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BELGISCH GERECHT OP ZIJN BEST 

Over de school voor Mandarijnenkinderen 
en het taaistatuut van de Leuvense univer
siteit brengen we een uitgebreid artikel op 
blz. 5. Het Davidsfondskongres, met de op
hefmakende redevoering van M. Coppieters, 
heeft aanleiding gegeven tot heel wat 
perskommentaren. De neerslag daarvan ia 
natuurlijk te vinden in onze « Persspiegel» 
op blz. 10, terwijl op blz. 6 een artikel aan 
hetzelfde onderwerp gewijd is. De beroe-i 
ring in Zuid-Tirol en de stand van het ne-
gervraagstuk in de V.S., na de « Mars op 
Washington •», krijgen echo's op blz. 7. Op 
blz. 8 en 9 verneemt u iets meer over d« 
jacht, terwijl blz. 12 uitpakt met een 
splinternieuwe rubriek. Op blz. 16 zet 
volksvert. Leo Wouters de redenen uiteen, 
waarom op 29 september a.s. de betoging 
te Gent wordt ingericht. 

Het Belgisch' gerecht — het (( beste van de wereld » — is 

steeds een gewillig instrument geweest in de handen van 

He machthebbers. En daar de machthebbers anti-Vlaams 

waren en zijn, is het Belgisch gerecht dan ook steeds het 

anti-Vlaams repressiemiddel bij uitstek geweest. 

NA DE VOER-INCIDENTEN 

De incidenten rond de 
Franse preken en de vonnis
sen die er op volgden, liggen 
nog in eenieders geheugen. 
De verregaande mildheid 
van het Luikse gerechtshof 
t.o.v. de schenners van het 
graf van Z.E.H. Veltmans is 
evenmin vergeten. Thans 
echter, waar het politie- en 
gerechtsapparaat gelijktij
dig optrad tegen een paar 
Vlamingen en een Waal, 
steekt het verschil in behan
deling werkelijk de ogen uit. 

Wat de behandeling' van 
Walen betreft, geven we een 
berichtje weer zoals in bij
na de ganse Vlaamse pers 
verscheen : « Zondagavond 
fl september, n.v.d.r.) om
streeks 22 uur was de rijks
wacht in de Voerstreek nog 
steeds op post en bleek voor
nemens er een goed gedeel
te van de nacht door te 
brengen. 

Broers, leider van het 
Waalaie aktiekomitee, werd 
ki het bezit gevonden van 
een rev<^ver en gearresteerd. 
Later werd de M.P.W. - re-

volverheld echter vrijgela
ten ». 

Tot zover de pers. 
De avond tevoren waren 

in de Voerstreek twee Vla
mingen — w.o. een knaap 
van nauwelijks 17 jaar — 
aangehouden omdat ze knal
bommetjes in hun bezit b'e-
ken te hebben. De aanhou
ding geschiedde twee minu* 
ten voor middernacht, zodat 
de zaak moest behandeld 
worden door het Luiks ge
rechtshof, dat op 31 augus
tus tot middernacht be-
voegheid had in de Voer
streek. 

Sindsdien zijn de beide 
jongelui voor de Luikse 
raadskamer verschenen, die 
het aanhoudingsmandaat 
voor een maand verlengde. 

Zelden of nooit bleek zo 
duidelijk het verschil in be
handeling van Walen en 
Vlamingen. Een belachelijk 
klein incident doet twee 
Vlaamse jongelui wekenlang 
In de gevangenis blijven; een 
veel zwaarder incident nog 
geen 24 uur later geeft 

slechts aanleiding tot het 
noteren van de identiteit. 

Het Belgisch gerecht op 
zijn best! 

Hoe lang moet Vlaanderen 
zich deze Waalse willekeur 
nog laten welgevallen? 

De beslissing van de Luik
se raadskamer en de vrijla
ting van de Wallingantische 
revolverheid liggen helemaal 
in de lijn van de beste kolo
nialistische tradities : de 
harde vuist voor de onge
lukkige gekolonialiseerde die 
zo onverstandig is, eventjes 
tegen de lamp te lopen; alle 
mildheid en breeddenkend-
heid voor wetsovertreders 
van het heersersras. 

Het « beste gerecht van de 
wereld » blijft waarUJk zijn 
anti - Vlaamse tradities 
trouw! 

ECHT FEDERALISME 

BETOGING SENT 29 SEPTEMBER A,S, 

In sommige kringen heeft men klaarblijkelijk 
nog geen duidelijk inzicht in de verhouding 
Volksunie - Waalse federalisten. 

Wij willen hierbij even de zaken klaar stellen. 
Wij wensen in geen geval tegenover de Waalse 

federalisten dezelfde rol te spelen die de Vlaamse 
kleurpolitici in hun onderscheidene partijen 
spelen tegenover hun franstalige partijgenoten. 
Ma. 10., wij willen het spel niet spelen dat som
mige Waalse federalisten on» vtel zouden willen 
voorschrijven. 

Wi] zijn federalisten. 
Dat betekent dat wi] weigeren het eigene door 

een groter geheel gewelddadig of door geniepige 
metodes in verdrukking te laten brengen. 

Dat eigene - taal, kultuur, volkskarakter - willen 
wi] beschermen tegen vreemde druk en wars van 
die druk laten ontwikkelen volgens eigen wet
matigheid, dit onder de leiding van eigen mensen. 

De geest van het federalisme houdt echter in 
dat men niet alleen positief staat tegenover het 
eigene van het eigen volk of van het eigen gewest, 
maar ook tegenover het eigene van andere 
volkeren. 

Daarop-i staan wij pofUief tegenover het eigene 
van de ^W.alefi. Daaiom u nscii ui] h v geen 
M tah grondgebied (. ' "i 

De plvlse groei van liet Waals federalisme heeft 
riicL zich meegebiucht, dat m de Waalse federa
listische beweging heel wat elemtenten binnen
geslopen zijn die nog niet weten dat federalisme 
niet alleen betekent eigen gezagsorganen, maar 
ook eerbied voor andere volksgemeenschappen en 
voor hun grondgebied, y^^ 

M aw , er zitten in hek Waals federalisme heel 
wat nieuwbakken figuren die het oudbakken 
Belgisch franstalig imperialisme niet alleen niet 
opgegeven hebben maar het nog aktief huldigen. 

Dat verklaart o m. hun Voergeschiedenis. 

Uil IS II gen de fedeiallslische geest dat de 
streek van Edingen en het Platdiets gebied bif 
Wallonië aangehecht biijven Het zou tegen de 
federalistische geest zijn dat vfij Moeskroen 
opeisten. 

Het argument dat Edingen en de Platdietse 
streek pp weg zijn naar de verfransing omdal er 
een gering percent Walen ingevoerd werd «« 
omdat, onder druk of uit kollaboratiezit». «n 
liefst Frans spreekt snijdt evenmin hout als het 

-gewin, een ander gering percent Vlamingen er 
argument dat er in de streek van Moeskroen een 
veel hoger percent Vlamingen ingeweken is, dat 
aan huis nog zijn Nederlands dialekt spreekt. 

Het geval Moeskroen is daarbij heel wat interes
santer, omdat het een sociaal geval van noodge
dwongen uitwijking betekent. 

Toch hebben wij nooit Moeskroen opgeëist. 
Of wij dan geen hartzeer hebben om de Vla

mingen dUe er voor onze volksgemeenschap 
verloren gaan ? 

Toch wel en heel wat I 
Zoals wij nog heel wat meer verbolgen ztjn 

omdat er sinds 18S0 te Brussel en in WalloniB 
meer dan één miljoen Vlamingen aan de verfran
sing geofferd werden door de schuldige politiek 
van de kleurpartijen. 

Wij vergeten echter niet dat die Vlaamse uit
wijking met enkele duizenden per jaar voortgaat 
en wij willen die in de eerste plaats stop zetten 
door het federalisme en een. vlug doorgevoerde 
politiek van industrialisering. 

Dat is de meest realistische houding. 

Men zal echter begrijpen dat we, met deze 
gevolgen van de Belgische kolonisatie en hel pato-
logisch tnalracisme, van onze fianstalige imperia
listen voorlogen, niet geneiad zijn deze heren 
óok n-og maar één enkel . te doen. Ah 
er één zaak gcmotiveeid ia i,, „,,. land is hel de 
Vlaamse woede, het Vlaams misprijzen en het 
verbeten gevecht tot het uiterste voor het Vlaamse 
recht, het volledige Vlaamse recht tegen onze 
belachelijke maar machtige racistische koloni
sators, die steunen op de hillieid d, onbekwaam
heid of de etg lil baal e kUur-
politische evoluees. 

Dat sommige doorwinterde rtiii'^Un Ihari'i mede 
schuil gaan onder een federalistische vlag zal ons 
niet beletten hen te onderkennen en verder te 
bevechten, om het even of het in de Voerstreek 
is, in het Platdiels gebied of in de streek van 
Edingen. 

kan het gering percent franstaligen er niet 
aarden, wij zullen hen niet beletten te vertrekken. 
Men mag hen zelfs nog een premie geven. In 
artdere gekoloni&eerde gebieden zoals Algerië zijn 
M «rionder uerkrokhen. 

WIM JORISSEN^ 
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VOORRANG 
Waaxde redaktie, 

Wij leven, zegt men ons steeds 
opnieuw, in een democratische 
etaat. 

In een democratische staat heet 
het toch dat de meerderheid voor
gaat, meen ik. 

Waarom heeft dan het Neder
lands niet in alle staatsaangele-
genheden voorrang? Waarom 
staat het Nederlands niet voor 
het Frans op alle ministeriële ge
bouwen, op alle staatsgebouwen. 
op alle gebouwen van leger, pos
terijen in Brussel, postcheck in 
Brussel, Sabena, staatsmusea enz. 

Waarom krijgt het Nederlands 
niet de voorrang bij alle druksels 
welke centraal van ée Belgische 
Staat in Brussel tii^aan? 

Wie stelt dit probleem waar het 
moet gesteld worden? 

L.V. - Mereltoeke. 

NOG MARNIX GUSEN 
Mijnheer de redakteur, 

't Zal in 1961 zijn geweest dat 
de golvende « Stem uit Amerika » 
ons op 'n zaterdag avond kwam 
herinneren aan de honderdste 
verjaring van het uitbreken van 
de Secessieoorlog. de burgeroor
log tussen Noord en Zuid, in de 
Verenigde Staten van Amerika. 

« De grondige verwoesting, zo 
zei Jan-Albert Goris, die langs 
beide kanten, maar vooral in het 
zuiden door die oorlog is aange
richt geweest, kunnen we best 
vergelijken met de vermellngen 
der nazis m België gedurende de 
laatste wereldoorlog. » 

Indachtig de geschiedkundige 
werken en de filmen over die bur
geroorlog, waarvan de sporen nu 
nog niet zijn uitgewist, zei ik bij 
me zelf « Gorisken, nu schiet ge 

toch met spek en dat voor 'n ge
hoor van Vlaamse Belgen »! 

Enkele dagen geleden vernam 
ik echter dat MaTiix gedurende 
de nazioorlog helemaal niet in 
België is geweest, maar de nazi's 
heeft helpen verjagen vanop zijn 
divan, ergens in New-York Indien 
dit juist is vraag ik mij af waar
om er nog waarde moet gehecht 
aan die korrespondent uit Ame
rika? 

J.V. - Gent. 

SMALFILM 
Waarde redaktie, 

Op Initiatief van de Kortrijkse 
foto- en smalfilmgroep «Ku toira» 
wordt vanaf 1 november 1963 tot 
en met 31 maart 1964 van wal ge
stoken met een nieuw winterpro
gramma dat alle Vlaamse organi
saties zal aanbelangen. 

Kultura is een verenigmg die 
alle Vlaamse foto- en smalfilm-
vrienden groepeert en tot doel 
heeft kortfilm aan te moedigen 
en te bevorderen. 

WiJ hebben in voorraad twee 
zeer fijne toeristische dokumen-
talre werkjes, formaat 8 mm., in 
kleur en volledig gemonteerd op 
Mank. 

« Van Leie, Schelde en NocKrd 
zeestrand » is een produktie van 
de gebroeders Delrue, die ons in 
beeld brengen de steden en dor
pen, zoals aUeen Streuvels. Guido 
Gezelle en Pilip de Pillecljn die 
zagen (speeiduur 25 min.) — 
« Brygja - 843 » verteld ons over 
Brugge als kunststad, gezien door 
de gebroeders Delrue (speeMuoir 
35 min.). Wij werken verder aan 
nieuwe scenario's om deze In de 
loop van 1964 te verfilmen 

« Kultura » neemt deei aan alle 
Vlaamse manifestaties die de kul 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
%/anl. . . 

, MATTHieUJ SeODEMBSDRUf 
fl-t>RNHOOTSE»AAN 102, tORGEItHOUT -TÉL.^i i ,S3 
Bijhuixcn: Anttoerpcn: Dicpc»rr. 14-86. T«l. 31.01 18; Écgijncn'stt. 39-41. 
. Tel. 33.47.24, - Dcurnc: Gollifortici 60. Tel. 36.25.2J..^ ;. 

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL k o p e n 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden. 

MEESTER-UURWERKMAKER 

G R O T E K E U S 
MODERN ATEIIEB 

i 

S I A E T S * 
Ant D e w I nf ers t ra o t . 11 
OUDERGEM (BR. IS) - TEL 12.4S.49 

KORTING vooi leden van Vlaamse veieniginge/b 

turele of sociaal- economische fee-
langen behartigen. 

De projectievoorwaarden om bij 
U en uw vereniging te komen fil
men, zijn financieel zo laag mo
gelijk gehouden De verplaatsing 
nemen wij steeds voor onze reke-
lung, ongeacht de afstand. 

De prijs blijft gehandhaafd 
voor een of meerdere filmverto
ningen. 

Kultura, P. Van den Bizaslaan 
35, Kortrijk. 

FEDERALISTISCH 

PERSPEKTIEF 
Waarde Redaktie, 

De heer Kiebooms heeft nog al
tijd bewijzen nodig, dat het niet 
zal gaan met de taalwetten Ver
regaande staat van naïviteit of 
kwade wil? 

Nu is hij toch al zo ver. aan te 
nemen dat, zo voornoemde bewij
zen uitblijven, de argumenen ge
leverd zijn vooi een soort federa
lisme. 130 jaar Belgisch unitaris
me hebben voor wie niet ziende 
ölind iSk reeds voldoende argumen
ten geleverd! 

De Linie van 23 augustus onder
streept het plots leefbaar worder 
van een federalistisch perspektief 
n Vlaanderen. 

Het wanhopig gedoe van Verro-
cen en Kiebooms om zetelaanpas-
>mg en federalisme tegen mekaar 
uit te spelen, wordt door prof. De-
•ine op een zeer rake manier 
veerlegt in de « Gazet van Ant-
verpen » van 26 augustus. 

Het voorbeeld door hem aange-
laald om zijn stelling kracht bi] 
te zetten, is bijzonder treffend. 
Klamelijk dat de syndikaten werk
gelegenheid voor ieder beogen En 

Ichuimrubbermatrassea - -

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - §29768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

dat, zolang er werkloosheid be
staat, zij voor werklozensteun 
ijveren. Men kan toch niet zeg
gen : het is het een of het ande
re en zwijg over werklozensteun 
als gij volledige werkverschaffing 
nastreeft, 

BH. - Aalst. 

DE VOORWAARDE 
Geachte redaktie. 

Zolang wij er niet In gelukken 
de arbeidende klasse in Vlaande
ren voor onze strijd te wmnen. 
moet er op niemendal gehoopt 
worden. Zonder de arbeider gaat 
het niet. 

Met deze beschouwing besloot 
J. H. uit Antwerpen zijn lezers-
brief in « de Volksunie » van 24 
augustus 1.1. 

Er kan niet sterk genoeg de na^ 
druk gelegd worden op deze fun
damentele waarheid : wil de 
Volksunie op een breed front 
doorbreken, dan moet alles er op 
gezet worden om de arbeiders
klasse (d.w.z. : de arbeiders, land
bouwers, kantoorbedienden, kleine 
neringdoeners) naar ons toe te 
halen. 

Om dat doel te bereiken is het 
noodzakelijk, naar buiten te tre
den met een zeer vooruitstrevend 
sociaal - ekonomisch programma, 
zodanig opgevat dat het onmid
dellijk tot de verbeelding spreekt 
en bij de massa een gunstige psy
chologische schok teweegbrengt. 

Het komt er op aan scherp kon
trast te scheppen tussen onze 
vernieuwingsgeest en de program
matische stagnatie bij de kleur-
partijen, die mets anders te bie
den hebben dan op de draad veri-
sleten ideologische rommel 

Het weze mi] toegelaten enkele 
punten op te sommen die mi. hun 
schok - effekt niet zouden missen. 

Totale opslorping der werkloos
heid, bij middel van wettelijk ver
plichte inschakeling jn de bedrij
ven, volgens vooraf bestudeerde en 
aangepaste normen. 

Het breken vaa het superkapi-
talisme door diep ingrijpende so
ciaal - ekonomische hervormingen. 

Afschaffing van ons volkomen 
nutteloos leger. 

Demokratizering van het on
derwijs; de mogelijkheid voor het 
begaaide arbeiderskind voUedig 
kosteloos de hoogste wetenschap-
pehjke graden te verwerven. 

Onmiddellijke verhoging met 
25 % van het ouderdomspensioen 
voor arbeiders, landbouwers, be
dienden en kleine neringdoeners; 
absoluut gelijke toekeiuiingsvoor-
waarden. 

Wat dit laatste pimt betreft : Ik 
denk hier aan het schandaal van 
een royaal gepensioneerd gene
raal, met bovendien 110 % invali
diteitspensioen (zonder ooit een
maal het front gezien te hebben), 
die rustig mag voortgaan met vet-
betaalde posten te bekleden, ter
wijl aan een gepensioneerd werk
man elke winstgevende bedrijvig
heid streng verbod^ is. Wee de 
arbeider die zich zo iets zou dur
ven veroorloven, zoals bijv. een 
taxi-chauffeur die op 65 jaar met 
pensioen ging en wiens 60-Jarige 
echtgenote op staande voet haar 
betrekking van gerante in een bij-
huis voor nieuwkuis moest opge
ven! 

V.d.b. - Boom. 

-De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dei 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be-
lioudt zich het recht van keuze en 
Inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken het goede Vlaamse bier van 

HOP EIS MOVT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

Bouwwerken W.A. Kunnen 

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

Onderbergen 43 Gent • T«L (09)2St.l9.23 
W A KUNNEN biedt U bi}na SkOOG referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kon 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden In Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% H<naneiërin«. 

http://12.4S.49


Wij hebben hier vorige week" de moeilijkheden onderzocht 

welke verhinderen dat aan de sameninkoop-formule bur-

gerrecht zou verleend worden in de handelstechnische 

ideeën-wereld van onze Vlaamse zelfstandigen. We heb-

ben onmiddellijk daarna een kort overzicht gegeven van 

enkele der belangrijkste voordelen welke het stelsel aan 

de leden van een sameninkoop-vereniging kan verschaf-

'fen, gesteld natuurlijk dat de kooperatieve met geestdrift 

en deskundigheid geleid wordt. We hoeven niet te 

herhalen dat de mogelijke voordelen de geleverde 

inspanningen ruimschoots vergoeden en dat derhalve het 

kooperatie-idee — hier zoals elders — een oplossing kan 

brengen voor het dimensie-probleem waarmee onze te 

7 
Kroniek der Zelfstandigen 

SAMENKOPEN: 
HOE 

kleine handelszaken steeds meer af te rekenen hebb en. 

We moeten de lezer echter onmid
dellijk waarschuwen voor het feit dat 
de geestdrift van de soldaat meestal 
niet voldoende is om de oorlog te win
nen. Dat gaat met de sameninkoop-
kombinatie met anders : het aanvan
kelijk entoeziasme volstaat niet om de 
begonnen onderneming schitterende 
rezultaten te laten boeken en de deel
nemers hoge winsten te laten maken. 
Overleg en deskundigheid zijn nood
zakelijke voorwaarden om te slagen, 
want niet alle formules zijn goed en 
niet alle branches lenen zich tot de 
besproken kombinatie ! 

Niet alle formules zijn goed ! Het 
Idee, dat uit een kollektief optreden 
bij het inkopen voordeel te halen is, 
Is niet nieuw. Reeds meer dan vijftig 
jaar terug zijn in ons land verschil
lende pogingen aangewend om de 
abstrakte gedachte in tastbare wer
kelijkheid en klinkende mimt om te 
zetten, soms met bevredigend rezul-
taat, meestal echter met onvoldoend 
sukses. In tegenstelling met de Duitse, 
Finse, Nederlandse, Zweedse en Zwit
serse voorbeelden, hebben de onder
nemingen van onze bmnenlandse 
klein-handelaars meestal niet de 
vruchten afgeworpen die men ervan 
had verwacht. De oorzaak ? Wie met 
de volksaard in het Vlaanderen van 
de 20e eeuw enigszins vertrouwd is, 
weet het zo : ook hier heeft de Vla
ming het niet aangedurfd de inge
slagen weg tot het emde te gaan, de 
kooperatie-idee grondig te door-den
ken, haar logisch uit te bouwen, haar 
konsekwent toe te passen. Ook hier 
heeft zijn afkeer voor radikale mid
delen en sistemen hem parten ge
speeld en fiasko's bezorgd. 

