.863.151 F 
275.782.157 F 

51.569.691 F 

932.331.256 F 

19.218.616 F 
176 087.267 F 

, 63.276.756 F 
87.996 516 F 
27.500.920 F 

37i.080.075 F 

13i.i31.988 F 
100.i72 0i9 F 

2Si.00i 0S7 F 

1.5il.S15.368 F 

lijke personen) ; 
21,6 % ƒ 
ii,6 % 1 
&?,8% l 

http://16.115.i5S.832
http://16.S50.357
http://136.507.iS8
http://37i.080.075
http://13i.i31.988
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«WIJ HEBBEN NIET ALTIJD 
ZEER KORREKT GEHANDELD» 

TITO EN KROESJTSJEV 

«WE HEBBEN NIET ALTIJD ZEER KORREKT _ GE

HANDELD. HET IS GOED. DAT WE IN STAAT ZIJN 

ONZE FOUTEN TE VERBETEREN: HET WARE GE

VAARLIJK, INDIEN ZULKS NIET ZOU GESCHIEDEN»-

DEZE - NOGAL MILDE - ZËLFBESCHULDIGING. UIT

GESPROKEN DOOR MAARSCHALK TITO TIJDENS DË 

TWEEDE DAG VAN KROESJTSJEVS BEZOEK AAN 

BELGRADO, WERD DË DAG DAAROP DOOR HET 

JOEGOSLAVISCHE NIEUWSAGENTSCHAP TANJOEG 

WERELDKUNDIG GEMAAKT. 

HET WAS DE OFFICIËLE BEVESTIGING VAN HET 

VERMOËOfeN • 'T fXT '^RÓfe 'SJTSJEVS ZOGENAAMDE 
^ >^ • 

« WERKVAKANTIE » IN ZUID-SLAVIË DË BESLISSEN-

DË FAZE WAS IN HET NORMALIZEREN VAN DË 

RUSSISCH-ZUIDSLAVISCHE VERHOUDINGEN. 

Uit alles blijkt dat het herstel van 
vriendschappelijker betrekkingen 
thans duurzamer zal zijn dan in de 
jaren 1955-1956, toen Kroesjtsjev en 
Tito mekaar voor de eerste keer om 
de hals vielen. Toen de Russische 
leiding na de dood van Stalin diens 
star politiek schema trachtte te door
breken, leidde de weg als vanzelf 
naar Belgrado. Het kwam in 1955 tot 
een halve verzoening, die echter niet 
bestand bleek tegen de herfststorm 
die in 1956 opstak boven Hongarije 
en Polen. De behoefte aan een scher
pere kontrole op en een strakkere 
samenballing van de Oost-europese 
sattelieten bracht Moskou ertoe, de 
Zuidslavische alleenlopers weer ge
durende enkele jaren uit te sche'den 
voor het revizionistisch schuim van 
de wereld. Na een kortstondige dooi 
bracht de nieuwe ijstijd de Zuidsla-
visch - Russische betrekkingen bene
den het vriespunt. Belangrijk in het 
licht van de huidige evolutie is het 
feit, dat in die jaren het Chinese 
oordeel over Belgrado vaak milder 
was dan het Russische... 

Thans liggen de zaken helemaal 
anders. Sinds geruime tijd reeds kon 
een toenadering tussen Moskou en 
Belgrado vastgesteld worden. Enkele 
maanden geleden werd officieel toe
gegeven dat er kontakten waren ge
legd tussen Zuid - Slavië en de Come
con - landen, om te onderzoeken in 
hoeverre de Joegoslavische industrie 
komplementair kon zijn voor de eko-
nomie van de Oosteuropese landen. 

De ekonomische samenwerking 
tussen Zuid-Slavlë en de Comecon 
was dan ook een van de belangrijke 

thema's bij de recente besprekingen 
tussen de twee kommunistische re
geringshoofden. Deze besprekingen 
en de erultvoortvloeiende principiële 
akkoorden zijn vooral Tito uiterst 
welkom. Want sinds een paar jaar 
heeft de Zuidslaviër het hoofd te 
bieden aan een ernstige ekonomische 
krizis. Dank zij de Amerikaanse dol
larhulp heeft Joego-Slavië jarenlang 
de hoogste ekonomische aangroei-
quote van heel Europa gekend. 

Sinds 1961 echter kreeg men te 
Belgrado kopzorg over een immer 
stijgende lonen - prijzenspiraal. 
Daarbij bleek de afzet van Joegosla
vische produkten in het Westen niet 
zo V.ot van stapel te lopen als mer' 
had gehoopt en voorzien 

Deze ekonomische krizis bracht 
Tito er in 1962 toe, een van de bazis-
princiepen van het Zuidslavische 
kommunisme goeddeels te ontkrach
ten : de gedecentralizeerde ekonomi
sche leiding. Zonder zich helemaal 
te bekennen tot de strakkere Russi
sche centralizatie - metode, vermin
derde hij toch de verschillen in de 
opvattingen van Moskou en Belgra
do op gevoelige wijze, wat het voor 
Kroejtsjev tijdens zijn recent bezoek 
makkelijker maakte te verklaren 
« dat er inderdaad verschillende we
gen naar het socialisme leiden ». 

Deze verklaring van de Rus mag 
beschouwd worden als het opheffen 
van de ideologische ban die vanuit 
Moskou aan Zuid-Slavië werd opge
legd. Kroesjtjev heeft heel wat re
denen om deze ban thans op te hef
fen. 

In de eerste plaats komt de ekono
mische verlegenheid van Tito hem 
goed van pas. De grote industriële 
uitbouw van Zuid-Slavië heeft het 
Oosten geen cent gekost; de Ameri
kanen speelden jarenlang voor Sin
terklaas. 

Nu is daar in Zuid-Slavië een in
dustrieel potentieel voorhanden dat 
een zeer belangrijke aanvulling is 
voor het Comecon - potentieel. De 
inschakeling van Tito bij de « socia
listische werkverdeling » in Oost -
Europa heeft voor Rusland niet te 
onderschatten voordelen. 

Dit zijn de ekonomische motieven 
van de beide staatslui. Maar daar
naast zijn er de politieke motieven 
die minstens even belangrijk — zo 
niet nog veel belangrijker zijn. 

Tito is jarenlang een meesterdan-
ser geweest op het koord van het 
neutralisme. De Amerikaans - Rus
sische tegenstellingen maakten hem 
tot een gegeerde kandidaat - bond
genoot die zijn pozitie meesterlijk 
wist uit te buiten door steeds het on
derste uit de kan te vragen. De hui
dige Oost - West - ontspanning en de 
kernstop hebben de bevoorrechte 
Zuidslavische pozitie sterk aangetast 
en voor Tito is het thans zaak, zich 
voor een hele tijd op andere bazis 
in te richten. Door ekonomisch ster
ker bij het Oosten aan te leunen, 
verspeelt hij de gedurende lange ja
ren verworven goodwill van het Wes
ten niet. Tito rukt op het koord een 
eindje naar het Oosten op, maar 
blijft de handige koorddanser van 
voorheen. 

Ook voor Kroesjtsjev zit er heel 
wat politieke munt in een toenade
ring tot Belgrado. Vooreerst propa
gandistische winst in West - Europa. 
De linkse partijen in West - Europa 
hebben steeds uitstekende relatie's 
met het Titoregime onderhouden, 
regime dat inderdaad sommige ken

merken meer gemeen had met he l 
socialisme naar sociaal - demokrati-* 
sche opvatting dan naar Russisch -
kommunistische opvatting. Door tö. 
erkennen dat « er verschillende we
gen naar het socialisme » zijn, maakfl 
het Kremlin via Belgrado een h a n 
dige opening naar de belangrijke en 
machtige West - Europese linkse 
partijen. Dit is een ontwikkeling van 
niet te onderschatten betekenis op 
halflange termijn en alles wijst er 
op dat men zich in West - Europa 
daarvan volledig rekenschap geeft, 
tot en met in het Vatikaan. 

Er is echter meer. Tito is niet a l 
leen goede maatjes met de West-Eu* 
ropese linksen, hij is ook een der 
grote kampioenen van de Derde We
reld. Samen met Nasser en Nehroe 
behoort hij tot de erkende woord
voerders van deze steeds be'angrij-* 
ker wordende Afrikaanse en Aziati
sche wereld van het derde blok, van 
het neutralisme. Zijn groot krediett 
in die wereld was bv beslissend bij 
verschillende internationale konfe-
renties, w.o. die van Belgrado zeker 
niet de minst belangrijke was. 

Door aan te pappen met Tito, 
hoopt Kroesjtsjev te zullen delen l a 
deze populariteit van het neutrala 
blok. En dat is hem heel wat waard, 
nu hij zich met de Chinezen in een 
scherpe konkurrentiestrijd bevindt 
om de simpatiën van de Afrikanen en 
de Aziaten. 

Dit is voor de Rus wel het belang
rijkste : de toenadering tot Tito 
geeft hem een sterke kaart in heft 
ongenadige pokerspel dat Moskou en 
Peking spelen om de gunst van de 
Afro-Aziaten. 

Welk gordijntje men ook opzij slaaft 
in de grote internationale politiek 
van vandaag : steeds ontwaart men 
de glurende' blik van Peking. 

tvo, 

Foto boven. : Verleden winter reeds was Tito in Moskou. 
Foto beneden : Kroesjtsjev op weg naar de grote verzoening. 
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H e t was zeven uur zaterdagavoncl toen wij — met be-

t u l p van onze amechtig sput terende twee pee-ka — de 

Voers t reek binnenreden. Overal aan deuren en ven

sters s tonden s tomverbaasd kijkende mensen. De oorzaak 

van die verbazing was niet ver te zoeken. Heel de streek 

was bezet door rijkswacht, zwaarbewapend met Jeeps, 

radiowagens, zware motors , wa te rkanonnen , prikkel

draadversperr ingen en zelfs pantserwagens . Z e toonden 

l iun macht via lange kolonnes die met regelmatige tus 

senpozen over de wegen donderden, ze s tonden verdekt 

opgesteld in zijwegen en kleine bosjes, en ze hadden gan . 

se boomgaarden volgeplant met tenten. ^ 

De spanning was tastbaar. 
Men kon het zien aan de blik
ken van de mensen, men 
hoorde het in de nu en dan 
gefluisterde opmerkingen en 
ze kwam ook tot uiting in de 
alarmerende berichten die 
soms bliksemsnel de ronde 
deden. De nacht tevoren was 
er geschoten geworden, Walen 
hadden het kampeerterrein 
van Moelingen willen over
vallen, dertig nozems waren 
er weggedreven door jachtge
weren. Reeds vroeger waren 
verschillende woningen van 
Vlaamsgezinden beschadigd 
en tijdens de nachten werd 
nog een echte kalkoorlog ge
voerd. De opschriften spraken 
voor de « beschaving » van 
sommige daders : « Merde au 
Limbourg » en « Mort a Jaak 
Nij sens » werden afgewisiseld 
met « geestigheden » aan het 
adres van andere Vlaamsge
zinden. 

D o m m e varkens 
De Vlammgen waren kalm. Zij 
wisten dat zij aan het lang
ste emd trokken en dat de be
doelingen van de MPW.-op-
hitsers m werkelijkheid niet 
het lot van de Voerbewoneis 
aangingen. Zij wisten ook dat 
na een laatste spektakulaire 
daad, de Walen uit Luik de 
Voerstreek zouden laten val
len als een baksteen. De mis
leide simpele mensen die ach
ter hun ramen het «La lutte 
continue» hebben hangen, 
worden inderdaad door de 
Walen binnenskamers voor 
domme varkens versleten en 
in Luikse kranten laten 
uitdrukkingen betreffende de 
geestelijke vermogens van de 
Voerenaars ook niet veel min

der verstaan. De waarheid is 
dat heel de Waalse herrie an
dere oogmerken heeft dan 
het verdedigen van de Voer-
streek bij Luik. Wallonië en 
het socialistische Luik hebben 
van de weinig talrijke en bo
vendien diep-katolieke Voere
naars weinig baat te verwach
ten. 

Laat ze komen 
In het Hof de Voer heerste 

lie avond evenmin paniek. 
Zaterdagse mensen kwamen 
er hun pintje ledigen. Nu en 
dan kwamen rijkswachters 
eens een oogje in het lokaal 
werpen en een warme kop 
koffie drinken, want het was 
koud... Later op de avond 
kwamen meer Vlamingen toe 
Ze hadden dekens bij en 
slaapzakken. Een groepje had 
zelfs een tent bij en begon die 
manmoedig op te zetten on
der de van regen druppende 
bomen van het kampeerter
rein, ,een tafereel dat ijverig 
werd gefilmd door de T V.-
kamera van Pons • Robbe-
rechts. Te Moelingen, waar de 
Vlaamsgezinde burgemeester 
de Waalse betoging verboden 
had, was de spanning groter. 
De Vlammgen hadden er — 
ter gelegenheid van de kermis 
een reuzegrote danstent op
getrokken. Ze was versierd 
met leeuwenvlaggen en de 
Limburgse kleuren. Er zaten 
'n paar mensen naast de lege 
dansvloer. Ze hadden alle 
lichten ontstoken zodat de 
omgeving van de tent m een 
wijde cirkel verlicht werd en 
de rijkswacht een oog in het 
zeil kon houden want een geut 
benzine en een stekje zijn 
vlug geworpen. Er ontstond 

wel even paniek wanneer ge
meld werd dat zeven bussen 
met Franskiljons uit Brussel 
zouden vertrokken zijn in de 
richting van Moelingen. De 
mensen werden echter spoe
dig gerustgesteld door de 
Vlaamse rijkswacht : «Laat 
ze maar komen ». 

Eerste we lkom bij L imburg 
Intussen kwamen er nog 

groepjes toe uit Antwerpen, 
die de reeds vroeger binnen
gekomen mannen (waaronder 
een ploeg uit Brugge) kwa
men versterken. Later kwam 
het bericht binnen dat twee 
Vlamingen Aangehouden wa
ren omdat zij knalbommetjes 
bijhadden. Nog later deed de 
B.O.B, een inval in Hof de 
Voer en kwam drie man in
pikken uit de keuken. Waar
om, dat wist niemand en het 
is pas zondagnacht dat zij 
weer vrijkwamen... 