De Vlaamse handelaar heeft het ge
zocht in «gelegenheids-sameninkoop», 
primitieve vorm van samenwerking 
bij de inkoop, met haast niet te ver
mijden jammerlijke afloop voor de 
betrokkenen. Het is een sameninkoop-
kombinatie die er geen is, vermits er 
weinig of zelfs helemaal geen finan
ciële inleg van de deelnemers wordt 
geëist, de kombinatie over geen ge
meenschappelijk magazijn beschikt 
en dus niet in staat is te stockeren, de 
koUektieve inkoop meestal door een 
van de leden zelf geschiedt en de an
deren zich dus moeten verlaten op 
dezes bekwaamheid en eerlijkheid, en 
er daarenboven heel wat essentiële 
funkties door de leden individueel 
uitgeoefend blijven. Juridisch noch 
ekonomisch biedt de « gelegenheids-
sameninkoop > enige stevigheid, zodat 

Groter denken in tijdperk van groter dimensies. 

de formule dan ook meestal niet lang 
toegepast wordt, voor de betrokkenen 
slecht eindigt en de kooperatiege-
dachte bij de oud-deelnemers en in 
hun omgeving nog eens ekstra in een 
slecht daglicht wordt geplaatst. 

De Vlaamse handelaar heeft het 
soms ook gezocht in een vorm van 
zgn. « verkapte sameninkoop », waar 
het leeuwenaandeel van het kapitaal 
in handen van een klein aantal gro
ten berust en waar men zich om de 
belangen van de overgrote meerder
heid « kleintjes » slechts zeer weinig 
bekommert. De rezultaten waren voor 
hen dan ook meestal zeer ontgooche
lend., en men stond voor de zoveel
ste mislukte poging tot samenwer
king in de kleinhandelswereld. 

Spitsvondig als hij is wanneer het 
er op aankomt middelen te bedenken 
om toch niet konsekwent te moeten 
zijn, heeft de Vlaamse kleinhandelaar 
de sameninkoop via agenten of kom-
missiehuizen geprobeerd : halve op
lossing met — vanzelfsprekend — ook 
halve rezultaten. Ook met het zgn. 
vrijwillig filiaalbedrij f tracht men 
hier en daar het sameninkoop-pro-
bleem op te lossen. Alhoewel dit een 
betere oplossing is dan de zoeven aan
gehaalde sameninkoop door agenten 
of kommissiehuizen, hangt men hier 
te veel af van de betrokken gros-
sier(s) en van plaatselijke omstan
digheden. De interne geest van een 
vrijwillig filiaalbedrij f is trouwens 
niet te vergelijken met deze van een 
kooperatieve sameninkoop-korabina- , 
tie. ^ 

We hebben, enkele paragrafen te
rug, ook reeds gezegd dat niet alle 
branches zich op dezelfde wijze lenen 
tot een inkoop-kombinatie. Omdat 
men het in dit opzicht onder specia
listen nogal oneens is, gaan we ons 
hieromtrent beperken tot het zeer be
knopt weergeven van een paar alge
mene regels terzake : 
Ie - branches met veel soorten arti
kelen (voedingsbedrijf, textiel) lenen 
zich voor inkoop-kombinaties beter 
dan bedrijfstakken met weinig pro-
dukten. Alleen voor ambachtelijke 
sameninkoop-verenigingen speelt het 
aantal artikelen een mindere rol; 
2e - keuze- of luxe-goederen lenen 
zich moeilijker voor de hier besproken 
kombinaties dan de gewone, alledaag
se produkten. 

Met dit paar regels zijn we stilaan 
gekomen aan het antwoord op de 
vraag hoe het dan eigenlijk wel moet. 
Wat we bij het oprichten van een in-
koop-kooperatieve dienen te vermij
den, zal de lezer reeds voldoentle dui
delijk zijn. Het is echter minstens 
even belangrijk te weten wat we po
sitief moeten nastreven indien we een 
redelijke kans op slagen willen heb
ben. 

Niemand zal ontkennen dat de al
lereerste voorwaarde om te lukken een 
goede verstandhouding van de leden 
onderling is, een daadwerkelijke wil 
tot samenwerken, kortom, een echte 
kooperatieve geest. Waar die niet 
aanwezig is, kan men beter niets 
doen : de geleverde inspanningen 
zullen dan zeker niets opleverea l 

Op de tweede plaats is het van be
lang dat er tussen de standing en het 
gehalte van de zaken onderling geen 
te grote verschillen bestaan. De te 
verdedigen belangen moeten inder
daad in een zekere graad gelijklo
pend zijn, wil men ernstige wrijvin
gen en zelfs mislukkingen vermijden. 

Ook dient het aantal deelnemers 
een behoorUjk groot getal te zijn, het
zij reeds van bij de stichting, hetzij 
zeer kort erna. Konkrete cijfers hier
voor geven is moeilijk, maar mis
schien kunnen enkele voorbeelden 
veel verduidelijken van wat teoretisch 
niet te bepalen is : «Limburgia» (ge
sticht te Hasselt in 1925) trtde één 
jaar na de stichting 376 leden-krui-
deniers; «Usego» (Zwitserse kot^e-
ratieve, gesticht in 1907, algemen» 
voedingswaren) telde bij de stichting 
i7, een jaar later 137 en in 1954 niet 
minder dan 4.416 leden; «St-Homo-
bonus (opgericht in 1913 te Rotter
dam, inkoop-kombinatie uit de ma-
nuf akturen-branche) werd gesticht 
door 8 leden, maar telde een jaar la
ter reeds 23 en vier jaar na de stich
ting 60 leden. 

Naast de echte wil tot samenwer
ken en een voldoende groot aantal 
leden, wordt ook vereist dat de finan
ciële aansprakelijkheid van de leden 
behoorlijk geregeld zou zijn en dat 
het inleggeld een flink bedrag zou 
vertegenwoordigen. Ook de Jaarlijkse 
(half-jaarlijkse, maandelijkse, enz.) 
bijdrage mag niet te gering zijn. On
voldoende financiële middelen is een 
haast niet te overbruggen handikap. 

Verder dient de sameninkoop-vere
niging een eigen magazijn te hebben 
en eigen voorraden aan te leggen. De 
leiding van de vereniging dient, we 
herhalen het, in handen te zijn van 
bedrij f s-ekonomisch onderlegde per
sonen met voldoende organizatorisch 
inzicht, en zij dienen te werken on
der toezicht van een kommissie wel
ke samengesteld is uit leden van de 
vereniging. De juridische vorm kan 
verschillend zijn, maar onze persoon
lijke voorkeur gaat sterk naar de door 
de wetgever speciaal voor kooperatie-
doeleinden in het leven geroepen Sa
menwerkende Vennootschap (S.V.). 
De kooperatieve vennootschap kan 
inderdaad moeilijk iets anders zijn 
dan een personenvennootschap. 

In het verleden werd aan de hier 
opgesomde voorwaarden — helaas ! — 
niet altijd voldaan. De mislukkingen 
zijn dan ook talrijk geworden. Dat 
mag de zelfstandigen van vandaag 
echter niet beletten om, met inacht
neming van de regels ditmaal, hun 
dimensie-problemen op te lossen door 
middel van kooperatieven. Er is voor 
deze problematiek geen andere uit
weg. Het is, zoals ergens werd gezegd, 
« samen voortbestaan, of één voor één 
ten onder gaan ! ». 

Het woord is nu aan de betrokke-
i lMil 

Johanvan Breda. 
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VLAMING 

Pesfê jongen. 

Een witte raaf is op zichzelf een doodgewone vogel. Zijn speciaal 
ftatuut krijgt hij slechts, wanneer men hem plaatst binnen het 
kader van zijn overtalrijke donkere soortgenoten. Dan blijkt immers 
'dal hij opgehouden heeft een doodgewone vogel te zijn om te worden 
jtot een opvallende verschijning : een unicum, een uitzondering op 
de regel. Slechts wie zich rekenschap geeft van het feit dat zwart 
de regel is bij de raven, kan enige belangstelling opbrengen voor 
«en witte dito. 

Uw brief, beste jongen, is de zeldzame witte raaf die tussen een 
hele vlucht nachtzwarte familieleden op mijn redaktietafel is neer
gestreken. Op zichzelf is hij ontdaan van alle belang, maar in het 
'kader van mijn ganse briefwisseling is hij wel een unicum. Zo ben 
|fc dan voor éénmaal aan het azerlyklavier gaan zitten om een onbe
langrijk doch uniek epistel met een antwoord te vereren. 

Gij schrijft mij dal gij van goede Vlaamse stam zijt, kristelijk 
met een grote kaa, volksverbonden met de vee van C.V.P. Briefwis-
telend spant gij u in om mij te bekeren van de dwalingen mijns 
weegs, om mij te beleren dat kwaad met goed moet vergolden 
worden en om er mij van te weerhouden, mijn Waalse evenaasie 
in de verdrukking te brengen. 

Al deze behartenswaardige dingen projekteerl gij, beste jongen, 
op een welbepaald vlak : dat van de politiek in algemene zin, dat 
van de zetelaanpassing in concreto. En gij bezweert mij, mijn pen 
toch niet verder in dienst te stellen van de werken der onrecht
vaardigheid. De werken der onrechtvaardigheid zijnde dan : een 
tetelaanpassing zonder grondwettelijke waarborgen aan de geminori-
teerde Walen. 

Gij somt uw argumenten op : ten eerste dal we onze krislelijke 
broeders aan de andere kant van de taalblaffetuur niet in de steek 
mogen laten. Ten tweede dat we op onze beurt niet mogen doen 
'fvat de Walen altijd met ons hebben gedaan : gebruik maken van 
het feit dat we een meerderheid vormen. Ten derde dat de oudste 

'het verstandigst en de sterkste het mildst moet handelen, dat wij 
Wlamingen dus vanuil onze veilige meerderheidspozitie een inspan
ning moeten doen om de Walen over hun komplexen heen te 
helpen. Ten eerste, ten tweede, ten derde en het slot van uit) brief 
hebt gij overgoten met een dun sausje waarin ik wel uw braafheid, 
niet echter de Bergrede herken. 

Wat, beste jongen, moet ik nu doen ? U met kracht van argu
menten in de smalle hoek van uw onhoudbare politieke kwezelarij 
duwen ? U aan de hand van honderd drie en dertig jaargangen van 
het statistisch jaarboek bewijzen dat er altijd een demografische 
yiaamse meerderheid geweest is en dat er nog altijd een sociologische 
yiaamse minderheid bestaat ? 

Ik vrees, beste jongen, dat het al boter aan de galg is. Wie na 
de les van Herloginnedal nog hardleers is, kan alleen met een flinke 
klap om zijn verstopte oren tot de werkelijkheid gebracht worden. 

Wellicht, beste jongen, kan ik u die fikse mep schriftelijk 
bezorgen. Wellicht is er voor u nog heul in de wetenschap van het 
hoe der Belgische bemoeiingen om de demokratische Vlaamse meer
derheid te besnoeien, met of zonder grondwetsherziening. Wellicht 
opent het u de slaperige ogen, te vernemen welke maatregelen in 
het verleden werden voorgesteld om tegemoet te komen aan de 
Waalse angst voor minorizatie. 

Welnu dan ' Tijdens de eerste voereldoorlcg verklaarde Fernand 
Keuray, hoofdopsleller van de « XXe siècle » en de « Nation Beige n : 
« Il faul que l'ofjcnsive beige ait comme but principal de faire mas-
tacrer Ie plus de Flamands possible. Il importe de rétablit l'équilibre 
quantilali] entre les deux races n. (1) 

Omdat dit afdoend en grondig middel niet alle dagen ter 
beschikking staat, beste jongen, is uw partij tot de mildere oplossing 
van de grendelgrondwet gekomen. 

Toch de uwe, 

dio Genes. 

'(1) « Hel Belgisch offensief moet als voornaamste doel hebben, 
zoveel mogelijk Vlamingen te doen sneuvelen. Het komt er op 
aan, het kwantitief evenwicht tussen de txifee rassen te her
stellen ». 

« In « De Ronsenaar » van 1 
september schrijft Jan Ver
roken : 
«Voor de eenvoudigste Ron
senaar zal men niet verdoe
zelen de bevrijdende invloed 
die er zal uitgaan van het feit, 
dat alle bankagentschappen, 
voor alle officiële dokumen-
ten, voortaan en exclusief 
Nederlands kunnen gebrui
ken ». 

Verroken weet nochtans 
heel goed dat dit een doodge
wone, platte leugen is. Want 
het verslag De Stexhe zegt 
heel duidelijk dat « het niet 
verboden (is) de boeken te 
houden en de bewuste akten 
en bescheiden op te stellen 
en te publiceren in twee of 
meer talen, op voorwaarde 
dat zulks in elk geval ook in 
de streektaal geschiedt». 

Of denkt Verroken wellicht 
dat zijn lezers te dom zijn om 
de officiële teksten te gaan 
raadplegen ? 

Inmiddels schrijft hij maar 
voort aan zijn « roman-fleu-
ve » in De Standaard. 

KOLONIAAL GERECHT 

De twee jongens — een er
van is 17 jaar! — die zelfge
maakte teerbommetjes mee
genomen hadden naar de 
Voerstreek en daar aange
houden werden op 31 augus
tus om 11 uur 58 om nog 
voor het Luiks gerecht ge
daagd te kunnen worden, 
hebben alvast een maand 
voorarrest gekregen. De 
Luikse rechters hebben een 
paar slachtoffers om hun 
woede om de Voerstreek te 
koelen! 

« VERJONGING » 

Onder deze titel bracht 
Manu Ruys in «De Stan
daard » van verleden maan
dag een artikel, waarin hij de 
CVP uitbundig prijst omdat 
deze partij heeft beslist dat 
op haar kongres in december 
«niet alleen de struktuur en 
de statuten van de partij , 
maar ook de grondwetsher
ziening aan de orde zal 
staan ». 

In de koppeling van deze 
beide onderwerpen meent 
Ruys een drang naar her
nieuwing, naar het doorbre
ken van de oude kaders, te 
kunnen vaststellen. 

Wanneer men echter weet 
dat — zonder debat en zonder 
kans op tegenspraak — het 
federalisme bij de grondwets
herziening uit de besprekin
gen is gebannen, dan weet 
men meteen dat « de bijna 20 
jaar oude wagen» van de 
CVP (dixit Manu) met het
zelfde krakende unitaire on
derstel zal blijven voortsuk
kelen. 

Deze klisjee van de « een
heid in de aktie » begint stil
aan toch wat fel te verslij
ten. Want Manu Ruys moet 
ons eens zeggen, wie de Vla
mingen zijn die «voor het
zelfde doel strijden ». Die van 
de V.U. samen met die van de 
Vlaamse CVP ? Die van het 
Aktiekomitee en de Vlaamse 
ministers in de regering ? Ma
nu zelf en bijvoorbeeld de 
Vlaams CVP-er Meyers ? 

Och kom, Manu weet wel 
beter. Hij weet drommels 
goed dat de federalisten een 
programma hebben en de 
unitaristen alleen maar het 
plan om dit programma on
mogelijk te maken, hoe dan 
ook. 

Hij weet ook dat, in tegen
stelling met wat hij beweert, 
het Davidsfonds stellig niet 
alleen zou staan met een fe
deralistisch standpunt. De 
VTB-VAB — toch ook een 
grote kultuurvereniging, me
nen we — staat al lang op dit 
standpunt. De W B eveneens. 
De socialisten van het 
« Vlaams programma » even-

Eenheidsfront van Manu tot Meyers? 

« VOOR HETZELFDE 

DOEL STRIJDEN » 

De dag daarop handelde 
Manu over het Davidsfonds-
kongres en heette hij de fe
deralistische toespraak van 
Maurits Coppieters op dit 
kongres «voorbarig ». 

De heer Ruys beweert, het 
federalisme hoegenaamd niet 
a priori te willen uitsluiten. 
Maar hij meent dat een fede
ralistische aktie vandaag 
noodlottige verdeeldheid zou 
zaaien onder Vlamingen die 
«voor hetzelfde doel str i j
den ». 

eens, al dierven ze het niet 
luidop zeggen. 

Alle belangrijke studenten-
orga,nizaties reeds sinds ja
ren. 

Manu weet drommels goed, 
dat het Davidsfonds inzake 
federalisme niet vooraan, 
maar achteraan komt. En dat 
in de aktieve Vlaamse bewe
ging — met uitsluiting van 
het verbaal flamingantisme 
der CVP — het federalisme 
reeds lang algemeen aan
vaard is. 

Deze wetenschap belet hem 
niet, de goegemeente bijna 
dagelijks een rad voor de 
ogen te draaien. 

Illllllllilllll] 

Twee zaken kan men er 
uit leren : ten eerste dat 
men best het Belgisch ge
recht geen enkele rede geeft 
om toe te slaan, en ten twee^ 
de dat het met de objektivl-
teit van de Luikse kolonia
listische rechters al even 
slecht gesteld is als met die 
van de franskiljonse kaste-
rechters die vonnis moesten 
wijzen bij de incidenten rond 
de franstalige preken te Ant
werpen. 

WAT IS BP VAN PLAN ? 

Uit de meest betrouwbare 
bron vernemen wij dat de 
Britse Petroleummaatschap-
pij van 14 tot 17 oktober, ter 
gelegenheid van de inhuldi
ging van het gebouw op de 
J a n Van Rijswijklaan te 
Antwerpen, grootse f eesten op 
touw zet waarbij niet minder 
dan 1400 personen zullen uit
genodigd worden. 

We willen in dit verband 'n 
paar vragen stellen. 

Is het waar dat het feest-
komitee samengesteld Is uit 
twee eentalige Brusselaars en 
een franskiljonse Antwerpe
naar ? 

Is het waar dat deze heren 
van plan zijn om 5 Waalse 
hanenvlaggen aan de gevel op 
te hangen samen met 5 bel-
gische leeuwevlaggen. « Sur-
tout pas ce drapeau des fla-
mingants», nietwaar mijn
heer Beaufays ? 

Is het waar dat op 1 no
vember 1963 tweehonderd 
personen zullen afgedankt 
worden ? En is het niet zo dat 
de franskiljonse diensthoof
den — bij ons weten zijn er 
geen andere — reeds de op
dracht hebben gekregen om 
de lijst van «vervelende» 
Vlaamse bedienden samen te 
stellen ? 

WAT ZEGT LONDEN ? 

Wij hopen van harte dat 
onze berichten zullen tegen
gesproken worden. In het an
dere geval kunnen wij nu 
reeds zeggen dat wij aller
minst zullen dulden dat ook 
maar één Vlaming om zijn 
overtuiging aan de deur zou 
worden gezet. Het geval van 
de hatelijke direkteur-gene
raal Defize ligt bij de Vlaam
se massa nog vers in het ge
heugen. Dat zijn opvolger Mr 
Watson al of niet een reor
ganisatie wil doorvoeren is 
zijn goed recht. Maar dan ko
men eerst de Brusselse en 
franskiljonse klaplopers aan 
de beurt ! De nieuwe taalwet
ten zullen, volgens de CVP, 
een geweldige verbetering 
meebrengen in de verneder
landsing van het bedrijfsleven 
in Vlaanderen. Mogen wij 
misschien dus aannemen dat 
plotseling alle kaderplaatsen 
zullen ingenomen worden 
door Vlaamse afgestudeer
den ? 

Een massale afdanking van 
Vlamingen zou gelijk staan 
met het begin van een groot
scheepse kampagne. Wij kun
nen moeilijk aannemen dat 
de hoofddirektie te Londen 
zou toelaten, dat onverant
woordelijke franskiljonse 
diensthoofden zo'n kommer-
ciële blunder zouden bedrij
ven. 
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SKOLPJE 
EN DIPLOMATIE 

Er is in de pers heel wat 
verontwaardiging geweest 
over een doeanier die een 
Antwerps ontsnapte van de 
aardbeving te Skolpje aan de 
grens onheus bejegende. 

Zijn onze diplomaten, die 
zoveel geleerder zijn dan een 
simpele doeanier, een haar 
beter ? 

We betwijfelen het sterk ! 
Ons is het geval bekend van 
een Vlaming die na de aard
bevingsramp zijn toevlucht 
zocht in Griekenland. Hij 
wendde zich daar tot de Bel
gische kanselarij en bekwam 
nul op het rekwest : niemand 
kende er een gebenedijd 
woord Nederlands. 

Alhoewel onze zegsman vlot 
een viertal talen spreekt w.o. 
Grieks, gaf hij er de voorkeur 
aan zich te wenden tot het 
Nederlands konsulaat waar 
hij zeer bereidwillig werd ge
holpen. In zijn eigen taal. 

MALINIA 

De Mechelse meubelfabriek 
Malinia steekt Theo Lefèvre 
een handje toe bij zijn ver-
fransingswerk in de Brusselse 
randgemeenten : zij ver
spreidt eentalig-Franse re-
klamefolders te Strombeek-
Bever. 

Streng te mijden, die Mali
nia die denkt «mal in» te 
zijn ! 

VICTOR LEEMANS 

Met zijn artikel over het 
« Kongres (der) Britse syn-
dikaten « (De Standaard van 
7-8 september) is Victor Lee
mans ongeveer beland waar 
het met zijn « meest betaal
de en minst gelezen » bij
dragen de laatste tijd heen 
ging : van het opinie - ge
vend en opinie - makend 
hoofdartikel naar het niveau 
van de louter informatieve 
bijdrage, waarin veel wordt 
gezegd maar waarin geen 
oordeel meer wordt geveld. 

En zijn eigen mening? Die 
schrijft Victor Leemans er 
wel eens bij, soms... als hij 
mag! 

TWEETALIG 1 

« De man die de wereld 
ons benijdt », Paul - Henri 
Spaak vertrekt tegen het 
einde van deze maand naar 
Amerika om er de algemene 
vergadering van de U.N.O. 
bij te wonen. Van zijn verblijf 
in de States zal hij gebruik 
maken om een drietal 
«preekbeurten te houden in 
Texas. 

De diensten van onze mi
nister van buitenlandse za
ken hebben aan de Texanen 
laten weten, dat Polanri in 
het Engels zal spreken, doch 
de gestelde vragen in het 
Frans zal beantwoorden. 

Wat bewijst dat Spaak wel 
in staat is om een Engels les
je af te lezen, doch niet op
gewassen is tegen een An
gelsaksische improvizatie. 

Niet zo schitterend voor 
een groot staatsman die een 
kwarteeuw op buitenlandse 
zaken zit, die jarenlang in de 
N.A.T.O. met Angelsaksers 
omging en die vier moedige 
jaren doorbracht te Londen. 

Een troost : « zijn » Engels 
is heel wat beter dan «zijn» 
Nederlands. Waarvan hij a l
teen de jota kent. En die be
staat niet eens. 

ONMOGELIJKE 

TOESTANDEN 

De Volksunieleden die de 
tocht in de Platdietse streek 
en het bezoek aan de dorpen 
Gemmenich, Homburg, Sip-
penaken en Moresnet mee
maakten, konden vaststellen 
dat de bevolking aldaar voor 
praktisch 100 % dezelfde 
taal spreekt als in de aan 
grenzende Voerstreek, maar 
dat de taal van school en 
administratie er Frans is. 

Het is je reinste schandaal 
dat deze grensbewoners niet 
in de eerste plaats Neder
lands en Duits leren, hun 
eigen talen en de taal van 
landen waaraan ze grenzen 
en met wie ze het meest voe
ling hebben. 

Nog een van de misdaden 
van Jan Verroken en de 
kleurflaminganten. 

Niet te verwonderen dan 
ook dat zelfs « La Libre Bel-
gique » moest toegeven dat 
onze strooibriefjes « Gedaan 
met de Franse kolonisatie. 
Deze streek blijft Platdiets. 
Eist school en administratie 
in eigen taal » door heel wat 
inwoners gunstig onthaald 
werden De strooibriefjes wa
ren in het Nederlands en in 
het Duits opgesteld, de twee 
enige talen die er pasten. 

KNETTERGEK 

De burgemeester van 's 
Gravenvoeren heeft een 
brief gericht tot minister 
Gilson om het «Hof de Voer» 
te doen sluiten! De redene
ring van die zonderlinge de-
mokraat is, dat het « Hof de 
Voer » een oord van onrust 
is ! De man, die een oud-ko-
loniaal is, beschouwt de Vla
mingen zeker als -iiacaquen, 
als broussenegers waaraan 
men naar believen de vrij
heid ontzegt al dan niet een 
glas bier te drinken in het 
bierhuis dat hen bevalt. En 
dan heeft « La Libre Belgi-
que », naar het schijnt, de 
brief nog overgedrukt. We 
hopen dat er het tekstje on
der stond « k titre de docu
mentation ». Want men moet 
inderdaad lef hebben om zo 
iets te schrijven: zo'n burge
meester zou op staande voet 
moeten afgezet worden om
dat hij niet weet wat demo-
kratie is. 

Het ergelijke in dit geval 
is, dat de man gekozen werd 
op de Vlaamsgezinde lijst te 
's Gravenvoeren, maar dat 
hij zijn kiezers bedrogen 
heeft. 

Zou hij uit wanhoop over 
de nederlaag in zijn strijd 
voor Luik nog knettergek 
porden? 

TIPISCH WAALS 

De voetbalklub van Ath 
organizeerde onlangs een 
ballonnet] eswedstri j d. 

Deze opgelaten ballonne
tjes waren voorzien van enn 
kaartje met verzoek aan de 
eerlijke vinder, het terug te 
sturen aan de sportklub van 
Ath. 

Deze kaartjes waren drie
talig : Frans, Engels en 
Duits Van Nederlands geen 
spoor! 

Men bedenke - dat Ath op 
een boogscheut van de taa ' -
grens ligt en dat zo'n bal
lonnetje praktisch geen kans 
had om in Duitsland of In 
Engeland te belanden, wel 
alle kans om in Vlaandere a 

en zelfs in Nederland terecht 
te komen. 

Een kleinigheid? Inder
daad, geen were'ddramal 
Maar het is in de kleinighe
den dat een bepaalde Waal
se mentaliteit zich best 
blootgeeft : liever Duits dan 
Nederlands. 

Want wij zijn slechter dan 
les Boches! 

iEUYE»f 
SCHOOL VOOR 

VNIVERSITAIRE STUDIES 
VAN IN DE BEWAARSCHOOL, 

Niemand kan betwijfelen dat de Leuvense 
universiteit de enige, volledige katholieke univer
siteit is. Of de internationale, en zelfs de nationale 
uitstraling van die universiteit werkelijk zo fan
tastisch is als de Libre Belgique voortdurend 
beweert, is een heel andere vraag. Al te lang en 
al te veel heeft men te Leuven een benoemings
methode gevolgd die, om het heel zacht uit te 
drukken, niet zonder meer in dienst van de weten
schap stond. 

Sinds 3 september 196S heeft deze katholieke 
universiteit een ündere « ere n-titel verworven : 
Universiteit van de bewaarschool tot aan het 
allerlaatste einddiploma. De universitaire admi
nistratie heeft op die dag hèAr bewaarschool en 
haar lagere school geopend. Niet gesubsidieerd. 
Zoals de wedde van Mgr. de Rektor en de profes
soren óók niet gesubsidieerd zijn. Alléén de 
universiteit wordt gesubsidieerd l 

Bij die bewaarschool en lagere school sluit dan 
de bestaande middelbare afdeling van de zusters 
Annunciaden te Heverlee aan. Voor zover dit nodig 
mocht lijken, zal daar dan wel de elders zo 
verafschuwde ko-edukatie worden ingevoerd, zodat 
de zonen en dochters van de Mandarijnen ook een 
volledig Mandarijnen-onderwijs kunnen krijgen. 

FANATISME EN REDELIJKHEID 

Nog vóór de beruchte « godsvrede » (wdi een 
misbruik van het woord en van het begrip l) had
den de Vlaamse professoren hun « Memorandum » 
gepubliceerd over het probleem Leuven. Dit 
Memorandum dat bijna nergens volledig werd 
gepubliceerd en waarop nooit een ernstig woord 
werd geantwoord, is een monument van rede
lijkheid. Zelfs van toegevendheid, de bekende 
Vlaamse goede wil. Maar toch zeer principieel. 

Nadat de « Vereniging der Leuvense Profes
soren » de statistische en menselijke gegevens van 
het probleem van het Franstalig onderwijs te 
Leuven zeer objektief hebben nagegaan, zelfs 
rekening hebben gehouden met het standpunt 
van de onverzoenbaren die niet tweetalig willen 
worden, die zich niet willen aanpassen, beschouwt 
zij een school « voor de allerkleinsten » voor wie 
« die afstand - tot over de taalgrens - bezwaren 
meebrengt » als de uiterste toegeving. De Acapsul 
die alle mogelijke hulpscholen had geëist, moge
lijkheden voor didaktische lessen waarvoor een 
S.000 leerlingen vereist zijn, terwijl er in feite 
slechts een 80-tal « bestaan », hééft haar doel 
bereikt : er is een volledige cyclus franstalig 
onderwijs in Leuven ingericht. Blijvend, gewaar
borgd door wet en geld en « geloofs n-dwang. 
W^at de Vlaamse Professoren ook voorzien hebben 
is gebeurd : « Men heeft de indruk dat EERST êOO 
procent werd gevraagd en dat DAARNA zgn. 
gematigden aan bod zullen komen om de helft 
ie vorderen, d.i. wat men aanvankelijk beoogde ». 

In de zin die aan deze tekst vooraf gaat staat : 
o Daarenboven is de Vlaamse opinie wantrouwig 
geworden ». Terecht I Zoals de feiten bewijzen I 
De Vlaamse opinie werd en wordt nog voortdurend 
bedrogen. 

De hysterische waanzin van een Waalse prof, 
die zijn Vlaamse kollega's als « achterlijke 
Hitlerianen » uitschold in een publieke vergade
ring, heeft een premie gekregen. Het fanatisme 
en de onkunde van de professoren in de genees
kunde die hun patiënten in de HOe eeuw, in 
een universiteitsstad durven behandelen zoals 
veeartsen hun dieren moeten behandelen - zonder 
ze te begrijpen - wordt beloond. De akademische 
overheid neemt alle maatregelen opdat dit §eslaeht 
niet zou uitsterven. 

M A N D A R I J N E N 

De geest van 1906, toen het Nederlands als een 
minderwaardige taal werdt afgewezen, lééfl m 
bepaalde kringen nog steeds verder. Als ons ver
draagzaamheid en ruimdenkendheid worden 
gevraagd, dan is dat tegenover die geest. En het is 
een fout die de Vlamingen niet langer mogen 
begaan, te menen dat redelijkheid met fanatisme 
tot een gesprek kan komen. Dat de ridderlijkheid 
het zo kan halen. 

Op fanatisme kunnen redelijke mensen, en dat 
willen we blijven omdat wij niet willen gelijken 
op die inderen, slechts antwoorden door een 
onaantastbare hardnekkigheid. Door een stand
houden dat misschien even het geschikte ogenblik 
moet afwachten, maar nooit verzwakt. 

Het enige juiste antwoord op het Waalse fana
tisme en imperialisme te Leuven is, te zorgen dal 
hun school, die een gevolg is van hun APART
HEID, hen steeds meer ISOLEERT. 

DE BEENHOUWERS 
VAN DE UNIVERSITEITSPROFESSOREN. 

De Leuvense volksmond vertelt dat er bij de 
kinderen die zich mét hun ouders, op 2 sep
tember bij de universitaire lagere school kwamen 
aanmelden, waren die als énige titel konden doen 
gelden dat vader de beenhouwer was van een 
jranstalige professor. De aanwezige taalinspekteur 
zou die dan toch hebben wandelen gezonden. 
Maar de Libre maakt groot kabaal rond hel geval 
van de weduwe van een franstalige professor die 
eveneens haar kinderen zag weigeren. Hoewel zij 
een pensioen geniet van de universiteit, weent de 
Libre. 

De brief over de organisatie van het franstalig 
onderwijs die Rektor Descamps uitsluitend aan de 
franstalige professoren toestuurde, die evenmin in 
enig Nederlandstalig dagblad vermeld of afgedrukt 
werd, spreekt in zeer vage termen over « behoren 
tot de universiteit ». Een licentiaat kan beweren 
dat hij « studeert » zolang hij zijn doktoraat nog 
niet heeft gehaald, en waarom zou iemand die 
rookgerief verkoopt aan prins Alexander (« les 
Flamands ces imbeciles I «J niet evenzeer tot hef 
universitiUre personeel behoren ? 

Is dit een al te groot wantrouwen ? Waarom 
wordt er telkens met zoveel nadruk gesproken 
over de kinderen van de studenten ? Waarom 
willen de franstalige proffen absoluut eentalig 
franstalig lager dienstpersoneel aanwerven ? 

HET ENIGE, ECHTE BLIJVENDE DOEL 
DER IMPERIALISTEN. 

Iedereen die Leuven kent, die de mensen kent 
die de eisen stelden die nu inderdaad werden 
ingewilligd, kan niet anders dan de zeer nuchtere 
ontleding van de toestand onderschrijven die in 
het « Memorandum » gegeven werd : « Het aklie-
programma van de « Acapsul » komt in feite hier 
op neer : Leuven en omgeving moeten worden 
verfranst om de Franstalige afdeling van de Alma 
Mater in stand te houden Die eis wordt natuur
lijk niet gesteld ... In de grond wil men tion 
Leuven een tweede Brussel maken ». 

MANDARIJNEN ZONDER TOEKOMST 

De Chinese Mandarijnen zijn ten onder gegaan 
aan hun starre afgeslotenheid in hun eens hoge 
kuituur. De Leuvense Mandarijnen en Manda
rijnen-zonen en -dochters zullen evemeei len 
ondergaan aan hun fanatiek onbegrip voor wa/ 
leeft en groeit in Vlaanderen en ook in Leuveiu 
Ook de Leuvense mens heeft het mei langer 
nodig, knecht te zijn van een welwillende lieer t 
Ook een Vlaamse kristen weet dal geweien niet 
alleen voor hemzelf maar ook voor zijn bisscho'^ 
pen bestaat. 
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O N T E V R E D E N H E I D 

Regelmatig verschijnen in 
de dagbladpers fraaie en dure 
aankondigingen, waarbij de 
Jongelui er toe aangezet wor
den, een loopbaan in het Bel
gisch leger te kiezen. 

De voorwaarden worden 
daarbij in het verlokkendste 
rozezood afgeschilderd. Zo 
heet het dat de beroepsonder
officieren in het bezit zullen 
worden gesteld van diploma's, 
o.a. uitgereikt door de techni
sche school, die hen wapenen 
voor de terugkeer in het bur
gerlijke leven. 

Volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens — die met de 
regelmaat van een goed ge-

PRANSE PERS 

Enkele Franse dag- en 
weekbladen geven zich heel 
wat moeite, om een deel van 
de Belgische franstalige le
zersmarkt te veroveren. Niet 
zonder succes trouwens. 

t 

IN HET LEGER 

olied machinegeweer het De
partement van Landsverdedi
ging bestookt met Parlemen
taire Vragen — heeft zopas 
aan minister Segers laten we
ten dat onderofficieren, die 
reeds anderhalf jaar geleden 
geslaagd zijn in de voorge
schreven examens, nog steeds 
niet in het bezit zijn van de 
toegezegde diploma's. Wat 
begrijpelijkerwijze een ge
gronde misnoegdheid verwekt. 

Onze volksvertegenwoordi
ger zou thans graag via het 
« Bulletijn der parlementaire 
vragen en antwoorden » ver
nemen, welke maatregelen de 
minister in deze denkt te tref-
fnn. 

De (degelijke) « Monde » 
zet dagelijks 4.800 nummers 
af in België. De « Figaro » 
verkoopt 3.100 exemplaren 
bij ons en « France - Soir » 
15.000 stuks. 

De inspanningen van de 
« Monde » om hier door te 

dringen, genieten de aktieve 
steun van enkele jonge 
P.S.C. - ers : Gérard - Ll-
bois, de zoon van baron No-
tomb, enz. 

Het ware interessant, de 
afzet van Nederlandse dag
en weekbladen in Vlaande
ren te kennen. 

Het is in ieder geval on
denkbaar dat Vlaamse Jong-
C.V.P. - ers zouden gaan 
werven voor een of andere 
Nederlands persorgaan. Al
hoewel zij van katholiek Ne
derland wel wat te leren 
hebben. 

Maar ja, Vlaamse omgang 
met « den Ollander » is bij
na landverraad, terwijl 
liefde voor la mère - pa-
trie zuivere Belgische vader
landsliefde is. 

VREDE OP AARDE... 

In zijn grenzeloze pretentie 
heeft Theo Lefèvre van bij de 
samenstelling van zijn rege
ringsploeg verklaard, dat hij 
België eindelijk n a meer dan 
een eeuw de taalvrede zou 
schenken. 

Zijn taalvrede-wetten zijn 
er nu door en wat zien we ? 
Sinds 1 september regent het 
klachten en grieven als nooit 
tevoren. 

Er zijn er die zich troosten 
in de overtuiging, dat zulks 
het gevolg is van de « over
gangsperiode ». 

Wij voorspellen hen dat de
ze « overgangsperiode » zal 
blijven duren. Omdat de wet
ten slecht zijn. 

'Het gevolg daarvan is dat 
we een periode tegemoet gaan 
waarin de taaltwisten en de 
tegenstellingen zullen oplaai
en als nooit voordien. 

'' Wie leeft, zal zien ! 

EERSTE PRIJS 

De eerste prijs voor degelij
ke informatie komt stellig toe 
aan het Franse blad «Paris-
Jour » dat wist te vertellen 

dat 70.000 inwoners van de 
streek Komen-Moeskroen op 
1 september overgeheveld 
werden van de Waalse pro-
vinsie Luik naar de Vlaamse 
provincie Henegouwen. 

Zoals bekend, komt het licht 
steeds uit het Zuiden ! 

KENNEDY 

EN DE VOLKSUNIE 

We weten niet, of Kennedy 
het bestaan der Volksunie 
vermoedt. Waarschijnlijk wel, 
want beroepshalve zal hij wel 
verplicht zijn de «Background 
information on Belgium», uit
gegeven door zijn ambassade 
in Brussel, te lezen. 

Daarin wordt het volgende 
gezegd : « De Volksunie is een 
Vlaams-nationale partij die 
ijvert voor een wettelijke om
vorming van de Belgische 
staat in de federale staten 
Vlaanderen en Wallonië, met 
eentaligheid in ieder van die 
streken. De partij is een 
rechtstreekse politieke erfge
naam van de vooroorlogse 
Vlaams-nationale beweging 
en is in de laatste jaren aan
gegroeid — vooral ten koste 
van de CVP — tot een partij 
die bij de laatste verkiezingen 
meer stemmen kreeg dan de 
kommunistische partij ». 

Dat is dus de officiële amb
telijke Amerikaanse omschrij
vingving van de Volksunie. 

MARIJNEN 

ONGEWENST ? 

Het bezoek van de Neder
landse minister-prezident mr 
Marijnen aan zijn kollega 
Theo Lefèvre te Brussel is 
voor «I^e Soir» aanleiding 
geweest om een hele vloed gal 
te spuien op de Vlamingen en 
de Nederlanders. 

Gewag maken van het feit 
dat de Nederlandse taalge
meenschap 20 miljoen inwo

ners omvat is, volgens het 
Brusselse blad, al bijna land
verraad. 

Het is thans reeds zover 
dat, uit louter anti-Vlaams 
ressentiment, de hoofdstede
lijke franstalige bladen Ne
derlandse staatslieden begin
nen uit de schelden wanneer 
ze hier een beleefdheidsbe
zoek brengen. 

De Nederlandse pers heeft 
een tikje verwonderd en een 
tikje verontwaardigd kennis 
genomen van deze Brusselse 
onbeschoftheid. 

Voor het < Haags Dagblad » 
was het een aanleiding, om 
meen stekelige bepaling te 
geven van het begrip « neu
trale k ran t» , waarmee de 
« Soir » uitpakt : « Neutraal 
betekent in dit verband dat 
het altijd iedereen naar de 
mond praat op voorwaarde 
dat hij Franstalig is ». 

FEDERALISTISCH 

PERSPEKTIEF 

Mark Grammens schreef 'n 
paar weken geleden in de « Li
nie », dat het goedstemmen 
van de nieuwe ongeluks-taal-
wetten door het parlement in 
Vlaanderen plots een moge
lijkheid van een bdeed fede
ralistisch perspektief heeft 
geschapen. 

De feiten bevestigden wel 
zeer snel deze vaststelling. 
Een Davidsfondskongres dat 
minutenlang de federalisti
sche toespraak van dhr Cop-
pieters toejuicht en dat met 
de meeste aandrang het 
hoofdbestuur er om verzoekt, 
zich uit te spreken inzake fe
deralisme, is wel een zeer 
sterke aanduiding. 

Het dynamisch kongres van 
deze vereniging, die voor' ve^ 
Ign..'vaak hals nogal «mak» 
gold, is een overtwistbaar te
ken tegen de unitaristische 
wand. Het verzet tegen de re-
geringspolitiek wordt thans 
thans gevoerd door het 
breedst-denkbare front van 
de Vlaamse beweging. 

wtwwiifitami»! 

Vroeger trachtten de C.V.P.-minimalisten 
de handige jongens te spelen. Na de oorlog 
namen zij - of poogden zij te nemen - het 
hele Vlaamse leven in handen. Het was de 
tijd dat de Vlaamse beweging zich volgens 
die nieuwe leermeesters vooral had afge
speeld in ISOS, tijdens de boerenkrijg en in 
het gunstigste geval ook wat aan de IJzer. 
Toen na de diepgang van 'ü de Vlaamse 
vloed langzaam maar zeker terug kwam 

deed om toch maar eens C.V.P. te stemmen. 
Ondertussen hadden het Vlaams Aktie-

komitee en andere « drukking s groep en van 
dilettanten zonder verantwoordelijkheid » 
reeds in juli '63 het « ekstremistisch » 
etiket op zich gekregen. 