Te twaalf uur dan hadden 
wij het genoegen namens het 
groepje V.U.-mensen daar 
aanwezig, en namens gans 
Vlaanderen, als eerste de 
Voerstreek welkom te heten 
bij Limburg en bij Vlaande
ren. Wij hebben Jef Ernst op 
dat historische ogenbhk, en 
met hem alle strijdende 

Vlaamse Voerenaars bedankt 
en gelukgewenst voor de 
moed en de volharding waar
mee zij hun zaak hebben be
vochten. Jef kreeg een flink 
applaus en hij was er wat van 
gepakt. Hijzelf dankte n a 
mens de mensen van de Voer 
al diegenen in Vlaanderen die 
meegestreden hebben en zon
der wiens hulp — naar hij 
zegde — de verwezenlijkingen 
van nu niet mogelijk zouden 
geweest zijn. Het was een kort 
maar schoon ogenblik. 

Tijdens de nacht gebeurde 
er weinig. Hof de Voer werd 
voortdurend bewaakt door 
mensen van de V.U. Op zeker 

ogenblik werd er alarm ge
slagen omdat Waalsgezinden, 
die verzameld waren in Café 
Tossings, een aanval deden op 
het kampeerterrein te Moe
lingen dat door de rijkswacht 
beschermd werd en afgezet 
was met prikkeldraadversper
ringen. Er werden weer een 
paar schoten gelost door de 
bewoners van de hoeve en 
daarmee was het gevaar ge
weken. 

De hele nacht bleef het rus
tig. De rijkswacht patroel-
jeerde en de Voerstreek 
wachtte op hetgeen komen 
zou. . 

*' *S.0.L. 

Boodschap 
Aan de vooravond van 

de overheveling gaf het 
Vlaams aktiekomitee voor 
de Voertreek onder leiding 
van Dr Nijssen en school
hoofd Boffé volgend pam
flet uit : 

Aan de inwoners van de 
Voerstreek. 

In december 1961 schre
ven we : 

...De Voerstreek 
naar Limbqrg. , 

gaat 

...We kunnen werken in 
Luik lijk duizenden Lim
burgers doen en toch ons
zelf blijven .. 

...In de Voerstreek zal 
een kantongerecht inge
steld worden, wat onmo
gelijk was zolang men ons 
in Wallonië hield... 

(vervolg blz 12) 

Aan de grens : even krijgsraad houden over de meest geschikte insluip weg.. 
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E e n karwjelgrote zon Icroop zondagochtend vanachter de beboste 
hoog ten die tot het •choons tc gedeelte van de Voers t reek behoren , 
omhoog in een v/olkenloze hemel waar in b leekwordende s terren op 
hielden te p inken . De dorpkes in het dal van de Voe r begonnen 
wakke r te worden : hier en daar ging een t raktor aan het draaien 
en reden boe renmensen naar de weiden om de koeien te gaan melken . 
E rgens in een kerk toren begon een klok te t ampen . Zi j riep de m e n 
sen op voor de vroegmis . Even later gingen de eerste r amen open 
en begroet ten de zondagse Voerenaar s h u n eerste morgen als L im
burgers . Alles n a m zijn gewone doen, zoals dat elke zondag gebeurt : 
sl ierten propergewassen en in beste p a k k e n gestoken mensen togen 
ke rkwaar t s , voor deze keer alleen verrast door de aanblik v a n de 
ongelooflijke grote mach t van de ri jkswacht die met haar mater iaal 
in de s t ra ten s tond opgesteld. 

LUTTE 
De rijkswacht was tijdens 

de nacht inderdaad niet wer
keloos gebleven. Nog meer 
prikkeldraadversperringen 
waren aangebracht, vooral te 
Moelingen dat hermetisch 
was afgesloten, waar alle we
gen zwaarbewaakt werden 
door gendarmes in gevechts-
kledij en waar iedereen ge-
kontroleerd e,n de toegang 
verboden werd zo hij niet 
woonachtig was in het dorp. 
Versterkingen en versperrin
gen ook aan de grens en op 

is er een parkeerverbod van 
10 tot 22 uur » zo luidde het. 
En nu maar raden voor de 
vreemdelingen waar de win
kel van Grosjean zich ergens 
bevond. De rijkswachters 
schenen dat ooK niet te we
ten, want zij verboden later 
het parkeren tot nagenoeg 
buiten het dorp, hoewel zij 
gewapend waren met inder
haast getekende plattegron
den van het dorp, en hoewel 
bedoelde winkel op nog geen 
honderd meter van «Hof de 
Voer», in volle hoofdstraat 
gelegen is. 

De burgemeester die het 
parkeerverbod uitgedacht had 
was ook niet ver zoek. Hij 
stond zenuwachtig te praten 
met lieden die verbleekte 
briefjes met « La lutte Conti
nue » achter hun vensters 
hadden hangen en die — zo 
een Vlaming hen in het Ne
derlands aansprak — ant -

rtage 
E C H T E R PRIKKELDRAAD) 

Staf De lie 

de veldwegen die vanuit Ne
derland naar de Voerstreek 
lopen. Alles was bewaakt als
of er een revolutie zou uit
breken. 

V a n a a n de w inke l . . . 
Vanuit het omsingelde Moe

lingen kwamen weinig be
richten, er was wel sprake van 
ontploffingen die 's nachts op 
de wegen van het dorp zou
den gehoord zijn maar bij
zonderheden hierover waren 
niet te vernemen. Te 's Gra-
venvoeren had de Waalsge-
zinde burgemeester tweetalige 
(met 't Frans vooraan) aan-
plakbriefjes laten uithangen 
waarop te lezen stond dat de 
betoging van de M.P.W. toe
gelaten was en dat tegenma-
nifestaties verboden werden, 
dat er een neutrale zone ge
schapen was waarbinnen 
geen wagens mochten gepar
keerd worden en die kenne
lijk bedoeld was het « Hof de 
Voer » volledig af te sluiten ! 
« Vanaan de winkel van Gros
jean tot aan de Schoolstraat 

woordden met een paar van-
buitengeleerde woorden «Je 
ne comprend pas». 

Vlaamse pe r s -Leeuw. . . 

Al zeer vroeg waren er Vla
mingen aangekomen in 's 
Gravenvoeren. Een echtpaar 
uit Oost-Vlaanderen ver
scheen reeds om half zeven in 
Hof de Voer. Niet lang daar
na kwamen groepjes Antwer
penaars en Limburgers toe. 
Zij waren doorgekomen via 
Maastricht. Langs Wezet ging 
dat niet zo gemakkelijk : 
daar hadden de Waalsgezin
den tijdens de nacht kraaie-
poten gestrooid en een der 
eerste slachtoffers was Bob 
van Bael van de Vlaamse te
levisie die zijn wagen met 2 
doorstoken banden diende 
achter te laten. De pers in 
haar geheel werd trouwens 
door de Walen niet zomaar 
gerust gelaten; verschillende 
joernalisten (zelfs een Frans
talige) werden lastig gevaLen 
en met beschadiging van hun 
wagen bedreigd omdat de 
pientere Waalse hoofden m 
de persplaat (gele grond, rode 
leeuw en zwarte letters) een 
Vlaamse leeuw meenden te 
herkennen ! 

In de loop van de voormid
dag bleef het rustig in de 
Voerdorpen. Hier en daar 
werden wat plastieken Waal
se vlaggen — geleverd door de 
M.?.W. en « Lutte-affiches » 
aangebracht, hoewel de mees
te Voerenaars totaal afzijdig 
bleven. De rijkswacht reed 

regelmatig met allerlei mate
riaal, gaajide van spuitka-
nonnen tot pantserauto's door 
de straten, blijkbaar om in
druk te maken. Deze indruk 
van macht werd nog aange
dikt toen enkele wentelwieken 
boven de Voerstreek begonnen 
te vliegen. De bussen van 
Vlaamse bezoekers lieten in
tussen op zich wachten. Ge
ruchten deden de ronde dat 
ze zouden opgehouden zijn en 
dit bleek later ook het geval, 
want slechts een zevental 
autokars uit het Antwerpse 
bereikten de Voerstreek. Het 
was een indrukwekkend ^icht 
deze karavaan uiteindelijk 
rond half twaalf te zien toe
komen samen met een leger 
TV.-mensen, camera-men, 
reporters en foto-joernalisten 
afkomstig uit Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en En
geland. Er was zelfs een radio 
en televisieploeg uit de Ver
enigde Staten ! Wij hebben 
ons beste Engels bovenge
haald om deze laatsten te ver
tellen waarover het juist alle
maal ging. 

Na enig geharrewar met de 
rijkswacht (intussen had men 
Waalse afdelingen laten aan
rukken om de Vlaamse bezoe
kers te komen intimideren) 
klom Wim Jorissen, die de ka
ravaan leidde, op een stoel en 
sprak de menigte toe : « Wij 
gunnen de Walen hun af
scheidsfeestje » aldus de Alge
mene Sekretaris « want wij 
kunnen het rustig zeggen : 
« La lutte est perdue ». De 
strijd voor de Walen is in de 
Voerstreek verloren «De 
Voerstreek is een der weinige 
gebieden die Vlaanderen van

daag terugkrijgt. Elders moe
ten wij er afstaan : Edingen, 
het Komense, Moeskroense 
en de Plat-Dietse streek.. Om 
onze wil te bevestigen dat wij 
die zullen terugwinnen, zul
len wij vandaag deze laatste 
bezoeken en zullen wij tonen 
dat wij blijven strijden tot
dat zij terugkeren naar 
Vlaanderen». Deze korte 
maar gloedvolle toespraak 
werd door luid gejuich onder
streept. Toen was het de 
beurt aan Clem Colemont, se
kretaris van V.U.-Limburg die 
namens deze provincie de 
Voerenaars hartelijk welkom 
heette. Zijn toespraak werd 
op werkelijk uitdagende wijze 
onderbroken door Waalse 
rijkswacht die met brullende 
motors op de toehoorders in
reed en die er zelfs niet voor 
terugdeinsde 'n geluidswagen 
te laten aanrukken met ach
ter de mikro een in het Frans 
razende gendarm. 

Dat het de Volksuniemen
sen echter niet te doen was 
om herrie te schoppen kon 
uiteindelijk toch diets ge
maakt worden aan de bevel
voerende majoor die nadien 
toeliet dat Wim Jorissen via 
de luidsprekers van de rijks
wacht de toehorenden opriep, 
na een kort bezoek aan het 
Vlaams huis, terug te keren 
naar de bussen en de tocht 
naar de Plat-Dietse streek te 
beginnen. Wanneer de stoet 
zich dan in beweging zette 
werd hij in de rug aangeval
len door chargerende rijks
wachters. Daarvoor begaven 
onze mensen echter niet. Dat 
het niet tot erge incidenten 
kwam is hierbij te danken 

geweest aan de kalmte van de 
Vlaamse mensen die even 
tuchtvol als zij gekomen wa
ren, omstreeks 13 uur de 
Voerstreek weer verlieten, net 
zoals het°vooropgezet was. 

Na een toeristisch bezoefe 
aan de Plat-Dietse streek, be
zoek dat een ganse namiddag 
in beslag nam, reed de kara
vaan naar Landen waar 
Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens (die evenals volks
vertegenwoordiger D. de Co-
ninck aan de tocht deelnam)' 
een slotwoord sprak. Hij be
dankte de opgekomenen, 
noemde de karavaan een suk-
ses vooral omdat zij erin ge
slaagd was door de kordons te 
breken en heette de Lande-
naars welkom bij Vlaanderen. 
Wij hebben — aldus Reimond 
Mattheyssens — steeds geij
verd .voor de vastlegging van 
de taalgrens, die er pas geko
men is na de V.U.-overwin-
ning van 1961. Het is niet 
overal gebeurd zoals wij het 
gewild hadden; in het Lan-
dense is dat wel naar wens 
verlopen en wij begroeten de
ze mensen zoals al de ande
ren die vandaag naar Vlaan
deren terug keren. 

Wij zullen blijven ijveren 
voor de vorming van een fe
deraal land waarin alle Vla
mingen thuishoren en waar
in wij een hoge ekonomische 
welvaart en een kulturele 
bloei zullen weten tot stand 
te brengen. Wij zijn — zo zei 
volksvertegenwoordiger Mat
theyssens — tot besluit — ak
koord met de Walen : «La 
lutte continue» : de strijd 
gaat verder ! 

De Algemene Sekretaris van de V.Ü., Wim Jorissen sprak vdór het « Hof de 
Voer » de bezoekers toe. 
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Betogen kunnen wij vuriger en 
met meer, maa r de fransspreken-
den hebben weer eens getoond 
hoe zij voor een storm in een glas 
water de hele buitenlandse pers 
kunnen mobiliseren en misleiden. 

Een laatste opflakkering ven 
he t strovuur en ondertussen wordt 
öe aandacht reeds gewend naar 
meer fimdamentele problemen als 
de situatie te Leuven, de richting 
die het uitmoet met de toekomsti
ge giondwetsherziening. 

VOERVOEDER 

Samenvattend een overzicht van 
de persreaktles rond de raids op 
de Voer. 

De meeste Waalse ki-anten doen 
een poging om te triomferen in de 
richting van de vooropgezette 
hoogten van het streefgetal 10.000 
betogers waar men deerlijk onder-
Weef. 

« lO.OOO betogers bijeengekomen 
In de Voerstreek zweren trouw 
aan Wallonië » blokletterde over 
de hele voorpagina een blad aJte 
La Meuse. Zij hebben nog geen 
IJzertoren, maar de eed van trouw 
hebben ze al overgenomen. We 
wensen hen wat minder meinedi-
gen dan bij ons. 

De rabiate conservatief - kato-
lieke « Gazette de Liège » schrijft 
over « De eerste dag van he t nieu
we bezettingsregime ». 