Er zat een ijzeren logika voor bij de 
C.V.P.-pers - die misschien nog geloofde, 
al de voornoemde groepen verdacht te kun
nen maken en in een ghetto te zetten. 

DAVIDSFONDSKONGRES 

opzetten en de radikale konsekwentie weer 
doordrong in alle verenigingen, begon de 
iaktiekverandering. Van stille tegenwer
king is hel stilaan tot aktief openlijk 
reageren geworden tegen iedereen die niet 
braaj het unitaire C V.P.-dogma aankleeft. 

Wi] Volksunie- o scheurmakers » waren 
al lang geklasseerd Toen de V.V.B, federa
listische geloofsbelijdenissen aflegde kree' 
ook zij de kous op de kop. 

Toen Professor Fransen, die dooi 
nalionaliiten steeds als een eerlijk mu 
wat te naie) vooizitter van het IJzerbeoi 
vaailkomitct ivas beschouwd, in een « •' 
kan niet verder zwijgen n-refieks schei i 
opkpam voor zelfbestuur, werd hij vir 
hel voetstuk gehaald waar de C.V.P.-p( i 
hem jaren geleden had opgetild, toen hu 
in 1958 « ten privaten titel,» een oproep 

Als het bij de Romeinen zo was dat 
Jupiter diegenen blind maakte die hij 
wilde ten onder brengen, dan doet de 
C.V.P. dit zonder Jupiter. 

Sinds zondag heeft ze zich weer volop 
de vinger in het eigen oog gestoken. Wie 
te veel wil isoleren, isoleeit tenslotte zich
zelf. 

Het zou voor CV.P.-waarnemers een vetg 
eken moeten zijn dat zowel mr Roosens in 
e voormiddagsektie van het Davidsfonds-
ongres als drs Maurits Coppieters als slot-
•denaar voor jederalisme opkwamen e'i 
'lentatict minutenlang werden toegejuicht 
oor de meer dan duizend kaderleden van 
"at in Vlaanderen toQh sinds jaren gold 
Is het « brave^ Davidsfonds » Maar, haar 

•iteuwe taktiek getrouw, is de., hele C.V.P.-
:.,j>ers als ?efi meute gelijl^fifgepichte-handen 

gesprongen op de kudde van Mgr. Arthur 
Janssens, bezorgde baas van zoveel leeuwen 
die men schapen had gewaand. Er zijn er 
echter toch al die moeten beseffen dat, 
wie te ongenadig wil uitzuiveren en jacht 
maken op elke « ekstremistische » smet, 
alleen zou kunnen komen te staan met een 
honderdtal « zuiveren » in Vlaanderen : 
de Vlaamse C.V.P.-parlementariërs.Wat bij 
verkiezingen toch wat weinig is. Hoewel 
Mr Roosens, in een diepgaand onderzoek 
over het probleem Brussel, had aangetoond 
dat geen taalwetterij in staat zal zijn de 
politiek en ekonomisch sterk verfransende 
machten te breken en hoewel ook Maurits 
Coppieters in een ongenadig rekwisitorium 
het federalisme stelde als enige afweer 
tegen het toialilair unitarisme, dierf de 
C.V.P.-persmeute er zo maar niet op los-
bijten. Het begon met de zalvende raad 
van Manu Ruys aan Coppieters « voor wie 
wij zeer veel achting en vriendschap heb
ben », dat met de « ekstreme » oplossingen 
toch nog wat moet gewacht worden. Het 
ging verder met de heilige Lodewijk Kie-
booms die in de Vrije Tribune van de 
« Gazet » snikte dat de kultuurorganisaties 
hun rol te buiten gingen, hoewel hij in 
dezelfde kolommen toegaf dat de Vlaamse 
beweging steeds vooral was gevoerd door 
die Vlaamse « dilettanten ». 

De Schildwacht van « Het Volk » meende 
zich de tolk te moeten maken van de « ware 
ontzetting » die het katolieke Vlaanderen 
had bevangen bij het horen van de Davids-
fondsuitspattingen. 

Breyne, hoofdbrein van C.V.P.-moniteur 
« De Nieuwe Gids », wilde geen gids meer 
spelen voor een derde Mars op Brussel en 

• nam dankbaar het proza over van « zijn 
(ollega de Standaard » i.v.m. de sleet op 

, sifhiOenen en, bitnden. (}eme«n w&s -Uimer. 

Leynen van het « Belang van Limburg > 
die de gewraakte sprekers voor « separati 
ten » pegon te schelden en het Davidsfond 
dan weer maar inschakelde bij de gang^ 
makers van de Volksunie en daardoor hel 
probleem opgelost meent. 

Voor ons niet gelaten, indien die heren 
niet zien dat ze zich met deze afsnauwpoli-
iiek hopeloos aan het vastwerken zijn en 
als partij voorgoed elk kontakt verliezen 
met de brede vleugel van de vlaamsgezind-
heid. 

Een reakiie als die van het Davidsfonds 
zon aan de meest blinde C.V.P.-er moeten 
duidelijk maken dat gesmade udilettantenn 
sinds lang voor de massa der flaminganten 
de morele leidersrol van de Vlaamse bewe
ging hebben overgenomen. De Breyne's en 
andere Schildwachten zijn vanuit hun mis-
leidersrolletje van na de oorlog reeds lang 
teruggedrongen naar de achterste gelederen, 
van waaruit ze nog slechts schieten in de 
rug van het Vlaamse leger dat in steeds 
breder massa de ruk naar het radikalisme 
heeft ingezet. 

Toen in 19i6 de unitaire C.V.P.-pers 
meedanste op het graf van de afgeslachte 
krukkenvent Borms, schreef Rommelpot 
over het blad van Herbert en Breyne « Klim 
op, Borms kaalkop, ouwe blinde. Het 
walgde de wolven uit het bos gekomen, 
't gebeente van de verguizers te verslin
den ». 

Het walgde ons evenzeer als we een in 
de Vlaamse beweging kapotgewerkte Mau
rits Coppieters zagen smaden door gearri
veerde spekbuiken als een Breyne, Leynen 
en Schildwacht die, naar het voorbeeld van 
nonkel Frans Van Cauwelaert, al lang de 
barrikade heeft verlaten. 

iV^tter L uyten 

Houdt Pee Wee diploma's op zak? 
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H.R. 7152 

DE BURGERRECHTEN 

De « Mars » die 200.000 negers onlangs te Washington 
hielden, is een kortstondig moment geweest in een ont-
voogdingsstrijd die stellig niet zijn beslag heeft gekregen 
op het ogenblik dat Mahalia Jackson haar spirituals 
over de massa aan het Lincoln Memorial slingerde. 
Onder het motto « for jobs and freedom » marsjeerden 
de negerdemonstranten met als doel, de « civil rights », 
de burgerrechten, langs parlementaire weg af te dwingen. 
Deze burgerrechten zijn vervat in het stuk H.R. 7152, 
waarover het Kongres zich zal moeten uitspreken. 

Het is totaal onwaarschijnlijk dat 
het stuk H.R. 7152 in zijn huidige 
vorm een parlementaire meerderheid 
achter zich zal krijgen. De « Mars » 
te Washington heeft bulten de V.S. 
meer simpatieke weerklank gevonden 
dan in het land zelf. De laatste da
gen stellen de waarnemers in de 
Amerikaanse pers voortdurend vast 
dat sinds de « Mars » een verstrak
king is gekom-en in de houding van 
hen, die een uitspraak over de « civil 
rights » eenvoudigweg willen ontlo
pen of die de draagkracht van het_ 
stuk^H'-R.' "f152 gevoelig willen ver-' 
minderen. iCöH^esieden-, 'die- tot voor, 
kort nog geen standpunt hadden in
genomen, schijnen thans steeds tal
rijker in de richting van de oppositie 
tegen de « civil rights » over te hel
len. 

Deze evolutie maakt het plots weer 
duidelijk dat — alle officiële verkla
ringen en slagzinnen ten spijt — de 
grote massa der Amerikanen niet 
warm te maken is voor de zaak der 
negers en integendeel nog steeds 
blijft drijven op een diepe onder
stroom van wantrouwen — om het 
zacht te zeggen — tegen de negers. 
Het behoort tot een der paradoksen 
van de politiek der V.S. dat een na
tie, die zich sinds geruime tijd opge
worpen heeft als de kampioen van 
het anti-kolonialisme en als de gang
maker van de Afrikaanse vrijheids
beweging, blijft weigeren het binnen
lands negerprobleem frontaal aan te 
pakken. 

Inmiddels zijn de sporen, die de 
Afrikaanse onafhankelijksheidsbe-
weging trekt in het bewustzijn van 
de Amerikaanse neger, steeds duide
lijker te herkennen. 

Het feit dat Afrikaanse staatslie
den, die in de V.S. worden ontvan
gen, deelachtig zijn aan al de luister 
en het ceremonieel van de grote pro-
tokolaire ontvangsten, kon niet onge
merkt voorbijgaan aan de kleurlmg 
die vanuit de slums der grootsteden 
de staatsiekoetsen ziet voorbij rijden. 
De Afrikaanse ontvoogdingsstrijd 
heeft stellig het bewustwordingproces 
van de Amerikaanse neger versneld. 

Niet alleen versneld, maar ook ge
richt. Bij honderdduizenden negers 
in de V.S. is de bewustwording en de 
drang naar gelijkberechtiging slechts 
een kort moment geweest in een evo
lutie die thans nog volop bezig is en 
die duidelijk wijst in de richting van 
een zwart racisme dat — ironie der 
dingen — geen vrede meer neemt 
met de afschaffing der segregatie 
doch integendeel aanstuurt op gro
tere scheiding. Scheiding die dan 
verdedigd wordt vanuit een zwart 
superioriteitsgevoel. 

Een der redenen, die de gematigde 
zwarte leiders zoals dominee Martin 

Luther King er toe aangezet hebben 
om thans de ontvoogdingsstrijd be
slist en zeer snel te voeren, is juist de 
vrees dat het verder uitblijven der 
gelijkberechtiging een heel nieuwe si
tuatie zou scheppen : die van een 
konflikt tussen twee racismen, het 
zwarte en het blanke. 

Het grote en nog snel aangroeiende 
succes van racistische negerorganiza-
ties zoals de 200.000 leden tellende 
Muslimbroeders, is een duidelijk te
ken aan de wand. 

' Een verdere « afrikanizering » — 
het woord is een vlag dat wel zeer 

"öftvolledig en gebrekkig de lading van 
de racistische zwarte emancipatie 
dekt — zou kunnen leiden tot de to
taal nieuwe situatie, waarin zwarte 

leiders zich gaan opwerpen a s de 
kampioenen van een politieke, socia
le en zelfs ruimtelijke scheiding tus
sen de twee rassen. 

Deze evolutie is verre van denk
beeldig. Op dit ogenblik behoort het 
tot de onmogelijkheden, te voorspel
len hoe het rassenkonllikt in de V.S. 
zal aflopen. 

Wat ons er toe verleidt, een ander* 
paradoks van de V. S. - politiek t» 
onderstrepen : terwijl het land met 
alle macht Zuid - Afrika bestrijd^ 
omwille van de apartheid, wordt *• 
apartheid wellicht een der grote po
litieke begrippen voor een niet zo v ^ 
verwijderde toekomst in « Gods owa 
coimtry ». tv<x 

Het proces te Trient tegen 10 carabi
nieri, die er van beschuldigd werden 
Zuid-Tiroolse « terroristen n te hebben 
gefolterd, werd door de Duitssprekende 
bevolking van Zuid-Tirol beschouwd 
a b een toetssteen voor de Italiaanse be
doelingen. Verleden week kwam de uit
spraak : acht der aangeklaagden werden 
vrijgesproken, twee werden veroor
deeld doch dadelijk geamnestiëerd door 
een wettekst die te hunnen behoeve was 
gefabriceerd. 

ZUID-TIROL 

Met deze schandalige 
uitspraak is er een nieuw 
dieptepunt gekomen in de 
verhoudingen van de Zuid-
Tiro'ers en de Oostenrij
kers tot de Italianen. 

Het Duitstalige dagblad 
« Dolomiten », uitgegeven 
door de Suedtiroler Volks
partij en dus stellig niet 
gunstig bevooroordeeld 
tegenover het Italiaanse 
gerecht, had voor de uit
spraak herhaaldelijk be
toogd, dat de ernst en de 
degelijkheid waarmee het 
onderzoek werd gevoerd, 
een vrijspraak praktisch 
onmogelijk maakte Het 
vonnis sloeg dan ook in 
als een bom bij de Zuid-
Tiroolse bevolking. 

De feiten, d e de carabi
nieri ten laste werden ge
legd en die gestaafd wer
den door een indrukwek

kende rij getuigenissen, 
waren van "eer ernstige 
aard 

Tijdens het proces bleek 
dat de Italiaanse politie 
zich graag en vaak be
diende van de metoden 
die wereldkundig werden 
bij het Frans optreden in 
Algerie. Twee slachtoffers 
van deze politionele ter-
reurpraktijken stierven 
ten gevolge van de folte
ringen. 

Het is de Zuid - Tirolers 
thans duidelijk geworden, 
dat zij van Rome in geen 
enkel geval iets goeds te 
verwachten hebben. Het 
vonnis was volkomen in 
overeenstemming met de 
strafeis van het openbaar 
ministerie, waaxuit de 
Duitssprekende opirüe In 
Italië het Toor de hand 
liggende besluit trekt dat 

van hogerhand aanwijzin
gen werden verstrekt, niet 
om recht te spreken maar 
om de staatsraison te la
ten doorwegen. En de 
staatsraison wil dat in 
Zuid - Tirol louter brave 
ordebewakers staan te
genover louter terroristi
sche misdadigers. Door de
ze fiktie op het gerechts
hof ten aanschijn van de 
hele wereld te willen 
handhaven, heeft Italië 
alles behalve een goede 
beurt gemaakt. 

De uitspraak is een ern
stige belemmering voor 
de Italiaans - Oostenrijk
se onderhandelingen be
treffende Zuid - Tirol. De 
Oostenrijkse regering, die 
in deze zaak nooit veel 
ruggegraat had, wordt 
thans door de feiten zelf 
gedwongen een strakkere 
houding te gaan aanne
men. 

Voor de radeloze Zuid -
Tiroolse bevolking bete
kent de uitspraak een re
gelrechte uitnodiging om 
thans definitief over te 
schakelen naar de meto
den van het geweld. De 
springstof - terroristen 
hebt>en steedg aleehto een 

klein deel van de Zuid -• 
Tiroolse openbare mening 
op hun hand gehad; dat Lj 
thans grondig gewijzigd. 

Het kan niet anders of 
in de eerstkomende tijd 
zuren beneden de Bren
ner vaker dan ooit de 
bommen ontplcffen. Watt 
wellicht de bedoeling la 
der Italianen .' zo hebben 
zij de gelegenheid om nog 
drastischer op te treden. 

In oktober komt er dan 
een nieuw hoogtepunt ia 
de strijd van de Zuid - Ti
rolers. Dan verschijnea 
namelijk 68 « terroristen » 
voor de Italiaanse recht
bank. Een deel onder hen 
behoort tot de getuigea 
die op het proces van 
Trient kwamen vertellen 
dat zij behoorden tot da 
slachtoffers der tien cara
binieri. Zal de rechtbank 
voor hen zo mild zijn alj 
voor hun beulen? 

Inmiddels blijft onza 
« weldenkende » pers — z© 
welwillend voor Angolese 
of Zuid - Afrikaanse «ter
roristen», de Zuid - Tirool
se vrijheidsstrijders door
gaans als < misdadigers > 
betitelen. 

tva 
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WANNEER DE DAVWDRUPFELS HANGEN 
EN DE SPIN HAAR WEB WEEET: 

OP HET WILDSPOOR 

%» 

REEËN IN DE KEMPEN ? 
•^^erleden weelc zijn wij een namiddag je mee
ge t rokken met lieden die door sommigen (wij 
3BuIlen ons vóór - noch tegen een v. d. s tand-
Jjunten ui tspreken) voor 'n soort booswich-
ïlen versleten worden , mensen gewapend met 
j lweelopen, gekleed in jekkers en knielaarzen 
•en voorzien van weitassen, bes temd om ge-
J lode hazen, patrijzen, fazanten en dies meer 
| | n op te bergen. Vanaf begin september 
'a^/ordt namelijk de jacht geopend en dan be-
sgint voor velen een seizoen van drukke be-
idrijvigheden, een « sport » die de jongste tijd 
>veer felle uitbreiding heeft genomen en niet 
zozeer meer behoord tot de privilegies van de 

, meer-begoeden. 

I De jagers waarmee wij de 
velden introkken waren 

[ meestal boeren, verder een 
' postbode, een vrachtvoerder 
j en een jachtwachter. Deze 

laatste wist er alles van, ver-
I mits zijn bezigheden niet en

kel bestaan in het uitkijken 
naar stropers maar ook in het 
tol stand houden van de wild-
voorraad. 

Reeën kennen geen grenzen 
De strenge winter die ach

ter de rug ligt en het daarop
volgende regenweer heeft de 
wildstand geen goed gedaan. 
Zonder de tussenkomst van 
vele jachtwachters zouden 
vele dieren omgekomen zijn. 
Onze zegsman bijvoorbeeld 
heeft tijdens de winter wei
nig rust gekend : dag voor 
dag trok hij de velden in om 
het wild te gaan voeren. Kar-
revrachten hooi. stro, kaf en 
kippengraan heeft hij op de
ze wijze verdeeld in weiden en 
in bossen. Kippenvoer voor 
kwartels, fazanten, patrijzen 
en andere pluimdieren, hooi 
voor hazen, konijnen en... 
reeën. Het zal bij sommige 
oningewijden waarschijnlijk 
verwondering baren, maar er 
zijn tamelijk veel kudden van 
deze dieren in het noordelijk 
grensgebied van de Kempen. 
Zij komen (vooral tijdens de 
winter) over de grens uit Ne
derland, waar deze frêle bees
ten door de wet beschermd 
worden en waar het verboden 

is hen te doden. Deels door de 
honger en aangelokt door het 
jagersvoer van bij ons, deels 
door hun — begrijpelijke — 
onkunde nopens de ligging 
van de grens, komen zij naar 
de wachtende geweren van 
onze jagers. Dat het niet om 
enkelingen gaat bewijze wel 
het feit dat men soms kudden 
van meer dan twintig stuks 
opgemerkt heeft. «Als weer
man Armand Pien strenge 
kou voorspelt, mogen wij ons 
hier aan groot wild verwach
ten » zeggen de Kempische ja
gers. 

Fazanten 

worden t a m m e kippen 
Niet enkel reeën worden al-

naargelang de temperatuur 
omgevormd tot tamme dieren, 
ook fazanten verliezen bij 
grote koude hun schuwheid. 
Onze jachtwachter vertelde 
dat zi] 's winters om zo te 
zeggen uit zijn handen komen 
pikken. Telkens wanneer hij 
met voeder de bossen ingaat, 
komen ze te voorschijn, ze 
zijn als het ware tot tamme 
kippen omgetoverd... 

Grote massa's wild werden 
door het toedienen van voer 
gered van de hongerdood. 
Eenden en ganzen — velen 
waren afkomstig uit de meest 
noordelijke streken — die 
volledig verhongerd en half
bevroren ergens onder een 
brug of greppel gevlucht wa

ren, hebben het leven te dan
ken aan jagers die ook nog 
wat anders doen dan enkel 
maar in het wilde weg doden. 
« Echte liefhebbers », zo werd 
ons verteld, « besteden grote 
bedragen om de wildstand op 
peil te houden, niet enkel 
door bijvoederen maar ook 
door het invoeren van nieuwe 
soort. Er worden bijvoorbeeld 
hazen uit Turkije overge
bracht om hier te lande uit
gezet te worden. Uit Duits
land komen er patrijzeneiéren 
die worden uitgebroed en, 
eenmaal volwassen, in de 
bossen vrijgelaten worden. 
Aan de tussenkomst van ech
te jagers is het te danken dat 
sommige soorten nog niet vol
ledig uitgestorven zijn, want 
eenmaal het jachtseizoen be
gonnen trekken vele gelegen-
heidsschutters er op uit om 
— zonder deernis — alles te 
schieten wat hen onder han
den valt. Piepjonge hazen 
worden neergeknald zonder 
dat men aan de voortplanting 
denkt. Zeldzame vogels — die 
door de wet beschermd wor
den — ondergaan dikwijls 
hetzelfde lot... 

Pikdorsers doden patri jzen 

De verwachtingen voor dit 
jaar — aldus onze zegsman 
— zijn niet bijzonder schitte
rend. Er is ondanks alles veel 
v/ild kapotgevroren en door 
het slechte weer van de jon-
ste maanden ook veel « verre
gend». Jonge hazen en pluim-
vogels die pas uit het ei ko
men, aarden inderdaad 
niet in dit bamisweer. Pat r i j 
zen zijn er bijzonder weinig. 
Dit schijnt vooral te wijten te 
zijn aan het feit dat zeer vele 
van deze dieren door de mo
derne landbouwmachines — 
vooral pikdorsers — gedood 
worden of hun nesten kapot-
gereden. Anderzijds gaan we
zels, hermelijnen, kraaien en 
eksters met de eieren lopen. 
Om dit te voorkomen leggen 
sommige jagers fosforeieren, 
waardoor de rovers, die ze 
leegdrinken, gedood worden. 

Opmerkelijk is wel dat er 
;weer schot begint te komen in 
de konijnenstand, waar deze 
tijdens vorige jaren zeer erg 
uitgedund werd door de pest. 

Blijkbaar heeft de winter veel 
goed gedaan om deze ziekte te 
doen verdwijnen. 

Eieren in koni jnenpi jpen 
Bij het begin van het sei

zoen wordt er wat men noemt 
< voor de voet» gejaagd. De 
jagers schieten al wat de 
de moeite waard is en wat niet 
door de wet verboden wordt. 
Later, wanneer de jacht meer 
naar het einde loopt en het 
wild meer uitgedund geraakt, 
worden er klopjachten inge
richt : de « trakkers », zoals 
de drijvers genoemd worden, 
doen het wild vluchten. Hier
bij ziet men iets zeer eigen
aardigs : de mannelijke ko
nijnen springen altijd eerst 
op en worden neergeknald, 
terwijl de vrouwelijke, even
als bij de hazen, langer in de 
« kuit» blijven en door de ja
gers gespaard worden, van
wege de kweek. 

Het jagen op gevogelte ge
schiedt anders. Tegen de 
avonddeemstering gaan de 
mannen met de tweelopen 
naar schorren of moerasach
tige weiden. Ze wachten er op 
eenden of ganzen die zullen 
overtrekken. Ze zien er ook 
niet tegenop wulpen, teerlin
gen en zwanen neer te halen. 
Zwanen waren er trouwens 
tijdens de voorbije winter 
meer dan genoeg. Ze kwamen 
uit het noorden; onze zegs* 

man heeft zelfs een gans ge
schoten die afkomstig was uit 
de Kaukasus, wat duidelijk 
bleek uit de ring die zij droeg. 

De jacht in de schorren be
hoort zeker tot een der meest 
sensationele. Hiervoor dient 
men trouwens de nodige on
dervinding te hebben. Kreken 
en drijfzand, alsmede de 
soms snel opkomende tijen, 
bedreigen hier de onervaren 
jager. Voor de kenner bieden 
deze waterrijke gebieden ech
ter een overvloed van allerlei 
waterwild dat 's avonds aan 
het trekken gaat en bijgevolg 
omstreeks die tijd opgewacht 
wordt. 

Een echte jager is als het 
ware — hoe tegensprekelijk 
het ook lijkt — een dieren
liefhebber. «Wij schieten 
nooit zeldzame dieren» ver
zekerde ons de jachtwachter 
waarmee wij spraken. En hij 
vertelde tot staving van het 
feit dat hij een kenner is, het 
verhaal van de bergeend. De
ze zeldzame vogels hebben 
hun broedplaatsen in de bos
sen waar zij veelal in oude 
konijnenpijpen hun eieren 
leggen en uitbroeden. Wan
neer de kleintjes enkele dagen 
oud zijn, volgen zij de moe
der-eend langs sloten en wa
tergangen naar de Schelde 
om daar het vrije sop te kie
zen. ' 

S.D.L. 
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EnEele 'dagen geleden w a r e n wij in de omge» 
v ing v a n Brecht , een streek v a n vele weiden , 
afgezet m e t bomenri jen en s t ru ikgewas . W i j 
zagen daar zonderl inge dingen gebeuren dis 
onmiddelli jk onze nieuwsgierigheid o p w e k 
t en : enkele (op het eerste zicht duistere)] 
m a n n e n kropen uit een au to , er schoot ver
volgens een grote vogel in de hoogte . E v e n 
later achtervolgde deze vogel een kraai to t 
e rgens boven een weiland, dat in de ver te 
onder een nevelbank verborgen ging. W i j 
w a r e n toevallig getuige geweest van het 
voorspel tot de valkenjacht . 

OOK VANDAAG NOG JAAGT 

IN DE ANTWERPSE KEMPEN 

DE SLECHTVALK 
De mannen volgden door 

een flesgrote verrekijker het 
yerloop van het gebeuren. De 
kraai vloog naar een dicht-
betakte boom waarin zij een 
Itoevlucht vond. De valke-
miers renden erheen en 
t racht ten door handgeklap 
en geroep het slachtoffer op
nieuw op de vlucht te kr i j 
gen. Even later was het zo
ver en weinige minuten na
dien zat de roofvogel voor 
onze voeten aan een ver
scheurde, lillende brok vlees 
|te pikken en te hameren, 
Ibrots en fier, met de blik van 
ide overwinnaar in zijn gloei
ende ogen. 

Midde leeuwse geschriften 

als leerboek 
De valkenier bleek bij nader 

toezien afkomstig uit Turn
hout, zijn helpers waren vo-
gelvangers uit de Kamthoutse 
heide. Zij hadden zich vooral 
jtoegelegd op het vangen van 
roofvogels, waarbij zij wel 
bijzonder goed geslaagd wa
ren, vermits zij in een seizoen 
(tot meer dan twintig eksem-
plaren kwamen. Zes weken 
geleden wisten zij de slecht
valk te verschalken waarmee 
Bij thans aan het werk wa
ren ! De valkenier vertelde 
ons dat hij drie valken bezit. 
Sinds drie jaar houdt hij 
Bich met deze eigenaardige 
jlacht — die in de Mid
deleeuwen veelvuldig beoe
fend werd — bezig. Het af
richten leerde hij dan ook 
ui t oude geschriften die uit 
deze tijden stammen. 

H o n g e r is de beste saus 
Er is een hele dozis geduld 

nodig om een slechtvalk, die 
slechts zes weken tevoren ge

vangen is en toen reeds vol
wassen was, zover te krijgen 
dat hij na die korte periode 
reeds zodanig afgericht is 
dat men hem, zonder vrees 
voor vluchten, de vrijheid 
kan geven bij gelegenheid 
van de jacht. De af rich ting is 
voornamelijk gebaseerd op 
de honger. De valk wordt op
gesloten in een kooi en aan 
een hongerkuur onderwor
pen. Op deze wijze wordt de 
hooghartige vogel stilaan kal
mer en bedaarder. Na veer
tien dagen deert het hem al 
niet meer warmeer de ge-
handschoende hand van de 
valkenier hem grijpt. Stilaan 

VANOP DE VALKENIERSHAND; 

ZOALS OP OUDE MINIATUREN: 

f 

M I D D E L E E U W S E M I N I A T U R E N V E R T E L L E N V A N H E T E D E L T I J D V E R 

D R I J F V A N J O N K V R O U W E N E N R I D D E R S : D E V A L K E N J A C H T - VALKE-* 

N I E R I S IN S O M M I G E L A N D E N T H A N S E E N M O D E R N B E R O E P G E W O R -

N E N : V A L K E N H O U D E N D E V L I E G V E L D E N D E R R . A . F . V R I J V A N V O G E L S 

- IN D E A N T W E R P S E K E M P E N W O R D T O O K V A N D A A G N O G G E J A A G D 

M E T D E S L E C H T V A L K - E E N G O E D E J A C H T V A L K V E R O R B E R T D A G E 

L I J K S D R I E H O N D E R D G R A M V L E E S . 

wordt hem ook bijgebracht 
dat hij slechts voedsel krijgt 
wanneer hij op de vuist van 
zijn baas zit. 

Wanneer zijn meester met 
een paar 'aaneengebonden 
kippen- of ravenvleugels 
zwaait, dan weet hij dat het 
etenstijd is en dat hij op de 
uitgestoken hand moet wip
pen. De valk is daarbij altijd 

Jonge wilde zwanen : prooi voor de slechtvalk. 

met een lederen riem vastge
maakt en heeft een lederen 
kapje over het hoofd dat hem 
het vluchten moet beletten, 
maar dat zo gemaakt is dat 
hij er niet door gehinderd 
wordt bij het eten. 

Eers te vlucht een waagspel 
Bij de eerste vlucht maakt 

de valkenier natuurlijk de 
meeste kans om zijn vogel 
kwijt te spelen Daarom 
krijgt het dier 's morgens 
geen beet eten, zodat hij van 
de honger dient terug te ko
men. De schoonheid van de 
jacht met de valk zit hem 
volgens de liefhebbers in de 

• mooie vlucht van de roofvo
gel. De vogel schiet pijlsnel 
weg de hoogte in. Hijzelf kan 
tientallen kilometer ver zien, 
veel verder dan mensen of 
gewone vogels 

Bij helder weer, wanneer 
men de valk zelfs met een 
goede verrekijker niet meer 
kan opmerken, kan de vogel 
zelf zijn vertrekplaats nog 
zien. Daarom helpt een be
proefd middel, namelijk het 
zwaaien met een raaf of met 
kippenvleugels en desnoods 

,Jiet oplaten van een tortel
duif aan een eind draad, in 

de meeste gevallen zeer goed. 
De hongerige valk komt 

dan onmiddellijk teruggevlo
gen en vlna zijn beloning in 
een hartig maar bloederig 
hapje. 

3 0 0 g ram biefstuk per dag 
Valken eten trouwens zeer 

veel. Dagelijks peuzelen de 
drie vogels van de valkenier 
die wij ontmoetten elk drie
honderd gram uitgezocht 
vlees op. Wanneer er gejaagd 
wordt — en dat gebeurt uit-
teraard slechts bij helder 
weer — kunnen zij het stel
len met elk een kraai De dag 
waarop wij de valkenjacht 
meemaakten was eigenlijk 
nevelig en weinig geschikt 
voor een goede vangst Een 
andere voorwaarde voor een 
goede jacht is de snelheid van 
de wind Eigenlijk behoort 
het windstil te zijn: kraaien 
kunnen namelijk bii winde
rig weer hoge snei heden ont
wikkelen, zo snel zelfs dat de 
valken hen niet kunnen in-, 
halen. Bij goede weersom
standigheden, of wanneer de 
kraai tegen de wind in 
vlucht, geraakt de roofvogel 
gemakkelijk boven zijn 
slachtoffer en haal t het üi 

duikvlucht naar beneden. De 
slechtvalken die wij bezig za
gen waren trouwens uitslui
tend op de vangst van kraai
en en kauwen afgericht, een 
jacht die toegelaten wordt 
door de wet De roofvogels 
raken geen enkel ander dier 
aan. Hoe de valkenier hierin 
slaagt, IS zijn geheim dat hi j , 
naar hij ons vertelde, uit de 
verhalen over de valkei^jacht 
in oude boeken heeft geleerd. 

Vele oningewijden en j a 
gers doden de jachtvalken, 
omdat zij dikwijls in de me
ning verkeren dat zij te 
doen hebben niet wilde die
ren. 

Men kan de tamme vogels 
nochtans gemakkelijk her
kennen door de belletjes die 
zij aan de poten hebben en 
die reeds van verre hoorbaar 
zijn d'jor hun fijn gerinkel. 
De valkeniers vertellen ons 
dat hun valken eigenlijk 
nuttig werk verrich'et door
dat zij ta rijke Kraaien — 
die schadeli.ik zün voor de 
landbouw — neerha'en. Een 
vogel kan per dag minstens 
vijf raven doden! Een re-
kordgetal dat waarschijnlijk 
weinig jagers hen zullen na
doen. 

S.D.L. 
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PERSSmSBl 

DAVID 
MOET 

HANGEN 

« Tu qouque » — Het oude Da-
vidsfonds heeft een aanslag ge
pleegd op de unitaire eerbaarheid 
van de CVP-maagd. David moet 
hangen. 

J a t is zowat het gevelde von
nis dat door de verzamelde jury 
van de CVP-pers is uitgesproken 
tegen de snoodaards van het Da-
vidsfonds die als de eerste de bes
te bende ekstremisten de Leuven
se schouwburg deden daveren, 
toen bekend werd gemaakt dat 
de volgende Mars op Brussel al
leen betekenis kan hebben als te 
doorgaat onder de hoofding «Voor 
een federaal België in een federaal 
Europa». Als dat het groene hout 
Is... 

Standaard 
Madiu Ruys is bezorgd. 
« Bij die laatste formulering 

hadden wij hier echter wel wat 
meer klaarheid gewenst. Want in
dien wij ons een kritische beden
king mogen veroorloven, is het de 
volgende : Eensdeels laat het 
hoofdbestuur feestredenaar Cop-
pieters (voor wie wij zeer veel 
acht ing en vriendschap hebben) 
een radikale federalistische ge
loofsbelijdenis afleggen, die ge
volgd wordt door kongresbesluiten 
ten gunste van « politieke struk-
tuurhervormingen »; anderdeels 
wordt overeengekomen dat het 
hoofdbestuur op de e.v. vergade
ring zijn houding tegenover het 
federalisme zal bepalen. 

Ligt hier niet een zekere tegen
strijdigheid? Terwijl het Davids-
fonds zelf nog geen s tandpunt 
koos i.v.m. dit belangrijke vraag-

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 
Kom ü overtuigen. 

/ 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 

stuk, wordt het kongres toch vrij 
duidelijk ten voordele van de for
mule bewe'kt. » 

Bewerkt? De vrucht was over
rijp. Als zijn Standaard niet meer 
voorgaat, zoekt het leger zelf zijn 
weg. Manu, 

DE G A 2 ; E T 

Was zelf positief over het Kon
gres van het Davidsfonds. Het is 
echter Lodewijk de unitariër, die 
in de Vrije Tribune zijn ontzetting 
« uitschruwelt ». 

« Alsof dit alles nog niet genoeg 
was tracht men nu het Davids
fonds in het federalistisch gareel 
te spannen. Als argument wordt 
precies het verloop der jongste 
taalwetten ingeroepen. Dhr. Roo-
sens beweert, dat de algehele ont
voogding van het Vlaamse volk 
« problematisch is en blijft zon
der vergaande struktuurhervor-
mingen, met name : ekonomische 
demokratie en federalisme ». 

Zijn tussenkomst had sukses en 
er werd zelfs gevraagd, dat he t 
Davidsfonds zich onmiddel'ijk zou 
uitspreken voor of tegen het fe
deralisme, met de stille verwach
ting natuurlijk dat het « voor » 
federalisme zou zijn. » 

Het Volle 
Weerspiegelt de ontzetting van 

een ing|3dommelde Schildwacht 
die vaststelt dat de vijand binnen 
de muren zit. 

«Er zijn in de grote Vlaamse 
kultuurvereniging, die het Davids
fonds is, te veel rechtschapen 
Vlaamse idealisten en te veel ver
dienstelijke Vlaamse werkers, dan 
dat we niet zouden moeten pogen 
tussen de Vlaamse CVP en het Da
vidsfonds he t onbegrijpelijk mis
verstand op te helderen, dat nog
maals op het Davidsfondskongres 
van verleden zondag gebleken is. 

De miskenning van de grote be
tekenis van de jongste taalwetge
ving en, erger dan dat, de onge
looflijke poging om de Vlaamse 
openbare mening te misleiden tot 
een verkeerde interpretatie van 
de verworven taalwetten — zon
der nog te spreken van dat nood
lottig verdelingsmaneuver da t de 
poging Is om nog eens het kamp 
der Vlaamse Beweging te verde
len tussen de federalisten en tmi-
taristen (dat gelukkig vooralsnog 
niet is geslaagd in het Davids-

OPGELET ! 
De 13de t r a n c h e v a n de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

LOOPT SLECHTS OVER, 
TWEE WEKEN ! 

Koop nu vlug uw biljetten 
Een vergetelheid kan u tot 

5 MILJOEN! 
doen verliezen 

Per Biljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

Trekk ing op 23 sep tember 
te Wiher ies 

P L A S T I E K C E K Z E I L E N 
voor oogst-, tiool-, vlasmljten ^n? in dikke plastiek 0,20 mm, met 
grote verKopsrde ogen. versterki sepiaatst, om de meter van de ganse 
omtrek van het zeil Breedten tot 20 m met lengte naar keuze 
UITERST LAGE PRIJZEN I I 1 B v : In breedte 6 meter 

6 X 5 = 30 m2 .. 495 F 6 x 9 = 54 m2 ... SM F 
6 X 6 = 36 m2 ... 495 F 6 x 10 = 60 m2 ... 960 F 
8 X 7 = 42 m2 ... 693 F 6 x H = 66 m2 ... 1.056 F 
6 X 8 = 48 m2 ... 768 F 6 X 12 = 72 m2 ... 1.152 F 

A.1 deze maten, alsook In breedte 4 en 8 m. zijn uit één stuk zonder 
naad De breedten 10-12-14-16-18-20 enz zijn leverbaar, maar dan 
aaneen gel as t 
SILO Verder alle dikten en breedten, zonder ogen zwart of doorschll-
nend voor silo enz - Plastiek voor TUINBOUW — Zwarte plastiek 
voor grond bedekking 
TÜNNELONG Goedkope piastlekkappen van grote lengte, ter ver
vanging van glas over groenten en aardbeien Geeft betere resultaten 
dan glas 

Prl1sll]st met monsters gratis op aanvraag 
L Auc. Lumlèrestraat — BBC8SEL IH 

TeL ; (02) 43.60.83 'ê avonds. 
Da oudste gespecialiseerde plastlekb«ndel voor Land- en TUlnbOQw 
van tiet land - Knip deze advertentie u i t 

fonds) — hebben in vele Vlaam
se kringen een gevoel van ware 
ontzetting teweeggebracht. » 

DE NIEUWE GIDS 
Wil Mgr Arthur Janssens de 

bibber op het lijf jagen door te 
dreigen da.t de 23 laatste lezers 
van de Gids misschien hun lid
maatschap van het Davidsfonds 
gaan opzeggen. 

« Wij ontkennen allerminst het 
recht aan een vereniging zoals 
het Davidsfonds Vlaamse marsen 
en betogingen te steunen of mede 
te organizeren Het Davidsfonds 
mag zplf aan de derde mars op 
Brussel zoals de f tes t redenaar 
Maurice Coppieters he t voorhield 
als inzet geven « een federaal Bel
gië in een federaal Bu''opa » 

Dhr Ooppieters heeft bovendien 
als feestredenaar van het Davids
fondskongres een warm pleidooi 
gehouden voor het federalisme. 
Dat alles is zijn recht. Wij ver
kiezen overigens de oprechte fede
ralistische taal van voorzitter Cop
pieters boven het dubbelzinnige 
« algehele Vlaamse ontvoogding » 
of « stniktuurhervormingen ». 

Maar wij zi jn in tegenstelling 
met het Davidsfonds, de mening 
toegedaan dat de Vlaamse belan
gen op dit ogenblik allerminst ge
diend zijn door een nieuwe uit
gave van de mars op Brussel in 
de komende maand en wij verkie
zen dit dan ook dadelijk te zeg
gen aan Mgr Janssens en zijn me
dewerkers die steeds op onz;e steun 
en onze waardering hebben mogen 
rekenen. » 

Foei Gids, chantage op monsei
gneurs. 

TEMPS NOUVEAUX 

Geeft ons volgende forse aan
sporing : 

« Men moet aan ons land zijn 
waarde teruggeven van gemeen
schappelijk erfgoed voor alle Bel
gen, Walen, Vlamingen en Brus
selaars. Het moet gedaan zijn dat 
de titel van Belg slechts een fik-
tie schijnt en dat de kulturele ge
bondenheid Isoleert wat zou moe
ten toenaderen in een voortduren
de verrijking ». 

Waar en wanneer leefden die 
g<>smade romantiekers weer? 

Le P e u p l e 
Larock wil ons aJ voorbereiden 

op de grondwetsherziening naa r 
Waals en socialistisch model, 
waarmee men ons een pad in de 
korf wil zetten. 

« Wat het gi'ondwettelijk pro
bleem betreft — t.t.z. he t regime 
dat moet uitgewerkt worden op
dat de « twee bevolkingen » zo
als koning Albert het zegde m 
1910, zich volledig gelijk in rech
ten en vrij verenigd zouden voo-
len — het lijkt me dat het com
promis voorgesteld op ons laatste 
kongres een goede vertrekbazis is 
om aan het land voor te stellen. » 

De Vlaamse socialistische krui
pers s taan anderzijds reeds Waar 
om het hun troepen te doen slik
ken. 

Volksmacht 
Geeft ecai staaltje van schijn

heiligheid, waar ze de Volksunie 
verwijt niet te hebben betoogd in 
de streek van Moeskroen. 

In het parlement moest noch
tans de regel gelden bij de taal
grensregeling dat wij geen oor
spronkelijk Waalse gebieden moch
ten opeisen om recht van spreken 
te hebben om de randgemeenten 
rond Brussel te behouden, Wie 
verkocht die? 