Drievoudig was die bezetting. De 
eerste : de hatelijke door de Lim
burgse administratie, de tweede : 
de gilimlachende door de rijks
wacht, de derde : de simpatieke 
door duizende Walen. La Nouvelle 
Gazette die de titelhoofdvogel af-
Bchoot met de vetjes « Aan het 
flamingantisch monster is alles 
toegelaten » deed heel verontwaar
digd over de flaminganten die 
toch door het prikkeldraadgordijn 
waren gedrongen omdat de 
Vlaamse Vopogrenswaohters hen 
Weten doordringen. 

E L A S T I C 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
eeeft 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zl]n nog 
niet bezet: komen hiervoor In 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd In 
metalen ramen. 

Voor Inlichtingen zich 
wenden tot : 
J ERNST-THEUNISSEN 
Hot de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel • (04)79.62.00 

De Standaard moest natuurlijk 
weer enkele venijnigheden over 
onze mensen publiceren onder het 
tussentiteltje « VU : herrie ». 

« Omstreeks de middag was er 
een heel klein beetje herrie in 
de Vlaamse vleugel van het dorp. 
Zeven autocars, met mensen van 
de Volksunie, geleid door Daniel 
De Coninck en Wim Jorissen, kwa^ 
men in de buurt van het Vlaam
se café « Hof de Vosr », om de 
overwinning van de Vlamingen in
zake de Voer in kernachtige ter
men en in vele pinten bier te vie
ren. 

Gelukkig waren die VU - berrie
makers de enige Vlamingen die de 
Vlaamse mensen van de Voer c^ 
die 1 september niet volledig in 
de steek lieten. 

De Nederlandse pers stond over 
het algemeen zeer simpatiek te
genover het Vlaamse s tandpunt . 
De Tijd gaf een ruim verslag on
der de hoofding Voeroorlog ging 
niet door. « De Nieuwe Limbur
ger » dagblad van Nederlands -
Limburg schreef in volgende toon: 

« Onder massale bescherming 
kon de kermis van Moe'ingen on
gestoord draaien en 'konden de 
M.P.W. - betc^ers, waaronder het 
vrouwelijk element, en dat van 
het niet aanlokkelijkste soort, 
domineerde, in 's Gravenvoeren 
hun gele en rode vlaggen zwaaien 
en naar hartelust brullen : Gilson 
au poteau. La Lutte continue, les 
P.^niands pour les Boohes, contre 
l'Anschluss en meer van die non
sens. » 

Van de Parijse bladen vertelde 
« L'Aurore » de volgende enormi
teiten onder de titel : « Belgen 
ontwaken op 1 september met een 
taalgrens ». « De belangrijkste 
verandering betreft die van 70.000 
inwoners Tan Moeskroen en Ko
men, dicht bij de grens van Frank
rijk ten Noorden van Rijsel. Zij 
verlaten de Waalse provincie Luik 
voor de Vlaamse Henegouwen ». 

Als al onze zuiderburen zo sterk 
zijn in aardrijkskunde is het niet 
te verwonderen dat de negers van 
Madagaskar jarenlang op school 
moesten leren van « Onze voorour 
ders de Galliërs ». 

Wellicht waren ze te rade ge
gaan bij de Bvusselse korrespon-
dent van de Nederlandse « Tele
graaf » die ons als de slokopperds 
voorstelde iji de zin « In totaal 
werden 86.000 inwoners bij speci
fiek Vlaamse, 20.000 bij specifiek 
Waalse provincies gevoegd ». 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester- kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 

Z u i d l a a n 52 

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

La Wallonië 
In de stemming van die grote 

dagen, gaf bladzijden voi over d() 
bevrijdingsmars naar de Voer
streek. Deze 'keer zijn zij echter 
tegen « facilitfflteu ». 

« Te 's Gravenvoeren kwamen 
tegen de middag een tiental au-

Overal toegevingen, grondaf-
s tand door de VUamingen. Waar 
ergens door de Walen? 

Die zondag, 1 september, waar
van men ons wU wijsmaken da t 
hij ons ineens vier wetten 
« schenkt », kan voor ons onmo
gelijk een feestdag zijn. Heit is 
een rouwdag, die ons echter niet 
op witHoos en werkeloos t reuren 
mag betrappen, maar die ons 
moet aanvuren in de strijd voor 
Vlaams zelfbestuur en voor her
overing van wat ons onrechtma
tig werd ontnomen. » 
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tokars van mili tanten van de 
Volksunie aan. Langs waar? Ie
dereen stelt zich de zelfde vraag. 
Het antwoord is dat zij gekomen 
zijn langs Maastricht. Zij waren 
opgevallen aan de helikopter van 
de rijkswacht die hen signa'eer-
'de. Maar de Vlaamse gendarmen 
lieten hen doorgaan. Deze « fa
ciliteit » wekte het zeer slechte 
humeur op van de Waalse gen
darmen ». 

Wat de Ylamlngen dan ook 
voor de zoveelste keer op een bru
tale manier moesten ondervinden. 
Als We vergelijken met wat de 
tegenbetogers bij de Mars op de 
kust mochten doen. 

Die vergelijking maakt la Wal
lonië ook bij de beschrijving van 
hun Waalse autokaravaan. 

« Om in niets ten achter te blij
ven bij de Vlamingen van de 
Mars op de bust ook in onze ka
ravaan de auto van Duitse toeris
ten die niet meer weten waar zij 
zijn ». 

Die Duitsers wisten misschien 
niet waaiT zij reden, maar wij 
hadden In elk geval d ; bedoeling 
ten strijde te trekken naaf de 
Vlaamse kust. Wij laten de bust 
van moeder Vlaanderen aan spe
cialisten als Pleter-Paul Rubens. 

DE AUTOTOERIST 

Wij moeten a's slotsom van het 
hele Voergetval gieen viktorie 
schreeuwen zoals bepaalde CYP-
strategen. Wij kunnen ons volle
dig aan^ui ten bij de sam?nvat-
ting van de heer J. Van Over-
straeten, voorzitter VAB-VTB. 

« Op 1 september treden gelijk 
tijdig vier taalwetten in toepas
sing. Niet blind voor enkele gun
stige beschikkingen dier wetten, 
mogen we op deze dag toch niet 
vergeten : 

dat een dozijn platdietse, noch 
Duitse noch Waalse gemeenten, 
aan de verfransing worden over
geleverd; 

dat zulks ook het geval is met 
het Vlaamse Edingen; 

da t het insgelijks het geval is 
met meer dan 20.000 Vlaamsspre-
kende Vlamingen in de streken 
Komen en Moeskroen; 

dat het ook zo is met zes 
Vlaamse gemeenten bij Brussel; 

da t in Vlaanderen overal haar
den van vesbastering worden on
derhouden : in vele gemeentten 
van de taalgrens, bv. Ronse, te 
Leuven, te Leopo'.dsburg, te Mol, 
enz. 

de politiek vam « de capitulaties n 
van nu, die de overwinningen van 
morgen moeten mogelijk maken» . 

Het gaat over demokratie en 
drukkingsgroepen. 

« W a n t een andere gulden re-
gei van de democratie is dat da 
kiezer zijn rol speelt, wanneeor 
zijn tijd gekomen is, maar dat 
hi j , tussen twee verkiezingen ÜK 
de vertegenwoordigers die liij 
heeft verkozen voor wetgevende 
kamers, provincie- of gemeente
raden, h u n rol laat spelen. 

Van deze regel wordt meer en 
meer afgeweken. De verkozenen 
worden bestendig onder druk ge
zet door groepen agerende 1de-
zers of « drukkingsgroepen », zo
als men deze noemt. Wanneer in 
een democratie niet iedereen in 
zijn rol blijft, is zij ten dode op
geschreven. » 

De parti jen die hun programr 
mas verloochenen die vormen na
tuurlijk geen gevaar voor de de
mokrat ie . 

DE STEM 

D E GAZEJT 
Gaf zeer scherpe kommentaar 

bij de incidenten die zich te Leu
ven voordeden in Sint Pieterskll-
niek. 

« Er is hier sprake van v e i ^ -
ten slechte wil en van niets an
ders. Zijn het niet veeleer de 
Vliamingen dlie zich moeten be
klagen als men weet dat gewone 
mensen in die klinieken moeten 
verzorgd worden door artsen en 
medisch personeel dat vaak geen 
woo^'d Nederlands kent en niet 
wil kennen! Dat is een reële 
grief, waartegen de eisen van 
sommige leden van het akade-
misch personeel onduldbare impe
rialistische pretenties zijn. Zij 
zullen ook als dusdanig beihandeld 
worden. En het zal niet de schuld 
van de Vlamingen zijn, als daar 
heibel van komt. » 

Standaard 
Hoewel Manu Ruys zich niet mn 

de tuin laat leiden, heeft hi j toch 
vastgesteld dat de Walen te He-
verlee er de Moem^kens afpluk
ken en het veel te grof maken. 

« l ie t Franstal ig onderwijs te 
Heverlee zou wel door misbruiken 
bed'-eigd worden. Het parlement 
heeft aanvaard dat daar Frans
talig middelbaar onderwijs ver
strekt blijft a a n de kinderen 
(meisjeis) van het akademisch 
personeel en de studenten van de 
Waa''se aXdeling der Leuvense 
universiteit. Die bepaling zou 
echter aanleiding geven tot «losse» 
interpretaties. Een onderzoek op 
ministerieel vlak is t hans gaande. 
Indien nodig, zou een nieuw ko
ninklijk besluit worden getroffen 
om de uitzonderingsbepaling in 
alle scherpte te verduidelijken. In
dien sommige Walen en frans-' 
kiljons de laatste kans om zich 
definitief hatelijk en onmogelijk 
te maken, gretig wensen aan te 
grijpen, s taa t ze dat vrij, maar zij 
vergissen zich wanneer ze menen 
dat wij ons om de tuin laten lei
den... » 

VOLKSGAZ^ 
Voolst mee in het groot offen

sief van de hele CVP-pers tegen 
ieder die niet akkoord gaat met 

N H E T V O L K 

In dezelfde lijn van reagjsren 
gaat he t ledenblad van de CVP 
geweldig tekeer tegen Prof F ran
sen. Waar is de tijd da t de brtw-
ve Prof. alle lof kreeg omdat hi j 
In de Standaard schreef dat de 
flaminganten voor de CVP moes
ten stemmen. 

« Ja ren naeen is prof. Franssen 
de enige spreker geweest die bru
taal en vijandig van op de weide 
werd onderbroken door het skan-
deren van de naam van zijn voor-

j ganger prof. Dae's. Ja ren naeen 
bleef Franssen daarbij ijselijk 
rustig, zo koud als zijn doorgaans 
jzakelijke, objektieve tekst. Men 
'verweet hem tamheid en konfor-
[misme, maar dat kon dan toch 
ialleen m a a r zijn stijl en zijn 
'spreektoon gelden... 
\ Wat heeft prof. Franssen di t 
j aa r geinspiree'^d tot een zo prin
cipieel - negatieve speeck? 
' De gevolgen kunnen ernstig 
zijn, voor de IJzerbedevaart be-
doeVn we! 

W a n t zeer veel eerlijke mensen, 
zif die voor Vlaanderens weder-
opstandig werken van 1 januar i 
tot 31 december en niet alleen op 
een verregende 18 augustus, zij 
die in de sociale en de ekonomt-
sche en de politieke sektor in 
ernst en realisme hun verant
woordelijkheid nemen, die men
sen nemen nog ajtijd een woord 
voor wat het waa^d is en zij le
zen een tekst zoals hij geschre
ven staat . En wanneer prof. 
Fransen nu ook al de volkse 
trouw gaat laten afhangen van 
de aanvaarding van zijn ofwel te 
wazige ofwel te gedetailleerde po
litieke formules — formules die 
daarenboven niet lang s tandhou
den als men ze kritisch onder de 
loep neemt — dan speelt hij een 
gevaarlijk spel. Br is nog logika 
in Vlaanderen. » 

Prof. Pi-anssen moet niet onge-

• rust zijn voor de gevolgen voor 
de bedevaart. Nu knoopt ze terug 
aan bij de zelfbestuuridee van de 
frontbeweging. Er was dit j aa r 
al meer volk. hoewel de leider 
van de Vlaamse beweging Jos De 
Saeger op een meeting te Nijlen 
na de eerste Mars op Binissel 
zegde dat het wel eens de laatste 
bedevaart zou kunnen zijn als 

, men er nog opkwam voor federa-
l llsme. Baas Ganzendonck is niet 
I dood. 
V 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 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJqUMMARUS5TR. 28-30 ANTWERPEN - TEL. 32.94.77 

^ 

Breng ons cea bezociï 'k Reisbiljet terugjaetaald ^ Afi« ^ g e n o|t«n van 9 tot 9. of op «fopraak. Ül 
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Toen dit jaar (( Le Chaos et la Nuit » van 

Montherlant verscheen, noemde Klébèr Hae-

(dens dit boek « dé gebeurtenis van het jaar ». 

Het was inderdaad meer dan twintig jaar ge

leden dat Montherlant, met « Les Lepreu-

ses », zijn ophefmakende cyclus « Les Jeunes 

Filles » afsloot. Montherlant's jongste roman 

werd door de kritiek op de meest diverse 

reakties onthaald. 

Portret van 

HENRY DE MONTHERLANT 

Henry de Montherlant be
hoort, met Malraux en Gide, 
tot de Franse auteurs waar
van gezegd wordt dat zij nog 
tijdens hun leven legende ge
worden zijn. 

Men heeft Montherlant 
aangevallen om zijn filosofie 
en men heeft hem een gebrek 
aan intellekt verweten. Men 
heeft zijn neiging tot morali
seren kwalijk genomen en 
hem zijn immoraliteit euvel 
geduid. Men heeft een ont
wikkeling, een groei erkend in 
zijn werk, waarvan de eerste 
periode, onder invloed van 
Barrès, afgesloten werd 
met «Les Célibataires» en 
men heeft hem verweten 
zichzelf steeds te herhalen. 
Men heeft beweerd dat hij 
geen enkele idee heeft door
gedacht en men heeft de be
stendige aanwezigheid van 
enkele leidende ideeëjn, vast
gesteld, dewelke hij in veler
lei vormen en gestalten heeft 
voorgehouden^ uitgediei^ï' 'en' 
herhaald... 