« En le « Mouvement Populaire 
WaUon » heeft betoogd en « La 
lutte continue »,.. de mouvement 
zal de strijd voortzetten! Maar er 
kwam daar nog een kleinere bfe-
toging bij, die van de... Volksunie! 
Wa t « die » daar kwam doen kan 
ik niet gissen, te meer daar de 
Volksunie wel elders was ver
wacht, om te « betogen » 

Immers was er die dag de over
heveling van een groot stuk 
Vlaams grondgebied aan Henegou
wen. De streek van Moeskroen, 
Komen, en... Hoegsteert (die ge
meente kent tot nog toe geen... 
vertaling...) met in totaal ruim 
75.000 inwoners, wordt arrondisse
ment Doornik. De helft van die 
bevolking zijn nog « Vlaams spre
kende Vlamingen »• Daar was et 
van betoging geen spraak. Daa r 
was de Volksunie niet te zien en 
de vele Vlaamse arbeiders worden 
daar nu aan Henegouwen toever
trouwd In ' t gebied Doornik, waar 
werkgelegenheid meer dan schaars 
is. De gemeentebesturen hebben 

EERSTE VLAAMS NATIONALE 

JEUGDOLYMPIADE 
te MECHELEN in het Provinciaal Domein Vrij broekpark. 

ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 SEPTEMBER 

Programma : 
Zaterdag : 
17u45 : Openingsformatie in Vrijbroekpark. 
18u30 : Massamars door de stad. 
Zondag : 
van 8u30 tot 12 u. en van 14 tot 17 u : sportproeven 
17u30 : Slotformatie. 

De wisselschalen worden overhandigd door Dr H. Gravez 
Spreekbeurt door Prof. Dr. W. Opsomer. 

Deze plechtigheid staat in het teken van de eenheid van 
alle Vlaams Nationale jongeren. 

Deze Jeugdolympiade wordt ingericht door het VNJ-Me-
chelen in samenwerking met VBV-VVM, VNJ ADJV, 

Ik Dien, en Were Di. 
Voor alle inlichtingen : H. Swartebroeckx, 
Persoonshoek 4, Mechelen. Tel. (015)16.463 

AGRIPLASTIC 

MEUBELEN E D D Y 
Nu ook te Antwerpen en Oostende GROTE KEUS slaap
en eetkamers, salons, amerikaanse keukens, matrassen en 
alle aanverwante artikelen. Fantasiewaren. Prijzen bui
ten alle konkurrentie. 
Antwerpen : Begijnenstr^at 27-29 - Provinciestraat 205 
Oostende : Spoorwegstraat 31 (400 m2) - Koningstraat 2G 
Leden en lezers van de Volksunie genieten 15% korting 
op de getekende prijzen (uitsluitend op vertoon van lid-
maatschapskaart) . Reiskosten worden terugbetaald. Open 
alle dagen van 9 tot 21 u. 30. Levering door geheel ' t land. 

er schuld aan ; daar hebben Waal
se fanatiekers het pleit gewon
nen. » 

Misselijke komediantjes. 

De Linie 
Ontpopt zich meer en meer tot 

het Melfstandig, principieel blad 
van niet-politieke streltking en 
houdt haar karapagne tegen de 
inslaapwiegers hardnekkig vol. 

Zij Itan geen vertrouwen meer 
geven aan de Verrokens en tut^l 
quant! die nu plots rond de zetel-
aanpassing vooizen om de voor
bije nederlaag te doen vergeten. 

« De vraag wordt ongetwijfeld 
door menig Vlaming gesteld, 
waarom degenen die blijkbaar op
recht geloofden dat zij op een ge
geven ogenblik de unitaire par t i j 
en de unitaire s taa t behoorden t e 
plaatsen boven het Vlaamse be
lang, nu plotseling zonder vaar of 
vrees als de dinamische woord
voerders van de Vlaamse opinie 
he t strijdtoneel op zouden mar
cheren. 

De gelijktijdigheid van de twee 
campagnes, de ene tegen de « ne
derlaag «-atmosfeer, en de andere 
voor het nastreven van nieuwe 
doeleinden, doet ook de vraag r i j 
zen of de tweede er niet op is be
doeld de eerste kracht bij te zet
ten. Wil men iets doen vergeten, 
dan moet men de aandacht op een 
ander thema richten. Het is nog
al doorzichtig als politiek middel. 
De vraag rijst dan ook, of de 
tweede campagne niet evenzeer 
als de eerste door electorale mo
tieven wordt ingegeven. » 

W. I/uyten. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags «a 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen... enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
te An twerpen 

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

D O R T - B I E R K E L D E R 
O u d e Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men te 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
d r i n k t 
met de 2 Hertje» 

.̂ IĴ ^ 

Niet verge ten : 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

HMatlPPI 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR -

Twee weken geleden brachten we op deze 
bladzijde een eerste bijdrage over de Russi
sche literatuur. We hebben daarbij aangestipt 
dat het maatschappelijk engagement wel één 
der hoofdtrekken is van deze relatief jonge 
letterkunde. Een ander aspekt ervan is de 
polariteit tussen wereldverzaken en levens
vreugde en de voorliefde voor het zinnelijk 
waarneembare. 
Hoe reageerde nu de Russische literatuur op 
de aanbreng van Westerse invloeden ? 

RUSLAND GISTEREN EN VANDAAG 

Wanneer men — terecht 
— het sterk maatschappe
lijk - gerichte der Russische 
literatuur beklemtoont, dan 
mag men toch niet uit het 
oog verliezen dat telkens op
nieuw, na Poesjkin, getracht 
werd de exclusieve eis tot 
engagement te doorbreken, 
het estetische element op het 
voorplan te brengen en zelfs 
— onder invloed van het 
Westen — een van etische 
bindingen vrij esteticisme te 
kultiveren. 

Met de Westerse ideëen 
van het liberalisme en het 
socialisme kwamen ook Wes
terse artistieke opvattingen 
binnen. Romantiek, symbo
lisme en futurisme bevrucht
ten een oude traditie. Een 
werkelijke doorbraak van 
het moderne gebeurde ech
ter pas kort na de revolutie 
— en het literaire leven in 

Rusland bood nooit zo een 
verscheidenheid aan talen
ten en richtingen als toen. 

Maar dit modernisme bleef 
formeel, bij Majakowski zo
wel als bij Jesenin : de die
pe Russische verbondenheid 
met de maatschappij, nog 
versterkt door de revolutio
naire idealen, bleef bestaan 

De konsolidatie der revo
lutie en de imiformizering 
der literatuur stelden de 
letterkundigen voor de keu
ze tussen hun trouw aan de 
idealen der revolutie, ver
persoonlijkt in de partij, en 
de trouw aan hun roeping 
als kunstenaar. Sommigen 
onder hen bezweken onder 
de druk en verkozen de 
vlucht in de zelfmoord. An
deren werden op geweldda
dige wijze verwijderd, stier
ven in een strafkamp of 
werden gelikwideerd. Nog 

anderen pasten zich aan en 
verkozen de onderwerping 
aan de macht boven vervol
ging en dood Slechts enke
len konden zich in dit kom-
promis tussen de vrijheid 
van de kunstenaar en de 
geestelijke en artistieke 
dwang rechthouden en hun 
onbetwistbaar talent en kun
stenaarschap handhaven, 
hoewel hun positie ook niet 
zonder gevaar was bij een 
al te vrije interpretatie der 
officiële dogma's. Een vlucht 
in de historische roman leek 
voor sommigen een uitweg, 
zoals voor Alexej Tolstoj en 
diens vriend Tsjapigin, die 
een trouwens zeer sterke en 
meeslepende roman schreef 
over de Kozakkenhetman 
Stenka Razin. 

Toen na Gorki's dood Fa
de jev de grote man werd in 
het presidium van de Unie 
der Sovjetauteurs, vond Sta
lin in hem een gewillig 
werktuig. 

De delikate en gevaarlijke 
positie van de letterkundi
gen in de Sovjetunie — 
vooral in de periode van 1946 
tot 1953, toen de literaire 

terreur zijn hoogtepunt be
reikte — wordt aan het voor
beeld van Fadejev duidelijk 
geïllustreerd. 

Deze onverbiddelijke in-
kwisiteur van het socialis
tisch realisme publiceerde 
onder de oorlog een roman 
over de partizanenooriog in 
de Oekraïne : « De jonge 
Garde ». Niettegenstaande 
alle kommunistische orto-
doxie en partij - trouw werd 
Fadejev na de oorlog in de 
Pravda bekritizeerd zodat 
hij zijn roman moest veran
deren. Wanneer men reeds 
zo handelde met het groene 
hout... dan kan men zich in
denken wat de positie en het 
lot was van hen die minder 
gezag en invloed in de partij 
en meer onafhankelijkheids-
zin bezaten dan deze kruipe
rige bureaukraat. 

Stalin's dood luidde een 
periode van windstilte in, de 
windstilte voor de « Dooi » 
van Ehrenburg. Op het op
hefmakende twintigste par-
tijkongres in februari 1956 
kloeg Sjokolof de personen-
kultus en de machtswellust 
van Fadejev aan en bracht 

Steentjes voor 

om TAALGEBOVW 

DE BELGISCHE TAAL I 

Al zijn er geen Belgen, toch bestaat er een Belgische taal. 

Het is een hunstmatige taal weliswaar, die vrijwel uit
sluitend geschreven wordt, maar toch kan ze bogen op een 
honderdjarig bestaan en een hoog aanzien, voornamelijk dan 
in die kringen (in het Belgisch 'middens' genoemd) die wij 
onvriendelijk met de verzamelnaam ambtenarij plegen aan ie 
duiden. Kunstmatig mag die taal heten daar ze geen voedings
bodem vindt in de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialekten 
die trouwens stuk voor stuk volwaardige Nederlandse gewest-
talen zijn, daar ze evenmin een vervorming is van enige 
bestaande of vroegere ambtelijke taal, doch daar ze weikelijk 
op bewuste, voorbedachte wijze geschapen is en nog steeds 
wordt geschapen door een keur van Belgische beambten 
(Belgisch : 'bedienden') die er prat op gaan op de Neder
landse (Belgisch : 'Vlaamse') taallijst (Belgisch : taalrol) inge
schreven te staan en dus ressorteren onder het Nederlandse 
taairegime, beambten wter voornaamste taak erin bestaat 
teksten in het 'Vlaams' te vertalen, en in al hun ijver - die 
hoofdzakelijk tot uiting komt bij het koortsachtig doorbla
deren van Frans-Nederlandse woordenboeken - het énige ver
geten wat voor hen daarbij van belang is, nl de vraag : hoe 
zegt men dat in Nederland ? Maar nee, in plaats van de Noord-
nederlandse vakliteratuur ie raadplegen, stellen ze zich tevre
den met het antwoord op de vraag : Hoe zal ik erin slagen dat 
woord of die uitdrukking in het 'Vlaams' weer te geven ? 
Hetgeen onvermijdelijk tot taalschepperij leidt in de aard van 

enkele taaimonsters die we hier als voorbeeld zullen behan
delen : 

Heel typisch Belgisch is bvb. de uitdrukking een wet, een 
krediet stemmen (voter une loi, un crédit) i.p.v. EEN WET 
AANNEMEN en EEN KREDIET INWILLIGEN. Vooraf heeft men 
wel OVER die wet of dat krediet gestemd, d.w.z men heeft 
ze IN STEMMING GEBRACHT hetgeen ook voor gevolg kan 
hebben dat die wet, dat krediet AFGESTEMD kunnen worden 
d.i. niet aangenomen, niet ingewilligd, BIJ STEMMING VER
WORPEN. Het is verkeerd iFSTEMMEN te gebruiken in de 
zin van niet herkiezen bi'h die persoon werd niet herkozen'. 
Een ander belgicisme, van het taaiste soort dan nog wel, is 
het zgn. 'syndicaat' en alle» wat er Thee verband houdt. Waar 

de Fransen spreken van een SYNDICAT, spreken wij naarge
lang van het geval van een VAKBOND (vakvereniging) of 
VAKVERBOND. Dit laatste is een verbond van vakbonden. Daar 
de arbeiders georganiseerd zijn in vakbonden, noemt men een 
SYNDIQUE in het Nederlands een georganizeerd arbeider of 
kortweg EEN GEORGANIZEERDE, meerv. de georganizeerden. 
Ook het woord 'syndicaal' bestaat niet in onze taal. Men 
spreekt van VAKBONDSKAS, VAKVERENIGINGSPOLITIEK, 
VAKBONDSBESTUUR, VAKVERENIGINGSBONZEN, VAK
BONDSVERKIEZINGEN, VAKBONDSAFGEVAARDIGDE, werk-
nemersraad enz. Het Franse syndicat kan ook betrekking 
hebben op beambten en werkgevers. Dan spreken wij van 

BEROEPSVERENIGING, of gewoonweg VERENIGING of VER
BOND, bvb. geneeskundig verbond, apothekersvereniging. 
Aan syndicaal beantwoordt dan : beroeps-, bvb. BEROEPS
BELANG, BEROEPSSTRIJD. « De Syndicale Strijd » is dus 
een zinloze benaming voor het lijfblad van het - in haar bena
ming althans - nog zinlozer « Liberaal Syndikaat der Agenten 
der Openbare Diensten - groep Onderwijs ». In goed Neder
lands luidt dit : LIBERAAL VERBOND VAN BEAMBTEN IN 
OPENBARE DIENST of Liberale Vereniging voor het Openbaar 
Ambt - Afdeling Onderwijs. Waarom heb ik 'AGENTEN' uit de 
benaming geweerd ? Agenten zijn bij ons ofwel politieagenten 
ofwel makelaars bvb. wissel-, verzekeringsagent, zoals elk 
Vlaams spraakgebruik U terstond zal doen inzien. De ambte
narij trekt zich helaas van spraakgebruik niet veel aan, ook 
niet als ze door het veronachtzamen ervan in het belachelijke 
dreigt te vervallen, zoals met de « 1-AGENT n-bordjes die 
tegenwoordig op trams en bussen prijken als zouden twee 
politieagenten tegelijk er niet in mogen I Een AGENT PUBLIC 
is een onenbaar beambte of BEAMBTE IN OPENBARE DIENST 
en een li^T DE SERVICE PVBUC is een openbaar bediende 
of een BEDIENDE IN OPENBARE DIENST, bvb. een TRAM-, 
TREIN-, BÜSBEDIENDE Om mede te delen dat een bepaald 
openbaar vervoermiddel slechts EEN BEDIENDE heeft in plaats 
van twee, hangt men een bordje uit met het woord : EEN-
MANSWAGEN of 1-MANSWAGEN. Het gaat hier dus over een 
KONDUKTEUR-BESTUURDER of een bestuurder-kondukteur 
(en niet bvb. een bestuurder-ontvanger, of wat ik onlangs • 
o ergernis I - als een kond stortbad over mij voelde heengaan 
bij het lezen ervan : kaartjesknipper-voerder I). Doch over 

bestuurders en hun metgezellen de kondukteurs een volgende 
keer. 

H.J. Bouwnum. 

hulde aan Gorki — over 
wiens doodsoorzaak nog al
tijd een waas van geheim
zinnigheid hangt. Fadejev 
pleegde in mei 1956 zelf
moord. 

De stalinistische periode 
en de literaire terreur sche
nen nu voorgoed voorbij. 

Auteurs die jarenlang ge
zwegen hadden kwamen 
weer aan het woord; het 
werk van anderen die onder 
de terreur vielen werd op
nieuw uitgegeven. 

Al deze tekenen deden 
verhopen dat de Sovjet - li
teratuur van een — naar 
Westerse begrippen nog be
perkte — uitdrukkingsvrij-
heid zou kunnen genieten. 

Aldra zou blijken dat zij 
die op een dergelijke kente
ring gehoopt hadden zich 
begoochelingen hadden ge
maakt. 

Het geval Pasternak illus
treerde op overtuigende wij
ze de in essentie onveran
derd gebleven kultuurpoli-
tiek van het kommunisme en 
de onverbiddelijke konse-
kwentie van een systeem dat 
zowel de teoretische als 
ook de praktische linie be
paalt in alle sektoren van 
het maatschappelijke en in
dividuele leven. 

Want niet het kommunis
me was inkonsekwent — wel 
zij die verwacht hadden dat 
het zich zou neerleggen bij 
de subjektieve visie van de 
kunstenaar op maatschap
pij, individu en geschiedenis, 
bij de afbraak van het kon-
servatieve socialistisch rea
lisme, bij de afwijking naar 
een individuele problema
tiek en een ongekontroleer-
de kritische houding. 

Het kommunisme is niet 
slechts een politieke ideolo
gie; het is een totale wereld
beschouwing. Niet slechts 
wat deze wereldbeschouwing 
bestrijdt, doch ook al wat 
er onverschillig tegenover 
staat, al wat niet meehelpt 
om de idee uit te dragen en 
het ideaal te verwezenlijken, 
wordt verworpen Dit is een 
eerste vertrekpunt, een eer
ste kriterium in zijn beoor
delingen en waardebepalin
gen. 

En het tweede kriterium 
is, hoewel soms uit opportu
nisme met minder scherpte 
toegepast, even resoluut en 
onverbiddelijk als het eerste : 
de partij is de enige draag
ster der idee Zij alleen be
paalt welke interpretatie er 
dient gegeven te worden, in 
hoeverre en in welke vorm 
kritiek toegelaten is op wel
ke toestanden. Zij alleen 
kent en wijst de weg naar 
het doel. Zij trekt de teore
tische en praktische linie op 
elk gebied --- ook op het ar
tistieke en literaire 

Volgende week 
Pasternak 

en de 
jongeren. . 

* ï 
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" 0 « IEDER ZIJN WAARHEID » 

verdwijnt dus van het scherm. 
§eplaatst voor het steeds scherper 
gesteld dilemna om ofwel de 
regels van de demokratie konse-
hwent toe te passen, ofwel het 
ongenoegen van de ki]ker over dit 
onsportief en ondemokratisch ge
doe steeds groter te laten worden, 
verkozen de unitaire verdedigers 
van de demokratie het probleem 
cp te lossen door hals over kop 
het slagveld te verlaten en een 
mogelijke redding te zoeken in 
ten weinig eervolle vlucht. Weinig 
aervol inderdaad, daarenboven 
xdfs weinig doeltreffend, want 
nog maar zelden in de partij
politieke geschiedenis van ons 
dierbaar vaderland hebben de uni-
|o i re partijen hun eigen onmacht 
9p zo'n spektakulaire wijze moe
ien toegeven. 

Hun vlucht van het scherm is 
«r ten andere het zoveelste bewijs 
van dat zelfs de verdedigers van 
het unitarisme ervan overtuigd 
ajn dat hun sisteem geen publieke 
honfrontatie met de stellingen 
van de federalisten verdragen kan. 

« Ieder zijn waarheid » ver
dwijnt dus van het scherm. Gel
ders, Grootjans en Tindemans 
hebben er de voorkeur aan gege

ven op de vlucht te slaan : be
schamender kan het wel niet I 

0 De realities op de 45 minuten 
seleklie uit WILL FERDY's uone-
man show 1963» zijn nogal uit
eenlopend geweest. 

Wij persoonlijk vonden het een 
goede show, met hoogten en 
lanalen, met schitterende ogen-
olikh. \n en mei flauwe praat. Met 
<ezi' laatste kwotering bedoelen 
we dan het verhaaltje over de 
Amerikaanse rondreis en zeer in 
het bijzonder wat Will wist te 
vertellen over de Mississipi. 

Heel wat beter was bv « La 
jeune veuve » (het nummer, be
doelen we). Over de nozems (en 
hun ouderlijke voorbeelden) wist 
Will Ferdy pertinente dingen te 
zeggen, maar de zwakke broer in 
het nummer was ontegenspreke
lijk Will Feidy zelf : erg nozem
achtig was het werkelik niet. 

K Het schrijverke » is natuurlijk 
een vaste waarde. Dal Gezelle-
nummer mag Will Ferdy trouwens 
gerust nog tien jaar na elkaar 
brengen Verslijten doet zoiets 
niet l Will's melodietje dient 
Gezelle wel heel gelukkig I 

Alles bij mekaar : « Tussen U en 
mij » heeft de zondagavond goed
gemaakt en daarenboven nogmaals 
bewezen (wat iedereen nu wel 
stilaan zal weten) dat Will Ferdy 
een hele mijnheer is in onze 
Vlaamse kleinkunstwereld j 

0 Onze belangstelling voor de 
diverse sporttakken kan niet over
dreven genoemd worden. Dat 
heeft ons zondagavond echter niet 
belet om met veel belangstelling 
te kijken naar « SPORTWEEK
END », een vlot programma waar
over de sportsektie van de Vlaamse 
TV zich zeker niet hoeft te scha
men. 

Een vlotte overschakeling van 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11.00 tot 11.40 : Uitzending van een 
H. Mia — 15 00 : Motorsport : 
Rechtstreekse reportage van de 
motorcross « Trofee der Naties » 
gehouden te Lioppem — 15 50 : 
Mlmprogramma voor de jeugd — 
16.45 ; Klein, klem, kleutertje — 
17.10 tot 17.45 : Motorsport — 
18 50 : Het grote proces : film voor 
de jeugd — 19 35 : Sportuitslagen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : get Circus van Moskou — 21 30 : 

e geschiedenis van een worstelaar 
— 21.55 : Sportweekend : sportak-
tuallteiten In woord en beeld — 
82 25 : Tweede nieuwsuitzending. 