Dit alles bewijst reeds de 
moeilijkheden die de kritiek 
ondervindt wanneer zij tegen
over Montherlant's werk 
staat. 

Daarenboven heeft Mon
therlant nooit enige poging 
ondernomen om ook maar op 
de geringste wijze «sympa
thiek » te zijn. Hij is « enfant 
terrible» in dezelfde mate 
doch op een volstrekt andere 
wijze dan Celine. 

Want, wanneer hij het pu
bliek heeft willen schandali-
zeren, dan was daar een die
per en ernstiger reden toe- dan 
het snobistische « épater le 
bourgeois» dat bij moderne 
literatoren al te vaak een ge
brek aan oorspronkelijkheid 
of een gemis aan levenshou
ding moet maskeren. 

De Montherlant wil pijn 
doen, wakker schudden uit 
zelfgenoegzaamheid en rust. 
In « Solstice de Juin » dat in 
1942 verscheen, schrijft hij : 
« Ge zegt, dat ik té veeleisend 
ben... Maar men is veeleisend 
voor wie men liefheeft • een 
wezen, een volk (het ene is 
daarenboven slechts een mi-
krokosmos van het andere) ». 

Welke eis stelt nu Monther
lant, welk « leitmotiv > be
heerst zijn werk ? 

In het hogergenoemde 

B E R T E L S M A N N 

B O E K E N G I L D E 
de grootste boekengilde 

ter wereld, 
offreert l' voor s lechts 

6 0 F PER M A A N D 
Duitse klassieke en 
moderne literatuur 
Katalogus op aanvraag 

BERTELSM ANN-LESERING 
Charleroisestwg, 275. Br 6 

« Solstice de Juin » noemt hij 
het « qualité » : een moeilijk 
te vertalen begrip, waarmee 'n 
hoedanigheid, een innerlijke 
gesteldheid bedoeld wordt die 
onafhankelijk is zowel van 
intelligentie als vaji karakter 
of moraal. 

Het is deze « qualité » die de 
dragende eigenschap is van 
de viriele levenshouding die 
Montherlant predikt en de 
basis van een spiritualiteit die 
in Schopenhauer en Nietzsche 
haar aanvang neemt, en dit 
niettegenstaande het feit dat 

men uit Montherlant's werk 
een bloemlezing uitgaf onder 
de titel « Pages Catholiques ». 

Het is vanuit dit begrip 
« qualité », dat Montherlant 
vertrekt om zijn eisen te stel
len en zijn kritiek te uiten : 
een eis tot een manhaftige 
levenshouding waarin de 
mannelijke deugden van de 
soldaat en de dienstbaarheid 
voorop staan, en niet de lief
de noch de kristelijke liefde 
tot de naaste, noch de na
tuurlijke tussen man en 
vrouw, —̂ en een kritiek op al 
wat aan deze « kwaliteit > af
breuk kan doen. Niemand 
heeft, buiten Jünger, de oor
log als mogelijkheid tot ver
innerlijking en verheffing 
lijk hij getekend, en zijn kri
tiek op heel de moderne hou

ding tegenover de vrouw, op 
de « morale de midinette » is 
het leitmotiv van zijn « Jeu
nes Filles». Geen enkele 
Fransman heeft de Franse 
zucht tot rationalisatie en 
vermooiïng (deze grote sa
menzwering tegen 't naïve en 
natuurlijke) zoals hij aange
klaagd en tegenover de schit
terende middelmatigheid van 
een gepopulariseerde Franse 
« esprit» het verbond tussen 
klassieke traditie en noordse 
bewogenheid en individuali
teit geplaatst. Men verwijt 
hem soms een onevenwich
tigheid in de uitwerking, een 
te ver doorgedreven welspre
kendheid die schaadt aan het 
geheel. Doch dit belet niet dat 
Montherlant — die volgens R. 
PouUet beschikt over een 

taalvermogen dat in de Fran
se literatuur slechts geëven
aard wordt door Léautaud — 
in zijn romans en essais een 
werk geschapen heeft dat een 
uniek document is, niet 
slechts om zijn literaire waar
de maar ook om de onver
bloemde, scherpe kritiek op 
« les déf auts de l'Occident». 

Henry de Montherlant was, 
met Celine, de voornaamste 
auteur der Franse collabora
tie. Dit belette nochtans niet, 
dat hij in 1960 als opvolger 
van André Siegried tot lid der 
Académie Frangaise verkozen 
werd. Reeds voor de oorlog 
had de Académie de waarde 
van zijn werk erkend, door 
aan «Les Célibataires» de 
Grand prix de la Littérature 
te verlenen. 

Steentjes voor 

ONS TAALGEBOVW 

GOEDE EN SLECHTE HEBRETJES 

Vele Vlamingen (eigenlijk verdienen ze meer de naam 
Belgen), hebben de onhebbelijke gewoonte aldoor te HERREN, 
d.i. te pas en te onpas het voorvoegsel « HER- » voor een werh-
woord te plaatsen, natuurlijk precies ddAr waar het Franse 
woord met RE- begint. Omdat de Walen van RECOMMEN-
CER, RECOMPTER, RECLASSER, REFAIRE, R^TOMBER spre
ken, menen velen dat ze het niet kunnen stellen zonder de 
woorden HERBEGINNEN, HERSTELLEN, HERCLASSEREN, 
HERDOEN, HERVALLEN, die stuk voor stuk onbestaande zijn 
in onze taal. In tegenstelling met het Franse RE- dat men naar 
willekt^, in de spreektaal voor elk werkwoord kan plaatsen om 
een herhaling van de handeling uit te drukken, is ons HER-
geen produktief voorvoegsel, d.w.z. het kan alleen voorkomen 
in geijkte, vastliggende samenstellingen waarin men het voor
voegsel niet los-denkt van het grondwoord Het aantal herretjes 
in onze taal ligt dus vast en niemand kan eigenmachtig dat 
aantal opdrijven. 

Het moderne Nederlands heejt daarentegen andere middel
tjes genoeg om de herhaling van een handeling uit te drukken 
Eerst en vooral hebben we de bijwoorden opnieuw, weer, 
nog 's, in de schrijftaal ook weder, andermaal, nogmaals . 
OPNIEUW BEGINNEN, WEER OPENEN, NOG S VALLEN, 
NOGMAALS ZONDIGEh, ANDERMAAL HET WOORD NEMEN. 
En TERUG zul je vragen ? Nee, TERUG heeft nooit de beteke
nis van Frans DE NOUVEAU. Men kan EEN DEUR niet TERUG 
SLUITEN, DE BLIKSEM kan niet TERUG OP DEZELFDE 
HOEVE INSLAAN, VADER kan niet TERUG ZIEK WORDEN ; 
TERUG betekent zoveel als : u weer in dezelfde richting, 
opnieuw naar dezelfde plaats » ; TERUGZENDEN, TERUG
KEREN, TERUGLOPEN TERUGKOPPELEN, TERUGKAATSEN, 
HIJ IS TERUG, enz. Bi] OPNIEUW en WEER denkt men aan 
een herhaling, bij TERUG aan een verplaatsing in een vroegere 
of vorige richting. Een ander middeltje om de herhaling weer 
te geven is de voorvoeging van over : EEN WERK OVERDOEN 
.(refaire), EEN HUISWERK OVERMAKEN (refaire), EEN LES 
OVERLEREN (repasser), EEN BOEK OVERLEZEN (relire), 
EEN TEKST OVERSCHRIJVEiS (recopier) EEN MATCH OVER
SPELEN (rejouer), OVERSTEMMEN (revoter). OVERTEKENEN, 
OVERWEGEN (repeser), EEN LES OVERZIEN (zag over, over-
gezien : revoir) enz., telkens met de klemtoon op over, het 
geen die werkwoorden scheidbaar maakt. 

Een andere reeks wordt gevormd met weder : WEDER
OPVOERING (V. toneelstuk, Fr. reprise). WEDEROPVOEREN , 
WEDEROPBOUW (reconstruction). WEDEROPSTANDING 
(resurrection), WEDERVERKOOP (rev'endeur), WEDER
GEBOORTE (renaissance). WEERKAATSEN, enz. hetgeen bel-
gicismen als IIEROPVOERING, IIEROPSTANDING, UERVER-
XOPER, HEROPBOUW, HERKAATSEN overbodig maakt. 

Hierbij hoort ook het dubbele gallicisme HERVALLEN (na 
kortstondig herstel opnieuw ziek worden, ook figuurl. : 
opnieuw zondigen), in het Frans kan men wel TOMBER 
MALADE doch bij ons is ZIEK VALLEN zo vallen dat je er 
ziek door wordt, vgl. doodvallen. In het Nederlands kan men 
ziek wordeti, plots ziek worden, opnieuw ziek worden, en 
tenslotte het slachtoffer worden van een zgn. WEDERINSTOR
TING bv. HIJ IS REEDS AAN ZIJN TWEEDE WEDERINSTOR
TING TOE SEDERT ZIJN HERSTEL. Ook ver- geeft zeer goed 
het Franse RE- weer : VERNIEUWEN (renouveler, niet her
nieuwen),- VERPLAATSEN, VERLEGGEN (remettre), ZICH 
VERKLEDEN, IN EEN GEWOONTE VERVALLEN (niet her
vallen): 

Dit waren dus een aantal slechte horretjes Onder de goede 
herretjes rekenen we eerst en vooral het woordje HERRETJE 
zelf. Een herretje is immers EEN KLEIN HER en studenten en 
scholieren noemen een HEREXAMEN kortweg een HER : IK 
HEB NOOIT EEN ENKEL HER GEHAD ; JANTJE HEEFT EEN 
HERRETJE VOOR WISKUNDE Een herretje of HEREXAMEN 
is evenwel niet hetzelfde als een OVERGANGSEXAMEN, met 
welk woord elk examen wordt aangeduid dat dient om OVER 
te GAAN naar een hogere klasse. Een overgangsexamen is wat 
de Vlamingen ten onrechte een eindejaarsexamen noemen, en 
dezelfden die spreken van overgangs- en eindejaarsexamen in 
plaats van HER- en OVERGANGSEXAMEN, hebben het over 
in- en uitgangsexamens instede van TOELATINGS- en EIND
EXAMEN. Zoek eens stuk voor stuk de Franse termen op i 

Veel gebruikte her-woorden zijn HERNEMEN en HERLEI
DEN, doch niet in de betekenis die de Vlaming er meestal aan 
hecht onder invloed van Fr. REDUIRE en REPRENDRE. Zo 
kan men wel EEN BREUK WISKUNDIG HERLEIDEN en 
figuurlijk dus ook iets tot eenvoudiger voimen herleiden, doch 
REDUIRE A SON MINIMUM en REDUIRE A LA SOMME DE 
WO Frs. heet bij ons : TOT EEN MINIMUM (rijmt op adem) 
BEPERKEN ; TOT 200 Frs. TERUGBRENGEN, BESNOEIEN, 
INKRIMPEN. De vijand kan een voorheen genomen VESTING 
HERNEMEN, na een pauze kan een spreker HERNEMEN d.i. het 
woord weer opnemen, doch REPRENDRE LES TRAVAUX, LES 
LEgONS luidt bij ons DE WERKEN, DB LESSEN HERVATTEN, 
Fr. REPRISE DES LEQONS, RENTREE DES CLASSES, NL 
HERVATTING DER LESSEN. 

Je moet dus niet in hel wilde weg gaan henen. In de 
meeste herwoorden die aanvaard zijn in hel algemeen 
beschaafd, voelt men geen duidelijk verband meer lussen het 
grondwoord en het herhalings-her : herdenken, herleven, her
kennen, herinneren, herhalen, herstellen, herroepen hervor
ming, herwaardering enz. Voor het overige wordt ei in onze 
taal in zeer beperkie: mate geherd, niet zoals bij de Fransen 
die bv. zonder een :wcem van aarzeling zullen zeggen : IL VA 
REPLEUVOIR. REGARE VITE TA VOITURE POUR QU'ELLE 
NE SE REMOUILLE ' hetgeen me doei denken aan sommige 
Vlamingen (Belgen ?) die durvin zeggen : HET REGENT HSR, 
daarbij waarschijnlijk het werkwoord HEKREGENEN voor ogen 
houdend l 

U.J. Bouwindn. 
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' 0 De radio- en TV-lucht gomt 
weer eens van de hericMen over 
Vlaamse ahleurs, Vlaamse radio-
en Vlaamse TV-mensen die één 
voor één door de Noord-Nederland
se studio's worden aangezogen en 
pgeslokt. In die berichten is 
\eljs reeds sprake van de Uam-
mrgse Bavaria-studio's... en van 
ie t vele geld dat die jnannen er 
tegenaan kunnen gooien, wanneer 
ie op jacht gaan naar TV-lalenl ' 

Tussen de regels van de (soms 
voorbarige) persberichten leest 
men over de centen die in het 
buitenland (en ook in kleineie 
landen dan onze noordelijke buur-
tiaat) ^voorhanden zijn voor een 
waarachtige moderne ktilluurpo-
litiek. Tussen diezeljde regels 
teest men echter ook over het 
vele geld dat in ons gezegend 
vaderland MET voorhanden is 
voor een degelijke kultuurpoUliek. 
De officiële cijfers bewijzen dit 
trouwens en zijn sprekend genoeg. 
In 19G1 bv. gaf men bij onze noor
derburen voor « Jeugdzorg, volks
ontwikkeling en sport » HO mil
joen méér uit dan in ons land. 
De post « Kunsten, oudheidkunde 
en natuurbescherming » verscheen 
bij ons met 260 miljoen minder 
In de officiële statistieken, terwiil 
voor « Radio, televisie en pers » 
(nog altijd in vergelijking met 

Nederland) 79 miljoen minder uit
gegeven werd. Samengeteld : 479 
miljoen minder. Bijna een ha'f 
miljard ! 