'M MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
telten — 19 50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
Klets dan de waarheid (Und nichts 
»ls die Wahrheit), drama van Franz 
Peter Wirth met O.W. Fischer en 
Marianne Koch. (Duitse versie met 
tweetalige onderschriften - voor 
volwassenen) — 21 55 : Panorama : 
de week m beeld — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• DINSDAG 
19 00 : Beligieus programma — 
18 30 . Te voet door Vlaanderen — 
1© 55 : Sport in 't kort — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 20 • Bonanza : 
TV-Westem — 21.10 : Israel : re
portage — 2150 : Vergeet niet te 
lezen — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 : Televisum — 19 00 : 
Teletaalles — 19 25 : Penelope — 
19.50 : De Weerman — 19 55 : Sport 
in t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
/ .?. • „Zingend in de wildernis 
( Ah, wilderness) : spel door Eu
gene O'Neill. Nederlandse vertaling: 
S.'i^ ^*S ^^^° — 22 05 : Hout — 
4szi[} • Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Bipcord : Alles voor mets : TV-
feulUeton. (34e afl.) — 19.56 : 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nleuws — 20 20 : Stilte, stilte, 
stilte 1 Een gefilmd variétéprogram-
ma — 20 55 : De Dayaks, de kop
pensnellers van Borneo : fllmre-
portage — 21.30 : Tweede nieuws
uitzending — 2140 tot 23 40 : 
Sylvia : Ballet van Léo Delibes. 
Libretto : Jules Barbier en Baron 
von Remach. Choreografie : Erich 
Walter. 

• VRIJDAG 
19.00 : Teletaalles — 19 25 : Tiener
klanken — 19 50 : De Weerman — 
19.55 : Sport m 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
Kus me voor je sterft (Kiss me 
deadly) : politiefilm van Robert 
Aldrich, naar de roman van Mickey 
SplUane, met Ralph Mecka, Albert 
Dekker en Marian Carr. (Engelse 
versie met tweetalige onderschrif
ten - voor volwassenen) — 22 00 : 
Première — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending. 

• ZATERDAG 
10 00 tot 1135 : Volksuniversiteit 
— 17 00 tot 18 00 : Jeugdprogram
ma : Klem, klein, kleutertje — 
's Namiddags : Atletiek : Recht
streekse reportage van de ontmoe
ting Frankrijk - Rusland te Parijs 
(Ie dag) — 19 00 : Religieus pro
gramma — 19 30 : Autorama : het 
magazine voor de automobilisten — 
19 55 : Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Eén tegen 
allen — 2135 : Echo — 22 00 : 
Dick Powell stelt voor : De verra
der (27e afl ) — 22 50 • Tweede 
nieuwsuitzending — 23 00 tot 24 10: 
Dansen : Reportage van de wed
strijden om de Europese Beker 
beroepsdansen die vanavond in de 
Meistersingerzaal te Neurenberg 
worden gehouden 

WIJ EISEN 
T E R U G 

DE STREEK VAN EDINGEN 

DE PLATDIETSE STREEK 

DE ZES RANDGEMEENTEN 

GEEN VERDERE KOLONISATIE 

het ene onderwerp naar het ande
re, een ook voor leken interres-
sant interview (met Gaston Roe-
lants en zijn trainer), een zeer 
goed voetbal-praatje van Pol 
Jacqmeyns, mijn liefje ... I Om 
een tachtigjarige kwezel lot spoil-
fan te bekeren I 

0 Donderdagavond verkozen we 
NTS-toneel boven de zoveelste 
oorlogsfilm in de B R.T We heb
ben het ons niet beklaagd 
« Sodom aan de Noordzee » is een 
pracht van een TV-spel naar een 
sterk toneelstuk van Jan Staal 
Niets-ontziende kijk op de bijna 
hysterische orthodoxe geloofsijver 
van een dominees dochter en een 
tiental vrouwen rondom haar. 
Tiagiek van het hopeloos en 
nodeloos verzet tegen iedere ver
nieuwing, tragiek ook van de 
menselijke passies die - omdat ze 
lang verscholen smeulen - heviger 
dan elders uilslaan. 

Meesterlijke vertolking van de 
dertien dames die de bezetting van 
dit spel vormen. 

0 Als toemaatje bij het zondag
se « Klein, klein, kleulerke » van 
Tante Terry geeft de B.R.T. ons 
vaak een poppenfilm. 

Deze meestal zeer poëtische, 
zeer gave en voor kinderen nu 
eens gemakkelijk verstaanbare 
poppcn/ilmpjes komen bijna alle
maal vaiMchter het « IJzeren gor
dijn ». Tsjecho-Slovakije heeft al 
een oude poppenfilm-traditie; 
maar ook Polen, Hongarije en Roe
menië hebben op dit gebied heel 
wat te bieden. 

Deze filmpjes die weliswaar met 
veel geduld, maar dan toch met 
zeer beperkte financiële en mate
riële middelen kunnen verwezen
lijkt worden, doen ons altijd 
mijmeren over een nieuwe film-
politiek in ons land. Hoe komt het 
toch dat kultuurgebieden, die 

kleiner of even klein zijn als het 
onze, zo vaak met puik filmwerh 
uitpakken, terwijl bij ons alles 
beperkt blijft tot het niet al te 
omvangrijk draaiwerk van enkele 
filmesteten en tot de zoveelste 
poging om de definitieve Vlaamse 
speelfilm te maken ? 

De poppenfilm - beperkt in op
zet, beperkt in de realizatiemid-
delen - lijkt ons de aangewezen 
weg om uit het slop te geraken. 
Hij ligt binnen het bereik van 
ernstige liefhebbers en liefhebbers-
groepen. Wie spant zich voor de 
wagen ? 

Men onderschatte echter de op
gave niet : poppenfilm onderstelt 
heel wat zuiver aanvoelen en 
poëtisch vermogen. Poppenfilm 
onderstelt échte kuituur. Nog 
steeds een zeldzaarn produkt in 
dit veibasterd land [ 

J.v.b. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 
Jaargang 1 - nr 1 Gam 
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NIEVW MONUMENT uLES FOf/ROiVS» 
PLECHTIG INGEHULDIGD TE LUIK 

Tijdens een ontroerende plechtigheid, bij
gewoond door naar schatting 4.756.832 Lui-
kenaars, werd verleden zondag op de Place 
St Lambert het monument ter nagedachte
nis van de slachtoffers der Menapische in-
vazie in de Voer ingehuldigd. 

BEELD DE SECILLON 

O N G E V A L L E N 

Te Antwerpen is een vlieg
tuig van de S.A.S. op het vlieg
veld van Deurne gevallen. 

Minister Bertrand beweert 
thans het geval voorspeld te 
hebben. 

Jan de Spot is met zijn gat 
in de boter gevallen toen hij 
door koning Boudewijn in de 
adel werd verheven. 

Te Gent is de genaamde Theo 
Lefèvre door de mand gevallen 
toen hij ondervraagd werd 
over de roof van zes randge
meenten ; hij is tot bekente
nissen overgegaan. 

Belga bericht dat de heer Jan 
Verroken uit de lucht is geval
len toen hij vernam dat gans 
Vlaanderen danltbaar naar liem 
opkijkt. 

Het plan om de ES nog ge
durende deze eeuw te voltooien, 
schijnt in het water te zijn 
gevallen. 

K E U K E N R E C E P T 
Tar t aT djotte d'Enghien. 

Deze Waalse specialiteit uit 
E d i n ^ n is gemakkelijk te be
r a d e n . 

Het beeld, van de hand 
van de vermaarde Luikse 
kunstenaar A. Cïenöfc, 
stelt de njzige en aristo-
kratische gestalte voor 
van de heer de SécUlon, 
kort nada t hij door de 
Menapische horden be-

roofd was van 2aJn kle
deren en op he t ogenblik 
dat een Vlaamse leeuw 
hem lafhartig langs ach
ter aanvalt en in de aris-
tokmtiscihe bM bijt. 

De « Association des 
Réfugiés Politiques des 
Pourons » legde, onder 
he t zingen van de « Mar
seillaise des Fourons », 
een prachtig bloemstuk 
neer versierd met een 
lint waarop de eenvoudi
ge m a a r betekenis -zwan

gere woorden « La lutte 
continue ». 

Nadat een koor van 
eohte Waaüse mijnwer
kers he t Waalse volksUed 
« No pasaran en tos Puro
nes » had uitgevoerd, 
werd door verschillende 
sprekers in ontroerende 
bewoordingen herinnerd 
aan de martelgang van de 
dragers der Latijnse be

schaving in de Voer
streek. 

De plechtigheid, die 
werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers der 
drie traditionele part i jen 
werd besloten me t de 
kreet « Ouba si — Lim
burg no ». 

We brengen hieomaast 
een foto van het meester
werk van de heer Genot. 

((DE STANDAARD » 

Hij noemt zich Standaard, 
Doch blaast nu warm, dan koud. 
Zodat hij naar zijn stand-aard 
Nooit of nergens stand houdt. 

Kobus. 

Men neemt een kilo jeugdig 
Vlaams idealisme en een hal
ve liter Kompro-miswijn, aan
gelengd met bronwater Verro
ken (rijk aan vitamienen C, 
V en P) . Daarvan maakt men 
een slappe deeg die men in een 
unitaire koekvorm boven het 
vuurtje der hogere belangen 
bakt. 

Intussen heett men onder 
overvloedig gesnotter een Sap
pige ajuin in Smaele reepjes 
gesneden en Brusselse kaas la
ten smelten op een Eeuwige 
Vlam. 

Het klaargekomen giebak 
wordt met het ajuin - en -
kaas - mengsel bedekt en op
gediend in gewone standaard
borden. Warm serveren, koud 
blazen! 

Aanbevolen voor wie met 
zijn darmen denkt. 

BRIEVENBUS 
JAN P. te Oostende — Ja 
Jan, het leven van een 
burgemeester kan soms 
zwaar zijn. 

K.D. te Kortrijk — Uw ver
onderstelling Is juist : Theo 
Lefèvre heeft zich de 
« Pensees » van Pascal aan
geschaft omdat hijzelf er 
geen heeft. 

P.W.S. te Antwerpen — 
Natuurlijk is het niet waar 
dat de verkaveling van het 
vliegveld van Deurne een 
winstgevende zaak zou zijn. 
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Betogini; te Gent 
r VOLKSUNIE' 
BET06INC 

de provinciale betoging 

op 29 september te gent 

moet een mijlpaal wor

den in de geschiedenis van 

de oostvlaamse volksunie 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
Zowel voor de Mars op Brussel 

a ls voor de massale VU betoging 
op 29-9 te Gent, rekenen we op 
uw aanwezigheid. Alleen door tal
rijk op te treden, kunnen wij res-
pekt afdwingen. 

Schrijf of telefoneer voor 26 
september naa r : 

René De Bel, Scheldelaan 21, 
Antwerpen - Strand. 

Reimond De Bouvre, Thonet-
laan 110, Antwerpen L. O (tel. 
33-43-46). 

Bijeenkomst aan de Voetgan
gerstunnel op een uur dat we u 
nog zuilen meedelen. De afwezi
gen z u l e n zoals steeds ongelijk 
hebben. 

V.M.O. ANTWERPEN 
Het arrondiss. Aalst neemt in 

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! 

AALST 
Het arrondis. Aalst neemt In 

grote getaUe deel aan de Volks
uniebetoging te Gent op 29 sep
tember. 

Medewerking wordt gevraagd 
a a n alle afdelingen en kernen om 
Boveel mogelijk deelnemers in te 
Bchrijven. Bussen bespreken : 30 
P per plaats. Vertrek arrond. 
karavaan : 14 uur Aalst, Markt. 

Kentekens zijn te verkrijgen bij 
alle afdelingsbesturen alsook ker
nen. 

Allen naa r Gent. Wij mogen 
Theo geen rust gunnen. 

BRUGGE 

Autokaravaan naar de grootse 
V.U.-betoging t« 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 
uu r en dit aan de Kruispoort 
(Kazerne - vest), Brugge. 

Aan de afdelingen en kernen 
Uit het arr. Brugge wordt gevraagd 

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

Aan onze vrienden in de pro
vincie AntweüT)en! 

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

Wi] nodigen U uit m ons 
blad de richtlijnen daaromtrent 
te lezen en strikt op te volgen 

Onze provincie nam m het 
verleden steeds aktief deel aan 
alle grote manifestaties buiten 
de provincie : Uzeroeclevaarten, 
herdenkingen en vieringen in 
alle delen van net Vlaamse 
land, tot zelfs in de Voerstreek! 

Ditmaal luidt het parooi : op 
29 september allen naar Gent! 

Budi van der Paal, prov 
voorzitter. 

Etienne Slosse, prov. sekreta-
ris. 

schikkingen te nemen opdat zo
veel mogelijk leden en sympathi
santen deze verplaatsing naar 
Gent zouden kunnen meemaken. 

BRUSSEL 

Allen naar de betoging te Gent. 
Op zondag 29 september te 15 

utu: 30 moet het Sint - Pieters
plein van Gent zwart zien van het 
volk. 

Vanuit alle hoeken van het land 
vertrekken die dag autokaravanen 
n a a r de stad van Sneyssens en 
helaas ook van Theo Lefèvre, Mer-
chiers en Anseele, drie prototy
pen van de in elke « traditionele » 
part i j profiterende fransklljans. 

Geen enkele wagenbezitter uit 
he t Rijksgebied Brussel of uit he t 
arrondissement Halle - Vilvoorde 
mag ontbreken. De karavaan 
wordt gevormd te 13 uui (en niet 
te 13 uur 15) achter de Vlaamse 
Schouwburg (Lakenstraat) en zal 
voor de andere Brabantse deelne
mers aansluiting mogelijk maken 
te Asse op he t gemeentoplein te 
13 uur 45 en te Aalst op de Markt 
te 14 uur. 

Geen enkele wagen mag thuis 
blijven of haJfgevuld m de kara
vaan rijden. Personen die met de 
autokar meewillen gelieven na 18 
utir nummer 25.50.94 op te bellen. 

De afdelingsbesturen gelieven 
zo vlug mogelijk af te rekenen 
voor hun kentekens door storting 
op Postrekening 4084.97 van Torfs 
J an , Brussel 3, 

DFWPER ttONDE 

Onze s t ' ee- zal een sterke af
vaardiging sturen naar de beto
ging te Gent op 29 september a.s. 
Onze slogan : zetel aanpassing! 

Bussen zullen vertrekken te 
Dendermonde (Markt) , te Ham-
me en te Wetteren (Markt) . 

Deelnemers uit andere plaatsen 
worden afgehaald. Eenheidsprijs 
voor de bus : 30 P ; het kenteken: 
10 F. 

Verzameling te Dendermonde 
om 3 uur (en niet om 2 uur zo
als vroeger werd meegedeeld), dit 
ten einde de karavaan van Me-
chelen toe te laten aan te slui
ten. 

Natuurlijk trekken onze auto
bezitters met de eigen wagen mee 
(er wordt onder bewaking gepar
keerd) en zo"gen zij voor bev-ag-
ging. 

Voor de bussen worden inschrij
vingen ingewacht op volgende 
adressen : 

J . De Koker, Processiestr. 77, 
St. Gillis. 

W Holderbeke, Scheldekaai 5, 
Wetteren. 

L. De Sutter, Rivierstraat 24, 
fjaariie. 

Th. De Kegel, Kalken. 
De Martelaere, stw. op Gent, 

Overmeii-e. 
R Van der Poten, Visstraat, 

Denderbelle. 
J. Wageman, Achterhofstrraat, 

Hamme. 
H. De Pus. B-edestraat 51, Ou-

degem. 
A. Moens, Dijkstr. 18, Grember-

gen. 
K. Tas, Moleken, Wichelen. 
J . Van Bockstaeü, Dendermond-

se stw., ScheUebeBe. 
G. Van Boven, Sohoolstrraat, 

Schoonaarde. 
Zorg voor versiering der war 

gens! 

Zorg n u reeds voor he t kente
ken en schrijf Uefst dadelijk inl 

EKEREN 
V.ü. - betoging 29.9.63. 

De afdeling Ekeren legt een 
autobus in. De prijs is vastgesteld 
op 50 P per persoon. Vertrek rond 
12 uur 30. 

Schrijft zo spoedig mogelijk in 
op een der volgende adressen : 

Piet Janssens, De Beukelaer-
laan 7. 

Leo Van Boven, Groot Hagel-
kruls 134. 

Piet Volant, Wiily Staeslel 79 
(Mariaburg). 

F rans Van Dijck, Jozef Ickx-
s t raa t 13 (Donk). 

Piet Mulder, Hoogpadlaan 70 
(Laar) . 

Nadere onderrichtingen worden 
t i j d ^ a a n de deelnemende leden 
en sympathisanten verstrekt. 

LEDE I 

Afdeling Lede neemt natutirlijk 
deel a a n de betoging te Gent en 
heeft daartoe een bus ingelegd. 
Inschrijvingen in het lokaal « Rel . 
naer t ». 

Mieer inlidtittngen volgiende 
week in dit Wad. 

GENT 
Oproep. 

We dringen er nogmaals op aan 
bij a l onze medewerkers en plaat
selijke verantwoordelijken om de 
laatste weken voor de provinciale 
betoging van 29 sept. te benutten 
om met man en mach t de propa
ganda en voorbereiding te voeren. 

Kentekens voor de betogmg van 
29 sept. e.k. zijn verkrijgbaar bi] 
alle propagandisten en mili tanten, 
evenals in het Vlaams huis Roe
land, café Rubenshof, café Tijl, 
en café de Blauwvoet te Ledeberg. 

MECHELEN . LIER 
Autobussen worden ttigelegd 

voor de betering te Gea t op 29 
september. Vertrek uit Lier (Gro
te Markt) te 13 uur 30; uit Me-
ohelen (Wollemarkt) 14 uur. Wij 
sluiten aan te 14 u u i 45 bij de 
groep Dendermonde. Inschrijving 
Op Sinjoorke — Mechelen, Den 
Hoorn — Lier, en op v o i ^ n d e 
adressen : 

Berlaar : Walter Luyten, Le-
grellestraat 32. 

Heist - op - den - Berg : Jos 
Hermans, Biekorfstraat 3. 

Klein Brabant : F rans Van de 
Moortel, E. Verhaerenstraat 14, 
St. Amands. 

Leo Huwels, Kat tes t raa t , Op-
putffs. 

Willebroek : Pierre De Smedt, 
Capt. Trippstr. 53. 

Nijien : Lode Van Desse-l, Zand-
vekenvelden 8. 

Kessel : Lode Vervoort, Lierse 
steenweg 79. 

Beerzel : F rans Van Dessel, 
Veldenstraat 3. 

Kat.-Waver : Iwein Van de 
Voorde, Netestraat 3. 

Duffel : Ludo Sels, Mt^genberg 
23. 

Koningshooikt : F rans Van 
Bauwel, Misstraat. 

Wiekevorst : Van den Bosch, 
Dorpstraat 23. 

IDDERGEM 

De bus vertrekt aan het café 
Roxy te 14 uur. 

Inschrijving bij de kernafge
vaardigde. Prijs 30 P. 

Kern Iddergem moet prezent 
zijn te Gen t ! 

OUDENAARDE - RONSE 
Wij nemen massaal deel aan de 

betoging te Gent op zondag 29 
september e.K. 

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

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

De Kentekens zijn reeds bij de 
bestuu'"s!eden te verkrrijgen 

LEUVEN 
Zondag 29 september grote 

Volksuniebetoging te Gent, Ver
trek met eigen wagens uit lokaal 
Cristal, Houd deze dag vrij. Nade
re bijzonderheden worden nog 
medegedeeld. 

P O P E R I N G B 
N a a r Gent 

Op 29 sep tember nemen wi j 
deel aan d e grootse Volksunie
be tog ing te G e n t Wij hopen 
da t n i e m a n d zal on tb reken . Wij 
zul len N E E N gaan zeggen aan 
T h e o . Laa t U onmiddel l i jk in
schr i jven voor de re is in s He t 
Belfort > te P o p e r i n g e . 

ST. GILLIS EN GREMBERGEN 

Wie met de autobus mee wil 
n a a r Gent voor de grote V.U. -
betoging op 29-9-63 kan zich van 
heden af laten inschrijven. De 
prijs van de bus is 30 P zander 
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 Inschrijvingen worden ver
wacht op he t afd. sekr. bl] 
Moens AUons, Dijkstraat n r 18 
Grembergen of per telefoon 052 -
219.25. 

Doe het onmiddellijk Indien U 
niet teleurgesteld wenst te wor
den, 

SINT - GILLIS - BRUSSEL 
De Volksunie Sint - GUlis gaat 

ook n a a r de E 3 betoging te Gent 
op 29 september. Deelnemers (met 
Of zonder wagen) verzamelen ac(h. 
te r de KVS te 13 uur, vanwaar 
de karavaan vertrekt. Kentekens 
ter plaatse tegen 10 F stuk. 