Onderlu.'<sen richten onze TV-
mensen hun blikken naar het 
noorden. Iedereen zal zonder ver
dere uilleg begrijpen waar het 
sclioenlje precies wringt 1 

0 Met hel amuzemenlspro-
grammu van maandagavond heb
ben Jo Leemans, Jef Biirm, Clmr-
hs Janssens en de anderen 
betvezen misschien wel verschil
lende markten met een bczocl.je 
vereerd te hebben, maar dat ze 
« VAN ALLE MARKTEN TIIVIS >> 
zouden zijn is niet gebleken. Daar
voor vlotte alles niet genoeg, 
ontbrak er te zeer een vaste lijn 
in liet programma en stonden de 
afzonderlijke nummers onvoldoen
de op peil. 

Jo Leemans scheen zicii maan
dagavond op dat marktplein vol
komen op haar plaals te voelen. 
We moeten eerlijk toegeven : ah 
marktzangeres heeft Jo Leemans 
haar gelijke niet. Ze moest trou
wens rrveer van die « vreselijke 
moord «-geschiedenissen zingen. 
Het genre ligt haar ! 

Jef Burm voelde zich als mark! 
kramer blijkbaar minder op zijn 
gemak Zijn TV-liedje bracht hij 
volkomen genietbaar, maar de 
stiel van romancier raden we item 
toch af : dat nummer was niet 
schitterend I 

Charles Janssens en zijn kolle-
ga-politieman brachten voortreffe
lijke dialogen, alhoewel we reeds 
beter gekregen hebben. Hetzelfde 
moet trouwens gezegd worden van 
« The Strangers ». Deze laatslen 
waren werkelijk ander de aan
vaardbare middelmaat. . Tenzij 
iemand van mening zou zijn dat 
hun Egyplisch nummer een mees-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

14 30 : Ruitersport : Rechtstreekse 
reportage van de jumping België -
Kederland gehouden in het Nachte-
galenpark te Antwerpen — 16 00 : 
Waterski : Rechtstreekse reportage 
van de wereldkampioenschappen ge
houden te Vichv — 17 00 tot 17 20 : 
KUem, klem, kleutertje — 19 00 : 
Safari • TV-fUmreportage (6e afl ) 
— 19 30 : Wojtus en Bacus, poppen-
fllm — 19 40 : Geburen ; een film-
klucht uit de oude doos met Buster 
Keaton — 20 00 : TV-nieuws •— 
20.20 • Tussen u en mii : een selek-
tie uit Will Perdy's one-man show 
1963 — 21 05 : Sportweekend : sport-
aktualiteiten in woord en beeld — 
21 35 : Het 87e politiedistrikt • TV-
politiefeuiUeton (8e afl ) — 22 25 ; 
T-weede nieuwsuitzending. 

film • Refrein In mijn hart ( With 
a song m my heart) : muzikale film 
van Walter Lang over het leven van 
de zangeres Jane Proman met 
Susan Hayward, Rory Calhourn en 
Telma Ritter (Engelse versie met 
tweetalige onderschriften) (voor vol
wassenen) — 22 50 : Tweede nieuws
uitzending. 

• VRIJDAG 

MAANDAG 
19 30 • Zoeklicht op de kulturele 
Rktuahteit — 19.45 : Teletaalles — 
19 57 : E>e Weerman — 20.00 • TV-
nieuws — 20.20 • Panorama" : de 
week in beeld — 20 50 : Speelfilm : 
De schone van Parijs : drama van 
Jean Negulesco naar Ernest Heming
way, met Micheline Presle en John 
Garfield (Engelse versie met twee
talige onderschriften - voor volwas
senen ) — 2215 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DINSDAG 

19 30 : Teletaalles — 19 42 : Inter
nationaal jeugdmagazme — 19.55 : 
De Weerman — 20 00 ; TV-nieuws — 
20 20 : Yerma (De dorre akker) : 
dramatisch spel van Pederico Garcia 
Lorea Nederlandse vertaling : J W. 
Werumeus Buning — 22 00 : Pre
mière — 22 30 : Tweede nieuwsuit
zending — 22 40 tot 23 40 : Zwem
men. Reportage van de Eurovisie-
zwemkompetitie gehouden te Black
pool (Ie dag). 

• ZATERDAG 
1515 tot 16 30 : Zwemmen. Recht
streekse reportage van de Eurovisie-
zwemcompetitie gehouden te Black
pool (2e dag) — 19 00 : Top cat : 
satirische tekenfilm — 19 30 : Aan
gename kennismaking met het Pay-
ottenland — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Sport m ' t kort — 20 25 • 
« Er kan altijd eentje bij » : TV-
feuilleton (lie afl.) — 20 50 • Echo 
— 21.20 : Grüsse aus Zurich, een 
internationaal ontspannlngsprogram-
ma —• 22 45 : ' t Is maar een woord 
— 23.20 : Tweede nieuwsuitzending. 

teriverk wai... ! En dal eeuwig 
dialeld ! 

Alles bij elkaar toch een geniet
baar amuzementsprogramma en 
dus een goede avond. ~ 

0 A (ei zonder veel genoegen 
liebbcn we deze week genoteerd 
dat de « SCIIATTE\ OP ZOLDER » 
voorlopig op zolder zullen blijven. 
Met zonder veel genoegen, zeggen 

Jo Leeinani, in liet spoor van Elsbeth Janda. 
Hierboven : prenten onder de galg. 

BOODSCHAP 
YOERSTREEK 

(vervolg van blz. 8) 
...In Limburg zullen we 

eindelijk volksvertegen
woordigers vinden, die we 
kunnen raadplegen zonder 
profiterende tussenperso
nen... 

...U zult de Franskiljons 
eens zien lopen naar Ton
geren en Hasselt ('s 
avonds, als niemand het 
ziet!) 

Hadden we gelijk of 
niet? 

We danken de bevolking 
van de Voerstreek voor 
het vertrouwen, dat ze 
sindsdien in ons gesteld 
heeft. We menen dat elk 
rechtgeaard burger het nu 
ook met ons zal eens zijn 
om een groot kruis te trek
ken over de tijd dat we 
van onbenulligheden dra
ma's maakten. 

Het ogenblik is nu aan
gebroken om in de beste 
verstandhouding samen te 
werken met onze nieuwe 
provinciale overheden. Een 
handvol onverantwoorde-

lijken wegen tenslotte niet 
op tegen de massa goed-
wiligen die rust en wel
vaart wensen. De plannen 
die te Hasselt nu reeds 
uitgewerkt worden om de 
Luikse verwaarlozing van 
onze streek te verhelpen, 

vragen de medewerking 
van iedereen. 

In verband met de Luik
se manifestatie van 1 sep
tember, die voorzeker door 
de meeste bewoners van 
de streek ongewenst wordt 
geacht, alleen dit : men
sen uit de Voerstreek, ver
mijdt botsingen. Laat U 
niet vangen aan kinder
achtige uitdagingen. We 
herhalen het : maakt van 
onbenulligheden geen dra
ma's. De Luikenaars be
seffen beter dan wij dat 
ze de Voerstreek voor al
tijd kwijt zijn. 

we, want we houden zelfs in d* 
Vlaamse TV van een beetje stijU 
En die was, sinds LDL in hel prO' 
gramma rondloopt, ver zoek je« 
raakt. Het was deze week zelfs zo 
erg, dat ze elkaar nu ook al in de 
weg begonnen te lopen. Dat was 
werttelijk het enige dat er nog 
aan onlbralt I 

Voor de rest was alles er : de 
kermismolen en de meester-
marktkramer. Arme deskundige, 
die in een dergelijk milieu zijn 
ivetenscliap moet komen verkopen / 

0 « 0^'DER EEN DRAAD » 
rijdt overmorgen de sneltrein van 
Amsterdam naar Parijs en omge
keerd. De BRT heeft ons over de 
elektrifikatie van deze lijn deze 
week een dokumentaire geprezen-
ieerd, waarbij Raf Reymen tekst
schrijver en regisseur was. 

We kunnen zeggen dat die nian 
•zich met sukses van zijn opdracht 
gekweten heeft. Op sommige 
cgenblikken gaf het geheel welis
waar een tamelijk rommelige in
druk, maar er stak lijn in het 
monlagewerk en de beelden waren 
over het algemeen mooi en duide
lijk, zodat het programma achter
af een degelijke indruk naliet. 

Het is niet altijd zoveel l 

0 Iedereen heeft woensdag
avond zeker gekeken naar de Avro-
opvoering van « WAREN AR MET 
DE POT n. Want laat het dan waar 
zijn dat het stuk wat uit de tijd 
geraakt is, de opvoering voldeed 
onder alle opzichten aan de meest 
veeleisende en in de opvatting 
Dan Johan de Meester was het nog 
volkomen genietbaar. 

We hebben de opvoering vroe
ger reeds besproken en we gaan er 
dus niet op terugkeren. Ook al 
hebben we wel degelijk een tweede 
keer gelicken... 

Jvb. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure , d o c u m e n t a t i e 
en l i js ten n a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11. Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149. Gent; 
of naar : 
Postbus. 231. Brussel 1. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslacen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding:. 
Dagelijks verschillendo 
verlovingen. 

19.30 : Gastprogramma — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Sport in 't kort 
— 20 25 : Bonanza — 21 15 : Verover 
de aarde : wetenschappelijke repor
tage — 22 05 : Taptoe — 22 20 i 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
19 00 • Kom toch eens kijken — 
19 30 Ripcord : Jachtongeval : TV-
feuiUeton (33e afl ) — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
20 20 : « Plantage Tamarinde » : 
spe) door Hans Keuls Opvoering in 
samenwerking met de toneelgroep 
« Centrum » — 2210 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
10.30 : Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Sport in ' t kort 

— 20 25 : Flitsen — 21.05 : Speel-

PLASTIEK DEKZEILEN 
voor oogst-, hooi-, vlasmij ten enz in dikke plastiek 0.20 mm, met 
grote verkoperde ogen. versterkt geplaatst, om de metei van de ganse 
omtrek van het zeil Breedten tot 20 m met lengte naar keuze 
UITERST LAGE PRIJZEN I I 1 

6 X 5 = 30 m2 .. 495 F 6 x 9 
6 X 6 = 36 m2 ... 493 F 6 X 10 
6 X 7 = 42 m2 ... 693 F 6 x 11 
6 X 8 = 48 m2 ... 768 F 6 x 12 

Al deze maten, alsook In breedte 4 en 8 m. 

B v m breedte 6 meter 
= 54 m2 ... 864 F 
= 60 m2 ... 960 F 
= 66 m2 ... 1.056 F 
= 72 m2 ... 1.152 F 
zijn uit één stuk zonder 

10-12-14-16-18-20 enz zijn leverbaar, maar dan naad De breedten 
aaneen gel ast 
SILO Verder aiie dikten en breedten, zonder ogen, zwart ol doorschij
nend voor silo enS! — Plastiek voor TUINBOUW. — Zwarte plastiek ' 
voor grondbedekking 
TUNNELONG Goedkope piastiekkappen van grote lengte, ter ver
vanging van glas over groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 
dan glas 

t riisilist met monsters grciils op aanvraag 

A G R I P L A ^ T I C *• *"«• tnmlèrestraat — BRUSSEL 19 
'rv. „!^V. . ,. *•« = '»2^ 43.60.83 's avonds. 
Do oudsta gespecialiseerde plastiekhandel voor Land- en Tuinbouw 
van net land. — ECnip deze advertentie uit 

ARR. G E N T - EEKLO 

VOLKSONIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER TE 

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

Te Antwerpen met aansluiting te St. Niklaas om 14 uur 30. 
Kortrijk met aansluiting te Detnze om 14 uur 30 
Oudenaarde met aansluiting te Demze om 14 uur 30. 

Brussel met aansluiting te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aansluiting te Eekio om 14 uur 30. 
Aankomst rond 15 uiu 30 te Gent, waai het S t Pieters

plein zal voort>ehouden worden als parkeerterrein. 
Vorming yan de betogmg op üet S t Pietersplein met m » . 

zlekkapellen. radiowagens, spandoeken, en vlaggen. 

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

door Dr L. Wouters en Dr. B. Van-Leempiitten, Ingeleid door 
de prov voorzitter 

Slotwoord door Mr P. Van der ESst. Einde om 18 uur. 
Kentekens worden vericocht tegen die prijs van 10 P. 
T e verkr i jgen op tiet a r r . s ek re t a r i aa t d o n d e r d a g - en 

vr i jdagavond vanaf 20.15 h . 

file:///eljs
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GENT - 29 SEPTEMBER 

De yoQcsunie - betoging te Gent op zondag 29 september Is 
de eerste grote part i j - bijeenkomst n a he t stemmen van de 
ongelukswetten in Kamer en Se naa t . 

Ze vindt p!aats te Gent, de stad van de eerste-minister. 

Men zal er ons tellen. Men zal willen weten of de Vlamin
gen, na de nederlaag van juli, nog genoeg veerkracht hebben 
om het verzet voort te zetten. 

Wat zal ons antwoord zijn! 

Wij zijn allen te Gent! 

Richt deze week de verplaatsing in. Op 29 september is 
gans de Volksunie te Gent. 

BRABANT 

ANTWERPEN 

VJM.O. ANTWERPEN 

Zaterdag, 7 september 1963 : 
wij hebben 15 figuranten nodig 
voor het draaien van een film. 
Deze laatste zal vertoond worden 
op het T.V. - scherm. 

Bijeenkomst : te 14 uur c^ de 
Ossemarkthoek Rodestraat. 

De andere leden zullen een 
werftocht houden in de binnen
stad. 

AlCen op post, geen achterblij
vers a.u.b. 

Zondag, 8 september 1963 : 
werftocht doorheen de gemeente 
Wilrijk. 

Verzamelen te 9 uur 15 op de 
parking van de Carnotstraat , ter 
hoogte \ a n het lokaal « Nieuwe 
Oamot » I 

Woensdag, 11 september 1963 : 
algemene oefening voor alle trom
petters. 

Voorbereiding fakkeltocht op 28 
september. 

Ook nieuwe kandidaten worden 
verwacht. 

Aanvang : 20 uur in he t lokaal: 
« Rubens », Sta t ies t raat 175 te 
Berchem. 

Wie nog een trompet van de 
V.M.O. in het bezit heeft alsook 
een trompetwimpel zal het sekre-
ta r iaa t hiervan op de hoogte stel
len. 
Allerlei. 

Zaterdag, 28 september 1963 : 
inhuldiging van het V.M.O. lo
kaal te Mortsei. 

1. Te 14 uur : werftocht door
heen Mortsel. 

2. Te 20 uur : vaandel - overhan
diging. 

3. Te 20 uur 30 : fakkeloptocht 
doorheen de gemeente, in het te
ken « 3de mars op Bruseel ». 

Maak nu reeds propaganda van 
m a n tot m a n ! 

Zondag, 29 september 1963 : 
massale autokaravaan naar Gent. 

Betoging te Gent, met mede
werking van de muziekkapel, ven
deliers, vaandeldragers en orde-
wacht. 

Zorg er voor die dag vrij te 
houden! 

Oproep voor de Volksunie — 
Betoging te Gent op 29 sep
tember. 

Aan onze vrienden in de pro
vincie Antwerpen! 

Wij roepen al onze kaderle
den, sympatisanten en mede
werkers uit heel onze provincie 
op tot een aktleve en massale 
deelname aan de Volksunie -
betoging te Gent op 29 sep

tember. 
Wij nodigen IJ uit In ons 

blad de richtlijnen daaromtrent 
te lezen en, strikt op te volgen. 

Onze provmcie nam in het 
verleden st«eds aktief deel aan 
alle grote manifestaties buiten 
de provincie : IJzerbedevaarten, 
herdenkmgen en vieringen in 
alle delen van het Vlaamse 
land, tot ze'fs in de Voerstreek! 

Ditmaal Itiidt het parooi : op 
29 september allen naa r Gent! 

Budl van der Paal, prov. 
voorzitter. 

Etierme 91oss«, prov. sekreta-

Massale autokaravaan naa r Gent 

op zondag 29 september. 

Wij verzoeken aile autobezitters 
die dag vrij te houden om aan 
deze gezamenlijke optocht naa r 
Gent evenals aan de betoging al
daar zo talrijk mogelijk deel te 
nemen. 

Degenen die niet over een ver
voermiddel beschikken kunnen 
Inschrijven bij hun afdelings
voorzitter of op het arrondisse-
mentssekretariaat tegen de prijs 
van 45 P. Wij zorgen voor de no-
dige autobussen 

Plaats en uur van vertrek zui
len wij aanstaande week meede
len. 

Richtlijnen volgen. 

BRUSSEL 

Houd volgende dagen vrij . 

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

Zondag 29 september voor de 
machtige propagandasterri t naa r 
Gent, 

Bijeenkomst te 13 uur 15 achter 
de KVS om van daaruit met ka
ravaan te vertrekken naar 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 « Ohevalier Marin » Ge
meenteplein 18 te Molenbeek. 

Zondag 27 oktober voor de Mars 
tegen he t unitaristisch en kapitor 
listisch franskiljonisme en tegen 
de heimelijke ga-ondspekulanten. 

DILBEEK 

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

MECHELEN 

Kontahtkluh. 
Op woensdag 28 augustus vond 

gadering na he t vakantieseizoen 
in he t Guldenhuis de eerste ver
van de KontaktMub plaats. De 
vergadering kende een groot suk-

WELLE WEER IN HET BRANDPUNT 

Het is zeker niet nodig in dit 
blad de afdeling Welle voor te 
stellen. Voor diegenen echter 
die Welle nog niet kennen en 
er voor de eerste maal op 21 
september aanwezig zullen zijn, 
willen wij toch graag eraan 
herinneren dat het Welle was 
dat, als kleine gemeente (3000 
inwoners), het eerst 100 V.U. -
leden liet inschrijven (dit aan
ta l steeg ondertussen tot meer 
dan 150). Het was ook WeUe 
dat uitpakte met een grootse 
11 juliviering in 1961. De derde 
inrichting (1963) kende een 
reuze bijval; er waren onge
veer 800 aanwezigen, zodat 
Welle werkelijk er in geslaagd 
is, va« dit feest de 11 julivie
ring te maken van het ^rr. 
Aalst. 

Het was eveneens Welle dat 
verleden jaar , van wal stafc 
met een Volksuniewielerwed
strijd. Dat dit een gelukkig ini
tiatief was, heeft ondertussen 
die ijrerigje afdeling Zottegem 
begrepen en helpen bewijzen, 
want ook hun wedstrijd kende 
een enorm succes! 

Dat de mannen van Welle 
niet bij de pakken blijven zit
ten,* blijkt uit het uitgzbreid pro

gramma hieronder da t volledig 
in het teken staat van de gro
te Oostvlaamse betoging welke 
acht dagen later p 'aa ts heeft 
te Gent, 

Wij doen langs deze weg een 
warme oproep om op 21 septem
ber 1963 te 13 uur 30 aanwezig 
te zijn te Welle en er getuige 
te worden de grootse sportma-

r \ 

'VOLtt^UNIE' 
ftET06IN6 

nifestatie van de Volksunie. 
Feestprogramma : 

1. Grote Volksunie - Duiven-
vlucht uit Quièvrain, 30.000 F 
gewaarborgd. 

AMe duivenliefhebbers uit he t 
Vlaamse land mogen hieraan 
deelnemen. 

Geen beperking. 
Inkorven in he t duivenk&aal 

bij Wwe De Man, Statiestraat, 
op vrijdag 20 sept. van 19 uur 
tot 21 uur. 

liOssen op zaterdag 21 sept. te 
8 uur. 

Inbrengen der tellers in he t 
café Cambrinus, lokaal V.U., 
Dorp. 

2. Zaterdag 21 Sept. te 11 uur 
30 grote gratis ballonwedstrijd 
voor kinderen beneden de 14 
jaar . 

Prachtige naturaprijzen zijn 
hieraan verbonden. 

3. Zaterdag 21 september te 
13 nur 30. 

2de grote prijs w e ^ b l a d 
« De Volksunie » voor interna
tionale liefhebbers. 

Ereprijs Senator Diependae-
le - volksvert. van Leempul-
ten. 

10.000 F prijzen en premien. 
Afstand : 120 km langs Wel

le — Denderhoutem — Idder-
gem — Denderleeuw — Aalst — 
Herzele — Velzeke — Oude
naarde — Ronse — Nederbrakel 
— Ninove en Welle. 

Inschrijving — Vertrek — 
Aankomsten — Prijsuitdeling : 
Café Cambrinus, Dorp. 

4. In afwachting te 14 uur 15 
grote prijs Weü-Straler. 

Ereprijs : vleeswaren fabriek 
(( Nervia » voor liefhebbers -

nieuwelingen. 
5000 F prijzen en premiën. 

Afstand : 70 km langs WeUe 
— Denderhoutem — Iddergem 
— Denderleeuw — Welle (7 ron
den) . 

Inschrijving en vertrek : Café 
Kerksken, Regentiestraat 

Aankomst en prijsuitdeling ': 
Café Cambrinus, Dorp. 

Evenals onze voormannen zult 
u in WeHe aanwezig willen zijn 
om er de inrichters aan te moe
digen en aan te sporen om ti j 
dens het gemeenteverk>?z!ngs-
jaar 1964 nog meer en beter te 
doen. 

Difra. 

ses inzake opkomst der aanwezi
gen en inhoud van de causerie 
van de spreker. Nadat ir. Oscar 
Renard, de aanwezigen had weè-
koon geheten en een oproep had 
uitgesproken tot een aktieve in
zet van aJ de krachten in de 
strijd, behandelde volksvertegen
woordiger Reimond Mattheyssens 
het kamerdebat rond de taalont-
werpen met de anekdotische bi-
zonderheden. Deze vergadering 
houdt een belofte in voor deze in 
de toekomst. 

Breugelfeest. 

Zaterdag 14 september. 
De belangstellmg bij de voor

verkoop der kaarten van het 
Breugelfeest is een teken da t een 
bizonder sukses belooft. De Vlaam
se kliub heet iedereen hartelijk 
welkom in de stadsfeestzaai, te 20 
uur 30 in de Frederik de Merode-
straat . Voor stemming en dans 
zorgt he t showorkest van Stan 
Philips. 

Een prachtige folder werd uit
gegeven. Deze kan schrifteltijk 
aangevraagd worden op het adres 
van Pons De Werf, Oaputsteen-
s t raat 138, Mech'elen. 

De folder is voorzien van prach
tige reprodukties van schilderijen 
van Bruegel. 

De Vriendenkring van het lokaal 
Opsinjoorke. 

Tijdens de recente feestjes werd 
er bizondere aandacht besteed 
aan de financiële steun voor de 
VU afdeling Mechelen Stad. Ver
schillende geschenken werden per 
amerikaans opbod van de hand 
gedaan. De heer J a n Haezendonck 
onderscheidde zich bizonder door 
zijn dynamische aktiviteit : een 
bedrag van 4.275 P werd aan de 
arr. voorzitter Oskar Renard over
handigd. 

Propaganda. 
De heer Frans Gielis werd oi>-

genomen In he t bestuur van de 
afdeling van de s tad en, bizonder 
belast met de aktleve propagan
da. Hij onderscheidde zich reeds 
flink door zijn stimulerend werk 
bij de neen Theo aktle en het 
verspreiden van duizenden pam
fletten in de stad. 

LIMBURG 

ZELEM 
Onze ijverige secretaris Juul 

Olaes heeft een. reeks huisbezoeken 
afgelegd met he t oog op he t wer
ven van nieuwe abcmnementen. 
GENK 

Op zaterdag 14 september a.s. 
te 20 uur spreekt eerw. Pater Mar
cel Brauns, jezuiet in de zaal 
Rembrandt, weg naar As 1 te 
Genk. Maak van nu af propagan
da en wees zonder fout op post. 

Het onderwerp dat hlJ behan
delt is buitengewoon belangrijk 
namelijk « Vlaamse en sociale be
weging onder bijbelse belichting », 

. MEEUWEN 
Zondag voormiddag 15 sept. n a 

de hoogmis spreekt Pater Btrauns 
in de gemeentezaal te Meeuwen. 
Het is een enige gelegenheid om 
iets meer te vernemen over de 
Vlaamse strijd vanuit christelijk 
s tandpunt gezien. 

VOERSTREEK 
Niettegenstaande de verwarren

de berichten waren veel Limbur
gers opgekomen om de feestver-
gadering te komen bijwonen in 
Hof De Voer. 

Er werden korte toespraken ge
houden door Wim Jorissen en 
CCem Oolemont waarin -ze beiden 
onderstreepten dat de Voerbewo
ners volledig Op de steun van de 
Volksunie kunnen rekenen. De 
aanwe2rgen hebben meteen kun
nen ondervinden op welke wijze 
de Waalse rijkswacht optreedt. 

' LIMBURG 
Deelname protestbetoging te Gent. 

Ter gelegenheid van de grote 
protestbetoging te Gent op zon
dag namiddag 29 september <doen 
we een warme oproep tot alle le-
z«T5 en sympathisanten h ieraan 
zo ta'rijk mogelijk deel te nemen. 
Wie die zond&g een uitst tapje 
plant neme Gent. I Jmburg moet 
ook vertegenwoordigd zijn. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De kolportage te St. Lievens 

Houtem verliep buiten verwach
ting zeer goed. 76 verkochte num
mers. En. onttrokken aan invloed 
van ruggegraatloze C.V.P. kamer-
lid Otte. 

« Loontje komt om zijn boont
je » man. 

Ook hier, verkondigt de Volks
unie de Vlaamse waarheid. 

Volgende zondag, kolportage 
vanuit Aalst, naar Smetlede, Wan-
zele, Impe en Erondegem. 

Bijeenkomst loltaal « De 
Vriendschap » Aalst, 8 uu* 30 of 
kerk Erondegem 9 uur 15. 

Voor he t arrondissement Aalst 
betekent deze dubbele kolportage^ 
da t 130 nummers aan de man ge
bracht zijn, in twee gemeenten» 
waar tot op heden, nog geen V.U. 
aktiviteit waar te nemen was. Het 
bewijs dat wij overal doorbreken. 

Nog een speciaal woordeken a a n 
onze vrienden leden of abonnen-
ten, auto - bezitters. Wij doen 
beroep op hen om onze propagan
disten bij de kolportage - tochten 
t e vervoeren. Dankbaar zullen 
n a a m en adres <^genomen wor
den lokaal « De Vriendschap v 
Aalst. 

NINOVE 
De kersverse kolportage - ixloeg 

van het kanton Ninove, onder lei
ding van kantonale gevolmach
tigde Vanderween Jan , heeft he t 
verre van slecht gedaan bij de 
eerste tocht te Denderwindeke. 

54 verkochte nummers. Volhov»-
den jongens. 

Volgende zondag gaat het naa r 
de gemeente Overboelaere. 

Bijeenkomst lokaal De Klok. 
Dorp, Denderleeuw, 8 uur 30 ol 
kerk Overboelaere 9 uur 15. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
Naar de V.U. - betoging te Gent 
op 29 sept. a.s. 

Uit Blankenberge 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 niet mo
gelijk ware geweest! Daarom t s . 
dereen op post om de betering 
van onze Gentse vrienden te doen 
slagen. 

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

DIKSMUIDE 

Au to busdiens t 
n a a r de Voers t reek 

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

Inschrijvingen^ bij Leo De-
vreese,- Vlaams Huis, I Jzer laan, 
Diksmuide . 

ROESELARE - TIELT 
Kolportages. 

Onze propaganda - leden heb-
ben deze week weer prachti tg 
werk geleverd. 

In de gemeente Ruiselede wer
den 70 nummers verkocht, in Gits 
43 en de overige m Kanegem 28 
eks. dit is dus 141 nummers, wat 
een succes mag genoemd worden 
voor gemeenten waar de Volks
unie een eerste kontakt nam. 

Welk ernstig en dyniamisch 
persoon wö, na enkeU proef-
maandan a 5000 F, als exclusief 
vertegenwoordiger in Groot -
Brusselse agg omeratie op'red n 
voor Vlaams- firma — na een 
jaar netto 8000 F, na twee jaar 
12.000 F enz . — vaste en 
schone toekomst — moet m be
zit zijn van eigen auto, per-
fekt tweetalig en lieffst Brus
selse agglomeratie of toch ze
ker prov. Brabant bewonen. 
Bezoek aan industriën en groot-
hajideis. Schrijven bureel blad 
onder H.M. 
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VMO - Filmsectie. 
Wegens technisch defekt aan 

ons fUmtoestel is het voorlopig 
onmogelijk filmvertoningen tte ge
ven. 

De gemaakte afspraken worden 
dus ook afgelast voor onbepaalde 
duui'. 

Zohaast aMes weer in orde is 
zu len wij langs ons blad de no
dige mededelingen doen. 

VMO - Filmsecie. 

Jong Vla.ainse 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-
plem. 

Automobilisten rijden mee. 

WILLEBROEK 
De meisjesschaar Sint Lutgart 

en de jongensschaar J a n Hamme-
necker nodigen alle Vlammgen 
uit de sti-eek van WiKebroek uit 
op de grootse oi>enmg van het 
Vlaams - nationale Jeugdheem te 
WiUeb- oek. 

Zondag 8 september. Bijeen
komst Statiestraat. Van 14 tot 18 
uur jeugdgedeelte met muziekop-
tocht, inhuldiging van lokaal met 
vlagoverhandiging door Lode 
Verstrepen, voorzitter VVB. 

Voor de ouders en simpatisan-
ten is er 's avonds een gezellig 
samenzijn te 20 uur in de zaal 
Amber, Appeldonkstiaat. 

/ A-J 

'VOLh^UNIE' 
BETOCINC 

ZOEKERTJ 
Jong VI. - nat . zoekt bijverdien

ste, viertailig, liefst adm. werk. 
Schrijven kantoor blad. 

75 

Welke V.M.O. of V.U. - vrouw 
heeft nog wat te veel in linnen
kast voor vr. 1.60 m gr. Schrijven 
Julke Gailois, Zilversmidstraat 

'81, Antwerpen. 
76 

Dringend gevraagd : reiziger 
voor prov. Limburg. 30 - 40 jaar 
In bezit wagen. Schrijven kantoor 
blad. 

77 

Zoekt U een betrekking 
Raadpleeg de kosteloze plaat

singsdienst van de Erasmusschool 
Lange Ridderstraat 36, Mechelen. 

78 

Gevraagd reiziger voor Vlaams 
Brabant in bezit van wagen 30 -
40 jaar Scbriiven kantoor blad. 

79 

Drmgend gevraagd : reiziger 
voor prov. Oost - Vlaanderen, 30 -
40 jaar, w a g n bezitten. Schrijven 
kantoor bied. 

80 

MECHELEN 
De leden van de arr raad wor

den dringend uitgenodigd op de 
eerste arr. raad na het verlof op 
vrijdag 13 september in het ge
woon lokaal. 

ZANDHOVEN 
Werftochten. 

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

BRABANT 

BRUSSEL 

Gemeenteverkiezingen in het 
Rijksgebied. 

De eerstkomende bijeenkomst 
van de werkgroep Rijksgebied 
Brussel zal vooral handelen over 
de gemeenteverkiezingen van 
1964. Op de traditionele parti jen 
kan niet gerekend worden, want 
eender In welke schakering ze aan 
het bewind zijn nooit doen ze hun 
plicht tegenover de Vlaamse be
volking en tegenover de bewoners 
en middenstanders uit de volks
wijken. Bewijzen? E.nde augustus 
werd een wijkkermis ingericht 
door de gemeenten Schaarbeek en 
Evere op de wijken He'.met en 
Pikardie. Alle propaganda werd 
in deze meestal door Vlamingen 
bewoonde wijk hoofdzakelijk en 
dikwijls zeifs uitsluiiend m het 
Frans gevoerd. Is dat misschien 
met de bedoeling de Vlamingen 
buiten te houden uit al de mede
werkende winkels? Dat alles kan 
maar alleen veranderen als we bij 
de komende gemeenteverkiezingen 
een paar stokken smijten in de 
kleurpolitieke hoenderhokken. 

DILBEEK 
Op zondag 8 september wordt 

dit de 73ste gemeente van ons 
arrondissement waar de propagan
disten ons blad gaan verkopen. 
Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de hoofd
kerk van Dübeek. 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 

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

LEUVEN 
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 het lo
kaal Cristal te Leuven. Alle be
stuursleden en kernleiders worden 
verwacht op deze belangrijke ver
gadering waar onze winterwerking 
zal uitgestippeld worden. 

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

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

Kaar ten te verkr i jgen bij 
de bes tuurs leden of op he t 
sekre ta r i aa 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 ma^nd oktober. 

Later, meer hierover. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Arrondissementele propaganda-
tochten 

Volgend programma werd vast
gelegd voor de maand september. 

8-9-63 Smetlede, Wanzele, Impe. 
15-9-63 Borsbeke, Herzele Hille-

gem 
22-9-63 Erondegem. Vlierzele. 
Bijeenkomst der propagandisten: 

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

GENT 

Vlaamse Vriendenkring. 
Op zaterdag 7 september herva t 

de Vriendenkring zijn maandelijk
se bijeenkomsten. Bij deze her
vatt ing krijgen we ditmaal als 
gastspreker onze vriend Wim 
Maes, prov. VMO - verantw. Ant
werpen, die zal handelen over de 
noodzaak van een mili tanten or
ganisatie. Deze bijeenkomst vindt 
plaats m café Rome, Kleine Vee
markt 3 en begint stipt te 20 uur 
15. 

Betoging 29 sepi. 
Kentekens voor de betoging van 

29 sept. e.k. ziJn verkrijgbaar bij 
alle propagand en militanten, 
evenals in het Vlaams huis Roe
land, café ' Rubenshof, café Tijl, 
en café de Blauwvoet te Ledeberg. 

HAALTERT 

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

een r e u z e t e n t op de Briel . 
5 o rkes ten w.o. T.V.- en Radio-

Orkes t STAN' P H I L I P S . 

Gevraagd • : dringend, reiziger 
voor West . Vlaanderen 30 jaar 
bezit eigen wagen. S<Sirijven kan
toor blad. 

SI 

NAnONME lOTERII 
SPECIALE HERFSTTRANCHE 1 9 6 3 

60 MILJOEN 
VERDEELD IN 5 8 . 0 3 0 LOTEN 

EEN HOOG LOT VAN 

10 MILJOEN 

TWEE HOGE LOTEN VAN 

2 MILJOEN 

EEN HOOG LOT VAN 

1 MILJOEN 

en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F. 

W A A G U W KANS ! 

HET BILJET 2 0 0 F HET TIENDE 21 F 

TREKKING MAANDAG 9 SEPTEMBER TE LUIK 

KOOP ONVERWLJLD BILJETTEN 1 

Tal r i jke vedet ten w.o . KoR 
Van d e r Goten, Ton ia D i ) m n i -
cus, Rudy An thony . 

Spijzing van honger igen en 
laving van dors t igen . 

De Biergeus ve rover t den 
Briel . 

OUDENAARDE - KONSE 
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 uiu^. 
Reis naa r Gent via Deinze, 

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 
bestuursleden te verkrrijgen 

ST. NIKLAAS 

Volksuniebetoging op 29 september 
te Gent. 

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

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

Houdt van nu af deze datum 
reeds vri j! 

ST. GILLIS EN GREMBERGEN 
Wie met de autobus mee wil 

naa r Gent voor de grotet V.U. -
betoging op 29-9-63 kan zich van 
heden af laten inschrijven. De 
prijs van de bus is 30 F zonder 
kenteken, met kenteken 40 F 
wacht niet tot het laatst, indien 
U mee wil, vertrekplaats en uur 
wordt aan de ingeschrevenen mee
gedeeld. 

Dit bericht geldt ook voor alle 
andere gemeenten. 

De inschi-ijvingen worden ver
wacht op het afd. sekr. bij Mr. 

'VÖLK^UMIE 
BETOCINC 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone bandtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding, zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 3G maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

Moens Alfons, Dijkstraat n r 1» 
Grambergen of per telefoon 052 -
219.25. 

Doe het onmiddellijk indien tJ 
niet teleur gesteld wenst te vor-
den. 

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 Gent . Wij hopen 
da t n i emand zal o n t b r e k e n . Wij 
zullen NEEN gaan zeggen a a n 
T h e o . Laat U onmidde l l i jk in
schr i jven voor de re is in « Het 
Belfor t » te P o p e r i n g e . 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanal 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht vooi 
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 bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

-3ji_ü^ 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 
• Inschrijvingen voor de 3de mars 
op Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendrecht, telefoon 
73.66.59. 
ANTWERPEN 
Betoging. 

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

Na de inhuldigmg 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 
haa r onkosten (gratis vervoer, 
materiaal , enz.) te dragen, s tort 
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, maa t laat C 
bijstaan door een gediplomeerd 
sociaal adviseur. Van Nieuwen-
borgh Hoger, Kolomstraat 57, 
St. Jans-Molenbeek. » 

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

O p za t e rdag 14 sep tember te 
20 u u r 30 w o r d t te Mechelen in 
de s tadsfees tzaal , F r e d e r i k de 
Merodes t raa t , het t w e e d e b reu 
ge l i aans volksfeest i nge r i ch t . 

H i e r m e d e zal het sukses van 
het eers te bes tendigd w o r d e n . 
I n d e r d a a d w a r e n er ver leden 
j a a r 700 pe r sonen aanwez ig d ie 
zich to t in de vroege m o r g e n 
u r e n ve rd rongen in een u i tbun
dige sfeer . Zoals het pas t k a n er 

Aanbevolen 
Huizen 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

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

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
V laams Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek bet Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U In 
afspanning 

« DE KROON » 
CL.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge, T 050/41637 

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

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
EllsabethL lOf - T 632.70 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrljklel 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met • Geschenken-kelder 

te r p laa tse , en dit tegen zeer 
d e m o k r a t i s c h e pri jzen, eeii 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 berus t in h a n 
den van de bekende Vlaamse 
Klub, waarb i i voorz i t te r Fons 
Van de Werf en feest leider Lode 
Vervoor t een w a a r b o r g bieden 
voor het succes ! 

Muziek door het showorkes t 
van Stan P H I L I P S . 

Als bu i t engewone n t t rak t ie : 
groot MORTIER-orgel da t op 
bepaa lde ogenbl ikken veran t 
woorde l i jk zal zijn voor een 
d a v e r e n d e ke rmis s t emming . 

BRABANT 

BRUSSEL 
Bal der Randgemeenten. 

Op zaterdag 21 september te 20 
uur 30 spreken de Vlammgen uit 
het arrondissement Brussel af 
voor het privé - herfstfeesi in de 
zaal Mertens, Ninoofse-^teenweg 
359, te Dilbeek 

Kaar ten (25 P ; oekomen bij 
de bestuursleden of door storting 
op Prk 4167.65 E. Van W^ijmeersch. 
Oranjerielaan 4, Dilbeek. 

Propagandasterri t naar Gent. 
Zondag 29 september is voor alle 

nationalisten verpast om deei te 
nemen aan de autokaravaan naar 
Gent. Bijeenkomst voor Vlaams 
Brabant te 13 uur 15 achter de 
KVS. 

Volksunieherf stb al. 
Al wie jong is van har t maakt 

een afspraak om op zaterdag 5 
oktober aanwezig te zijn in de zar 
len « Chevalier Marin ». Gemeen
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 « De 
Leeuwerik », Kerkstraat 24. 

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

Vrienden uit het Kanton Haïïe 
worden verwacht en dan speciaaa 
op zaterdag. 

MECHELEN 
^Oproep. 

Op zaterdag 14 en zondag 15 
september e.k. vindt te Mechelen 
de eerste Vlaams Nationale Jeugd-
dympiade plaats in hetProvmciaal 
Domein Vrijbroekpark, ingericht 
door het V.N.J. Mechelen en met 
medewerking van aHe Vlaams 
Nationale Jeugdgroeperingen. 

Het inrichten van een dergelijk 
iets, kost echter heel wat bttauwe 
briefjes, zodat wij ons verplicht 
zien een oproep te doen tot finan
ciële steun. 

Wij rekenen derhalve op Uw 
zeer milde gift, onverwijld te stor
ten op P.C.R. nr 8765.72 van Her
m a n Swartebn'oeckx, Persoons-
hoek 4, te Mechelen. 

U E D E K E R K E 
Onze sympathieke en volksge-

liefde ere - voorzitter J a n Nenr 
kermans en zijn olijke vrouw 
8 Blokke Lis » vierden zopas, in 
intieme kring, hun gouden jubi-
leiun. 

Aan onze ouwe taaie J a n en 
zijn kranige Lis onze oprechtte 
gelukwensen. 

Mogen deze goede Vlaamse men
sen nos vele jaren in ons midden 

HERMES 
SCHOOL 

54 Z u i d l a a n 

211 M. L e m o n n l e r l a a n 
r e l 11.00.33 

Brusse l 

. O L L E D I G E 

S E K R E T A R I A A T -

K U R S U S 

a l g e m e n e h a n d e l s o p l e i d i n g 

S c h o o l g e l d - m a x i m u m 

g.000<- F per j a a r o t 

3 m a a l 3 .000, - F 

m e t r e c h t o p K i n d e r g e l d 

D e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
t l c b t b n i s v o e l e n 

• 

Beter en voordeliger 

vertoeven en mogen zij verder 
flink en gezond blijven. 
.. Alle Volksuniegezinden van Lie
dekerke gunnen het hun van har
te. 

SINT - PIETERS - KAPELLE EN 
BEVER 

Het bestuur van de Arrondisss-
menten Brussel en Halle - Vil
voorde heet de inwoners van bo-
venvei-melde gemeenten, die thans 
tot Vlaams Brabant behoren, van 
har te welkom. Bij de volgende 
verkiezingen zal ook daar he t 
winnend nummer van de Volks
unie overal geplakt worden . Sint-
Pieters - Kapelle heeft 1561 inwo
ners en de gemeente Bever 1787. 

OOST-VLAANDEREN 

BETOC.INC 

LIMBURG 

GENK 

We kondigen reeds van nu aan 
dat Pater Brauns te Genk zal 
spreken op zaterdag 14 september 
a.s. te 20 uur in de zaal Rem-
bmndt , weg naar As 1. Het onder
werp dat hij zal behandelen is 
« Vlaamse en sociale bewegmg in 
bijbelse belichting ». 

We verwachten dat elke natio
nalist de nodige propaganda zaJ 
voeren want de zaal moet. zoals 
elders trouwens. bomvol zijn. 
's Anderendaags voormiddags 
spreekt hij dan m de gemeente
zaal te Meeuwen. 

ZOLDER 
I n de gemeente Zolder beschikt 

men over een pi"achtige omloop 
voor de inrichting van koersen al
lerhande. De plaatselijke automo-
bielveveniging (TAC) waarin drie 
politiekers zetelen, hield onlangs 
een renwedstrijd voor wagens en 
vond he t nodig al de wegwijzers 
en aanduidingen tweetalig te ma
ken, spijts strenge vermaningen 
en afkeuring van de plaatselijke 
bevolking. 

Logisch gevolg : al deze uit
hangborden werden door de 
Vlaamsgezinden netjes en keurig 
oververfd tot grote ergernis van 
deze kliek franskiljons We vragen 
ons af of ze meer belang hechten 
aan enkele walen dan aan het 
gros van het Vlaams publiek dat 
ze door deze doenwijze een slag 
in he t gelaat geven. Goed gewerkt, 
jongens en de volgende maal op
nieuw als ze weer beginnen. 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
tierenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tiiHii? tiw kpiize 

» i u i J a n s v l l e t 19 
( K l e i n e t u n n e l ) 
A n t w e r p e n 

TEL 33.91.65 

Vlaams Bierhuis ROME 
Kleine Vismarkt 3, Gent 
(Gravesteen). 
Trefpunt van alle Vamingen, 
te l 09-25.08.34. 
Saai kosteloos ter beschikkins. 

AALST 
Naar Gent. 

Het arrondis. Aalst neemt tn 
grote ge ta le deel aan de Vo'.ks-
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 p'.aats. Vertrek arrondis 
karavaan : 14 uur Aalst; Markt 

Kentekens zijn te verkrijgen bij 
alle afdelingsbesturen alsook ker
nen. 

Allen naar Gent Wij mogen 
Theo geen rust gunnen. 

Ziekenfonds Flandrla - Gent. 
Ter gelegenheid van betoging 29 

september blijft het sekretaviaat 
gans de zondag open. Keizer Ka^ 
relstraat 39, tel. (09) 23.52.57. 

DENDERLEEUW 
Volksvergadering. 

Vrijdag 20 september spreek
beurt gehouden door pater Brauns 
te 20 uur in de zaal van het Pa-
lingshuis. 
Naar de bierfeesten. 

Dank zij de milde st teun van 
enkele handelaars - leden, is het 
ons mogelijk ^en autocar in te 
leggen naar de bierfeesten te Wie-
ze. 

Voor 10 F kunnen de leden zich 
nu reeds laten inschrijven in on
ze Vlaamse lokalen : De Klok en 
Palingshuis. 

Vertrek vrijdagavond 27 sep
tember te 7 uur 30. 
Betoging Gent. 

Zondag 29 september met de 
autocar naa r Gent. 

Vertrek aan he t lokaal De Klok 
te 14 uur 15 stipt. 

Inschrijvingsprijs 30 P. 
Niemand ontbreke. Overtuig 

vrienden en kennissen van de 
noodzakelijkheid aanwezig te zijn 
op deze manifestatie. 

BRUGGE 
OPROEP 

Met de maand september 
begint ook voor onze afdelin
gen en kernen het werkings
jaar 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 te kunnen be
richten van nieuwe kernen in 
de gemeenten Beernem - St. 
Joris, Helst, Moerkerke - Lap-
scheure, Sijsele - Oedelem en 
Zeebrugge - Lissewege. 

Gelijk met 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 het arr. 
bestuur te melden. Nieuwe le
den kunnen zich opgeven 
door het versturen van 50 P 
onder gesloten omslag van 
ons arr. sekrretariaat, Van Vol-
denstr. 14, B r u ^ e . Opgave als 
propagandist kan gebeuren op 
adres : Delaplacestr. 121. St. 
Kruis En voor degenen die 
zelfs geen klein stukje van htm 
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 dat deze 

betalingen ook kunnen ver
richt op postrekening Krediet
bank Brugge nr 1785.28 met 
vermelding « voor rekening 
7.408 - V.U. aiT. Brugge ». 

Getrouwen uit het « Brugse 
Vrije » : meer is in U! 

ü W E N S T PELS, 

EEN B O N T J A S J E . 

of e e n p r a c h t 
v a n e e n b o n t m a n t e l ? 
W e n d t ü 
vo l v e r t r o u w e n 
t o t h e t t)u s 

W. CLA YKENS NE VEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel. 48.37.01 

Alle Inlichtingen op verzoek 

Te onthouden datum. 
Vrijdag 20 september volksver

gadering in het Palingshuis inge
richt door het Vlaams Aktie Ko-
mitee. 

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 het café 
Roxy te 14 uur. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 

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

Het arr. Brugge zal naar de 
Gentse betoging een autokaravaan 
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. Bnjgge wordt gevraagd 
schikkingen te nemen opdat zo
veel mogelijk leden en sympathi
santen deze verplaatsing naar 
Gent zouden Kunnen meemaken. 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zaterdag 7 september Bekegem 
en Ettelgem. 

Zondag 8 september Stene (Oon-
terdam). 

Verzamelen om 8 uur 45 aan de 
« hoge barrlerre » te Stene. 

Zondag 15 september Nieuw
poort. 

Verzamelen om 8 uur 45 Gast-
hof « De Beiaard », Grote Markt, 
Nieuwpoort. 

Zaterdag 21 september Veume. 
Steun Volksunie. 

De bus geplaatst in het Vlaams 
Huls bracht 650 P op Beste dank, 

lEPEB - POPERINGE 

In het kader van de hoppe
feesten richt de Vlaamse Vrien
denkring « Hoppeland » met de 
medewerking van V.T.B. en V .A3 . 
volgende feesteljkheden in op 7 
september 1963. 

1) Qm 16 uur 30 's namiddags 
bezoek aan een der best inge
richte hoppevelden te Proven. 
Er zal hier uittleg verstrekt worden 
over de hoppeteelt en U zult er 
het machinaal plukken kunnen 
bewonderen. 

2) Om 17 uur 30 be^zoek aan de 
modernste hoppedrobginstallatie 
van de Heer André Merlevede te 
Poperinge. U zult hier kunnen be
kijken hoe de hoppe gedroogd en 
gesolferd wordt. 

3) Om 18 uur 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 champar 
gne zal te proeven zijn, valt niet 
te bewi)fclen 

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

4) Om 20 uur 30 üi de zaal van 
« Het Belfort » Grote markt t« 
Poperinge luisterrijk hoppebal. 

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

deftigheid. 
Bierleest. 
Deelname in de kosten : 25 P 

per persoon 
Wij verwachtpn veel volk uit 

gans de provincie. 
Op het hoppebal van 7 septem

ber zal er een tombola gehouden 
worden. 

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

'VOLKSUNIE 
RETOCINC 
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D> 'E nederlaag die de Vlaamse 
kleurpolitlcl In het parlement traditie getrouw 
geslikt hebben bij de nieuwe taairegeling ligt 
hen klaarblijkelijk erg zwaar op de maag. Het is 
niet de nederlaag zelf die hen bedrukt maar wel 
het feit dat hun kiezers zo verstandig geworden 
zijn dat ze zich niet meer laten wijsmaken dat 
dit de zoveelste overwinning is. Zelfs de kato-
lieke Vlaamse pers durft de nieuwe wet niet als 
een overwinning voor te stellen en het zal wel 
alleen Jos van Bynde zijn, samen met La Libre 
Belgique, die vertellen dat wij De Gazet van 
Antwerpen en De Linie opgekocht hebben. 

Zelfs de zogezegde vernederlandsing van 
het bedrijfsleven waarmee ze zo hoog oplopen 
is een sof. Ook hier oordeelde De Linie eender 
als de Volksunie en dit in haar nummer van 23 
augustus 11. Alles wat we verkregen hebben is 
een beperkte tweetaligheid wat nogal wat an
ders is dan een vernederlandsing. Het is niet 
eens wat de Nolfbarak was op het gebied van 
het hoger onderwijs, neen het is meer iets in 
de geest van de eerste taalwetten tussen 1870 
en 1890 : het Nederlands krijgt in Vlaanderen 
een bescheiden plaatsje naast het Frans, dat 
oppermachtig blijft. 

O. F N D U L D B A A R is de regeling 
voor de zes randgemeenten, Edingen en omge
ving en de Platdietse streek De rovers moeten 
echter niet denken dat hun buit veilig is. Nooit 
zal er in België federalisme komen — en komen 
zal dat — zonder dat deze gebieden opnieuw bij 
Vlaanderen zullen komen. AUes wat ons onder 
het Belgische unitaristisch kolonisatiestelsel 
ontnomen werd zal men dienen terug te geven. 

Dat de Waalse federalisten het hierme« 
niet met ons eens zijn kan ons trouwens weinig 
schelen. Alle franstaUgen in ons land hebben 
het imperialisme in het bloed. De Waalse fede
ralisten kunnen zich daar klaarblijkelijk even 
lastig van ontmaken als de Waalse en Brussel
se franstaligen. 

Het is een van hun typische inkonsekwen-
,ties : zij eisen dat wij niets in Wallonië te ver
tellen zouden hebben — normale eis — maar 
willen zelf alles te vertellen hebben in bepaal
de Vlaamse gebieden. Zij willen als Waalse fe
deralisten een unitaristische erfenis van Vlaams 
gebied opstrijken. 

Ztj moeten er echter niet op rekenen. Zoals 
het Voergebied terugkwam zo zuUeh ook de Plat
dietse streek, de streek van Edingen en de zes 
Brusselse randgemeenten terug bij Vlaanderen 
komen. 

I J E L U K K I G heeft de lamlendi
ge en verraderlijke houding van de kleurpolitici 
noch de aangroei van de Vlaamsgezinde troepen 
noch hun hardnekkigheid ook maar enigszins 
belemmerd of aangetast 

De tijden worden rijp voor de volledige ont-
kolonisering van ons volk. 

De Gentse franskiljon Pascal Lefèvre die 
jarenlang aan het hoofd gestaan heeft van de 
C.V.P. - Vlaamsgezinde part i j ! - alvorens nu 

door Vu.TVimf/óftiMot 

met zijn regering de zaken te verpesten zal dit 
evenmin kunnen verhinderen als de gedenatu
reerde Van den Boeynants of de Antwerpenaar 
Jos van Bynde die meent als « socialist » de rol 
van de Vlaamse evoluee te moeten spelen te
genover onze fransdolle kapitalistische en Brus
selse bourgeois-uitbuiters. 

Een van de paradoksen in de politiek is dat 
ingaan tegen een politieke stroming een sterke 
terugslag heeft, die de stroming versterkt. Dat 
is onbetwistbaar bij de goedkeuring van de laat
ste taalwetten gebeurd met de Vlaamse stroming 

Dit wil echter niet zeggen dat onze tegen
standers daarom zullen terugschrikken voor 
nieuwe aanslagen. 

A.LLES wat in België konserva-
tief is of reaktionair weet dat de Vlaamse stro
ming het zal halen omdat Vlaanderen in België 
groeit in aantal niet alleen maar ook wat betreft 
politieke geschooldheid. Daarom zullen de bezit
ters hun buit trachten veilig te stellen zelfs door 
een moord op de deraokratie. 

Zowel het plan van de C.V.P. dat de twee 
derde meerderheid vooropstelt voor iedere ver

dere wijziging van de verhouding tussen VlAtnin-
gen en franstaligen als het socialistisch voorstel 
dat een afzonderlijke meerderheid wil In Vlaan
deren en in Wallonië, hebben tot doel Vlaan
deren vast te spijkeren in zijn achterstand en in 
zijn achteruitstelling. In sociale termen omgezet 
betekent het niets anders dan dat de arbeiders
lonen nooit meer zouden mogen aangepast wor
den tenzij zowel de meerderheid van de werkge
vers als de meerderheid van de werknemers ak
koord zouden gaan. Dus nooit geen aanpassing 
meer. En het wapen van de staking zouden wij 
niet hebben. Het is een poging van onze bezit
tende kolonisators om ons 't wapen van 'n moge
lijke demokratische meerderheid voor altijd te 
ontnemen en ons in de onwettelijkheid te drij
ven. Waarna hun franstahg kastegerecht zou 
kunnen optreden in een nieuwe repressie. 

]N _ . OG zeer weinig wordt in 
Vlaanderen deze kapitale bedreiging met wur
ging ingezien, die poging om een mogehjke toe
komstige bedreiging van minorisering van Wal
lonië om te zetten in een blijvende minorizering 
van Vlaanderen, dat nooit zijn achterstand nog 
zou kunnen inlopen. 

Dit nieuw monsterplan tegen Vlaanderen te 
ontmaskeren zal onze opgave zijn de eerstvol
gende maanden. 

De Volksunie zal dit thema niet meer los
laten eer niet iedere Vlaamsgezinde weet wat 
hem bedreigt. 

En wie ! 

Bruegel 
te 

Mecheleii 
• 

Op zaterdag 
14 september 
te 20 uur 30 

• 
in de 

stadsfeestzaal 
Merodestraat 

Mechelen 

• 
TWEEDE 

BREUGEHAANS 
VOLKSFEEST 

Smulpartijen 
show 
dans 
zang 

humor 
• 

ffroot 
mortierorsel 

• 
orkest 

Stan Philips 
• 

Inlichting:en 
verder in ons blad 

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 ü betaalt 700 F. 

Benzine APO 60 centiemen onder 4e pr4J». 

Bouwgronden 

te Mortsel, Edegem. Schelle. Aartselaar, Blankenberge. 
ZelUk, Turnhout. Neerglabbeek. Hove. Kalmthout. 
alsmede in tal van steden en gemeenten ?an de provincie 
Antwerpen : 

Wendt O tot de maatschappij 

Grote Steenweff, 159, Berehem (Antwerpwi) XeL 39.^.57 
Geen verpllcbtlng tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen 
Hoogste kredietmogellJkbedMi. 
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