UKKEL 
De afdeling Vorst - XJkkei neemt 

deel a a n de Vlaams - Nationale 
betoging te Gent op 29 september. 
Onze ajutokaravaan vertrekt te 
13 uur 15 achter de KVS. Voor 
deelnemers zonder eigen wagen 
wordt gezorgd. 

Inlichtingen bij de heer Van-
thournout, Engelandstraat 420 te 
ükkel , t e l 74.69.05. 

ST. NIKLAAS 
Volksuniebetoging op 29 september 
te Gent. 

Het Waasland neemt aan deae 
massa - betering deel met als 
voornaamste motief : E 3. 

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

Wij verwachten een grote deel-
name aan deze betoging. 

Er werden een aanta l autobus
sen ingelegd. 

Plaats van vertrek : Grote 
Markt . Prijs : 40 F. Veatrekuur : 
14 unff. 

Inschrijvingsadressen : 
Mr. J . Verniers, Walburgstraat 

21, St-Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibekesraat 121, 

St-Niklaas. 
Albert Aendenboom, Kazerne

s t raa t 79, St-Niklaas. 
Hugo Pieter& Minderbroeder-

s t raa t 47, St-Niklaas. 
Alfons D'Hollander, Voorhout

s t raa t 43, Stekene. 
Andre Braem, Bisschop Triest-

laan 44, Beveren-Waas. 
MERKSEM 

Op zondag, 29 september deel
name aan de Volksuniebetoging 
te Gent. 

Wie met de autocar mee wil 

moet zich tijdig laten inschrijven 
op het secretariaat of bij de 
waardin van Tijl, 

KORTRIJK I 
Vollcsanie betoging te Gent. 

De particuliere wagens van he t 
arrondissement Kortrijk veraame-
len van af 13 uur 30 op de steea-
weg van Gent, richting Harelt-
beke. 

Vertrek om 14 uur om aan te 
sluiten te Deinze te 14 uur 30 met 
he t arr. Oudenaarde. 

HASSELT 
Afdeling Hasselt heeft de reeks 

van de werkvergaderingen geo
pend onder voorzitterschap van 
Renaat Vahheusden. Er werden 
talrijke punten besproken, de be
toging te Gent op 29 sept. a.s. Ver-
schllende privaatwagens ziuBen 
a a n de bet<^ing deelnemen. Wie 
wil meereizen, gelieve zijn n a a m 
tijdig op te geven aan Renaa t 
Vanheusden. Er aal dan gezorgd 
worden voor verplaatsingsmoge. 
MJkheld. Zij die over een wagen 
beschikken, worden gevraagd deel. 
nemers PP te laden. 

Wil Ir. Vanheusden hiervan ver
wittigen. 

Gezien he t stijgende aantal le
den in Hasselt werd het afdelings
bestuur aangevuld. 

DENDERLEEUW 

Betoging Gent. 
Zondag 29 september met def 

autocar naa r Gent. 
Vertrek a a n het lokaal De Klok 

te 14 uur 15 stipt. 
Inschrijvingsprijs 30 F. 
Niemand ontbreke. Overtuig 

vrienden en ketmissen van de 
noodzakelijldieid aanwezig te zijn 
op deze manifestatie. 

WILRIJK 

Wie is nog niet ingeschreven 
voor de betoging te Gent op zon
dag 29 sept.? Wij vragen U dit 
ten spoedigste te wUlen doen. daar 
he t aan ta l plaatsen voor de auto
bus moet doorgegeven worden. 
Tel. 38.42.81. 

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

Welk ernstig en dynadtnisch 
persoon wil, n a enkele proef-
maanden a 5000 F, als exclusief 
vertegenwoordiger in Groot -
Brusselse agglomeratie optreden 
voor yiaamse firma — na een 
jaar netto 8000 F, na twee jaar 
12.000 F enz... . » vaste en 
schone toekmnst — moet In be
zit zijn van eigen auto, per-
fekt tweetalig en lieffst Brus
selse agglomeratie of tocb ze
ker proT. Brabant bewonen. 
Bezoek aan industriën en groot 
handels. Schrijven bureel blad 
onder H.M. 

HET 31 CONCERT « VLAANDEREN, MIJN LAND )) 
HÜLDECONCERT GASTON FEREMANS 

Zondag 29 september a.s., in studio IV B.R.T., van 20 tot 
22 uur heeft het openbaar concert plaats onder het motto : 

« Zing in de zon, kameraad! 
« Zing met een lach op 't gelaat! » 
Als medewerkers werden aangeworven : 
— Liane Jespers, sopraan. 
— Het Angela - koor (Mechelen) o.l.v. Mad. Jacobs. 
— St. Lievenskoor Antwerpen. 
— Zingende Wandelkling sf. Norbertus - Antwerpen. 
— Vijf Vlaamse soldatenkoren. 
— Het omroeporkest en omroepkoor o.i.v. J. Vereist 
Dit programma wei-d opgevat als een hulde aan een onzer 

meest verdienstelijke componisten : Gaston Peremans. 
Wij maken er Kennis met een bloemlezing van zijn jeugd-

en volksliederen, zijn bewerkingen van oude Vlaamse volks
liederen en zijn ongeëvenaarde oi'kestraties, 

Als creaties Krijgen wij : « De Zandman », « Oci l l a », € De 
Zevensprong », « t Slapend kind ». 

Korteioze toegangskaarten kimnen nu reeds besteld worden 
bij de B.R.T., dienst voor pers en propaganda - Eug. Plagiey-
plein 18 te BrtBsel V. 
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ANTWERPEN 

VMO - Filmsectie. 

Wegens technisch defekt aan 
ons filmtoestei is het voorlopig 
onmogelijk filmvertoningen te ge
ven ' 

De gemaakte afspraken worden 
dus ook afgelast voor onbepaalde 
duur. 

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

VMO • FiUnsecle. 

Jong Vlaamse student«n gemeen

schap J.V.S.G. 

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

Vertrek : 14 uur 30 St. Jans-
plem. 

AutomobilistKi t i jden mee. 

DEURNE 
•Vergadering. 

Op 16 september 1963 om 20 
uur 30 heeft onze maandelijkse 
vergadering plaats in het lokaal 
t Piaza », hoek Galllfortlei en De 

ZOEKERTJ 
Jong VI, - nat. zoekt bijverdien

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

75 

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

76 

Drmgend 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 Schrijven kantoor blad. 

79 

Dringend gevraagd : reiziger 
voor prov Oost - Vlaanderen, 30 -
40 jaar, wagen bezitten. Schrijven 
kantoor blad. 

80 

Gevraagd : dringend, reiziger 
voor West - Vlaanderen 30 jaar 
bezit eigen wagen. Schrijven kan
toor blad. 

81 

goek werkende venoot zeer goed 
op de hoogte van herenkonfektie 
om samen een West - Vlaams be
drijf (in nabijheid kuststreek) op 
te richten. Schrijven kantoor blad. 

Wmkel te huiu-, gelegen in zeer 
drukke winkelsraat te Turnhout, 
schrijven b'ad. 

Jong architekt of bouwkundig 
tekenaar gevraagd voor het teke
nen van eenvoudige bouwplannen. 
Een getekend plan ais model mee 
opsturen. S'-hrijven kantoor blad 

82 
Gevraagd : in gans het land 

vriie reizigers, voor de verkoop 
van de bekende Duitse Neoplastic 
autopolish aan drogisten en ga-
ragen. Ruime verdiensiten. Gene
ve sektor aan te geven. 

Schrijven . Neoplasic, Kugeen 
Dlerckxlaan 21, Schilde. 

Wij zoeken in gans het land. 
personen voor de verkoop aan alle 
autobezitters, van de bekende 
Neopast ic autopolish Als hoofd 
of als Dijverdienste. Geen enkel 
risico. Ruime verdiensten. Schr. : 
Neoplastic, Eugeen Dlerckxlaan 
21. Schilde. 

nil 

Montereystraat te Deurne (C). 
W j doen een oproep om talrijk 

tegenwoordig te zijn op deze ver
gadering die voor de eerste maal 
te Deu'Tie zelf plaats grijpt. 

Ledensia?. 
De volgende twee maanden zal 

onze afde'ing een grote ledenslag 
voeren. Wij rekenen op onze sim-
patisanten om ook deze actie met 
een schitterend resultaat te kun
nen besluiten. 

De opgang van onze afdeling is 
niet meer te stuiten. Wij hebben 
postgevat bij de vijf sterkste af
delingen van gans Vlaanderen. 

MERKSEM 

De vakantieperiode is voorbij en 
het afdelings^even moet weer op 
vo'le toeren draaien. 

ledere woensdagavond voor de 
Vo ksunie, en de donderdagavond 
voor de Vlaamse Kring Groenin-
ghe, kan men kontakt vinden in 
Tijl, het Vlaams Huis van Merk-
sem, Bredabaan 298. 

Op 21 september, zaterdag te 20 
uur 30, ledenvergadering voor de 
Volksunie. 

Op zaterdag, 28 september te 20 
vtxiï; bal aan alle Vamfngen van 
Merksem aangeboden door de 
Vlaamse Kring Groeninghe. De 
eerste resultaten van de kaarten-
verkoop beloven een reusachtige 
belangstelling. 

Wij di-ingen er bij onze leden 
en simpatisanten op aan, lid te 
worden van de Vlaamse Kring 
Groeninghe, die op weg is om een 
van de sterkste kultuurvereningen 
der gemeente te worden 

Aansluiting bij de Vlaamse Zie
kenkas, die dit jaar een enorme 
aanwinst maakt, is evenzeer aan
bevolen. 

BRABANT 

DILBEEK 

Onze propagBiidatocht met ver
koop van blad was een succes! 

Bijna 200 bladen. 

SCHAARBEEK 

Het Davidsfonds en de Schaar-
beekse KultJuur- en Stiudiekringv 
die reeds verscheidene malen goed 
bijgewoonde vergaderingen beleg
den in een Schaat-beekse zaal, 
werden vorige week m stuntelig 
opgestelde pamfletten afgeschil
derd als slechte vaderlanders en 
de bevolking werd aangespoord 
een vergadering van deze vereni
gingen te verstoren en als teken 
van protest de landsvlag ui t te 
hangen 

Slechts een persoon (de 'okaal-
houder van het NA.K en van.. . 
de libe'-ale partij) stak zijn vlag 
uit, terwijl er van tegenbetogers 
uit Schaarbeek niets te zien was. 
Tenzij men de vijf Spanjaarden, 
die dronken rondliepen, bij de 
Schaarbekenaars wil rekenen. 

SCHEPDAAL 

Dit wordt de 74ste gemeente, 
uit ons arrondissement die voor de 
verkoop van ons blad m aanmer
king komt. De deelnemers komen 
samen te 9 UUT achter de KVS of 
te 9 uur 30 aan de kerk van 
SchepKjaal. 

SINT - JANS - MOLENBEEK 

De afdelingen van het kanton 
Molenbeek verwachten op zater
dag 5 oktober te 20 uur in de zaal 
« Chevalier Marin », Gemeente
plein Mo'enbeek vele Brusselse 
Vlamingen op hun 2de grote bal. 

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 sep tember 
1963 om 20,30 h in de zaal 
Mertens, Ninoofse s teenweg , 
359 te Dilbeek, pr ivé-herfs t -
feest. opgeluis terd door het 
B. A. Orkes t van P E T E B 
P H I L I P S met de s ians ionjee 
KoB Van der 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 ie laan 4, 
Dilbeek. 

ANTWERPEN 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 1963 : 

Massale autokaravaan naar de grootse V.U. - betocins te Gent! 6 s s 

Nemen deel uit Antwerpen : 
Muziekkapel van de V.M.O., Vendeliersgroep, Vier mikro-

wagens, Groep voorstellend « De dood der U ministers », twee 
bijzondere wagens. Alle afdelingen, zonder een uitzondering 

Verzamelen vanaf 13 uur Planti jn en Mo-etuslei (Provin-
ciestr.). 

Vertrek : stipt 13 uur 30. Herkenningstekens : 10 P Auto-
bars : 45 P per persoon, inschrijvingen bij de plaatselijke be
sturen of arr. sekretariaat, Grote steenweg 165 Berchem 

Leeuwenvaandei op de voertuigen. Afdeüngsvaandds. span
doeken, draagtoorden, leeuwenvaandels worden mede genomen 
yoOT de- optocht Aansluiting met arrondissement Sint Niklaas 
te 14 uur 15 (Ster). 

OOK GIJ 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door uw 
kapitalen of tijdelijk-beschikbare gelden te plaatsen bij 
een Vlaams-nationale Financieringsmaatschappij waar
van beheerders, kommissarissen en personeel mensen zijn 
van onze opinie. Wij beschikken over referenties uit alle 
Vlaams-nationale kringen. 
Vorige maand, augustus, konden we twee en dertig van 
ons eigen mensen, arbeiders, middenstaders en industri
ëlen voor een totaal bedrag van 3.150.000 F niet helpen 
daar er onvoldoende kapitalen beschikbaar waren. 
Wij vormen een Naamloze Vennootschap, wettelijk er
kend door Min Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw fondsen staan bij ons even veilig en met evenveel 
waarborg als bij enig soortgelijke financiële instelling. 
Uw geld zal bij ons meer intrest opbrengen. 
Ook depositos op zeer korte termijn zijn sterk renderend. 
Een kaartje van U en een beheerder bezorgt U de nodige 
inUchtingen ten huize, of kom zelf naar 

PROVINCIAAL LEEN- EN KREDIETCENTRRM N.V. 

Burgemeester Lippensplein 5 Gent - Rood Punt 
Tel. (09) 23.43.50 

Onze burelen zijn open op zondag 29 september e.k. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Arrondissementele propaganda-
tochten 

Volgend programma werd vast
gelegd voor de maand septemlDer. 

15-9-63 Borsbeke. Herzele Hille-
gem 

22-9-63 Eronaegem, Vllerzele 
Bijeenkomst der propagandisten: 

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

Kolportage. 
Buitengewoon geslaagde koJpor-

tage in de gemeenten Erondegem, 
Wanzele en Impe. 125 nummers 
aan de man gebracht. 

De afdeling Haa ' ter t , met pro
pagandaleider A. Vandriessche, 
heeft weer het leeuwenaandeel in 
de verkoop. 

Volgende kolportage zondag 
22 9.63, naa r Vlierzele, Ottergem 
en Vlekkem. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, Kerkstr. Aalst, 8 uur 30 of 
kerk Vlierzele, 9 uur 15. 

GEERAARDSBERGEN (kanton) 

Deze ploeg, onder leiding van 
J a n Vanderween, komt op snee. 

Ove'-boelaere kwam aan de 
beurt : 85 verkochte nummers 

Enige prestatie voor een zo ver 
afgelegen gemeente. 

Zondag 15,9 gaa t he t verder 
naa r Meerbeke. - •• •„ ^ J 

Bijeenkomst lokaal De Klok, 
Dorp, Denderleeuw, 8 uvx 30 of 
kerk Mee'beke, 9 uur 15. 

HAALTERT 

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

een reuze ten t op de Brie l . 
5 o rkes t en w.o. T.V.- en Badio-

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

Van de r Goten, T e n i a Domini -
cus, Rudy An thony . 

Spijzing van honge r lgen en 
lav ing van dors t igen . 

De Biergeus v e r o v e r t d e n 
Briel . 

WEST-VLAANDEREN 

K O R T R I J K 
Vrijdag, 20 september 1963, om 

20 uur zeer stipt, vergadering 
voor alile leden van he t arr. Kort
rijk, in de zaal VI. Huis, Groe-
ningestraat . Kortrijk. 

Vergadering alleen toegankelijk 
op vertoon der uitnodiging! 

Wie bij vergetelheid geen uit
nodiging heeft ontvangen gelieve 
zich telefonisch in verbinding t e 
stelten met Bert Van MaMergem, 
tel. 109.37. 

Niemand mag ontbreken op de
ze voor ons arrondissement zo ge
wichtige vergadering. 

TIELT 
Onze propagandisten hebben 

weer schitterende resultaten ge
boekt! Te Tielt werden 217 Volks-
unie - nummers verkocht en te 
Ardooie 113, wat een totaal is van 
330. Weer een bewijs da t de Volks
unie groeit. Volgende werftochten 
op zondag a,s. te Lichtervelde, 
Wielsbeke en Oost-Rozebeke. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone b a n d t e k e n l n ; 
en onder de s t r iks te 
gehe imhoud ing , zonder 
onderzoek bij gebu rea of 
werkgever . , , ; - ; ^^^^ - - . ^ ^ ^ 

Terugbe ta l ing in 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

ANTWERPEN 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1963 : 
Massale fakkeloptocht doorheen de gemeente Mortsel. I n 

het teken van de Derde Mars op Brussel! Inhuldiging V.M.O. 
lokaal. 

— 14 uur werftocht doorheen de gemeente. V.M.O. Ant
werpen. 

— 19 uur 30 plechtige opening lokaal : Dr. H. Goemans, 
arr. voorzitter. 

— 19 uur 45 vaandeloverhandiging : dhr. R. Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger. 

— 20 uur 15 fakkeloptocht. 
— 21 uur 30 toespraak door Karel Dillen, lid axrondisse-

ment - bestuur. 
— 21 uur 45 gezellig samenzijn. 
Richtlijnen : alle afdelingen van de Volksunie en VM.O. 

worden hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn. 
Verzamelen : vanaf 19 uiu: 30, Antwerpsestraat 59, Mortsel 

(Armand Segerslei). 
Niet te vergeten : spandoeken, vaandels, draagborden, enz. 
Fakkels worden ter plaatse uitgedeeld. 
Vertrek optocht : 20 uur 15. 

ZATERDAG 12 OKTOBER 1963. 
Dag der AntweiTJse belangen! 
Onder het motto : 
Universiteit - Vlieghaven - Haven - Tweede Oeververbinding. 
Grote optocht met aansluiting van autokaravaan. 
Bijeenkomst ; 14 uur - Moorkensplein, Borgerhout. 
Vertrek : 14 uur 30 
Wegwijzer : Turnhoutsebaan, CSamotstraat, Astridplein, 

Keizerlei, Tenierplaata Meir, Sch oenmarkt. Groenplaats. 
Deze A dag zal een vooroffensief zijn van de Derde Mars 

op 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. 

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

MECHELEN 

Tweede Breugeliaans 
Volksfeest 

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

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

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

Muziek door het showorkest 
van Stan PHILIPS. 

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

Aanbevolen 
Huizen 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

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

Al dè Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L n Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge, T 050/41637 

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

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
ElisabethL I0£ • X. 632.70 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur : 

EURO-DOMI 
Kruldtuiniaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

WILRIJK 
AbonnementensTag. 

Gedurende de wintermaanden 
zal onze afdeling zioh speciaal 
richten op het werven van abon
nementen. Kent U Volksunie -
vrienden, die ons weekblad wen
sen, geef dit door aan uw wijk-
verantwoordelijke. 
Kolportage op zondag 8 sept. 

In totaal werden 97 nummers 
verkocht op minder dan twee uur. 

Dank aan al de deelnemers en 
aan de mannen van de VM.O. 

Volgende kolportage op 19 Octo
ber. 
Sociaal dienstbetoon. 

J. MoretUBlei 310. Tel. 38.42.81. 
Reeds meerdere personen heb

ben langs deze weg voldoening 
gekend voor allerlei zaken Kent 
U vrienden die werk zoeken, zijn 
er andere zaken waar geen op
lossing in het vooruitzicht Is, 
geeft dit door langs ons; wi] ne
men kontakt met de geschikte 
personen. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Ba! der Randgemeenten. 

Op zaterdag 21 september te 20 
uur 30 spreken de Vlamingen uit 
het arrondissement Brussel al 
voor het privé - herfstfeest In de 
zaal Mertens, Ninoofsesteenweg 
359, te Dilbeek 

Kaarten (25 P) te bekomen bij 
de bestum-sleden of door stortmg 
op Prk 4167.65 E Van Wijmeersch, 
Oranjerielaan 4, Dilbeek. 

Volksunieherfstbal. 
Al wie jong Is van hart maakt 

een afspraak om op zaterdag 5 
oktober aanwezig te zijn In de zar 
len « Chevalier Marln », Gemeen
teplein 18 te Molenbeek. 

LANDEN 
Pxachtlge werftocht op zondag 

8 september. Het werd een over
donderend succes. Het was nauwe
lijks middag wanneer al onze num
mers verkocht waren Volgende 
maal moeten wlJ er dubbel zoveel 
meenemen, want waar wl] zo har
telijk onthaald worden, keren wij 
graag terug. 

SINT-GILLIS - VORST - UKKEL 
Eien grote verscheidenheid van 

lekkere boeretaarten zal een der 
aantrekkelijkheden uitmaken van 
het verjaardags - dansfeest van 
de Volksunie van Vorst, Ukkel en 
Sint - GilUs op zaterdag, 21 de
zer in de zalen van « Jan P.T.T » 
te Sint - GUlls. Op deze taarten 
brandt onze afdeling haa<r eerste 
verjaardagskaars! Welverdiend 
na een vol jaar hard werken. 

Als deelname in de kosten vra
gen wij slechts 30 P voor de leden, 
40 P voor niet-leden. Stadskledij. 
Eerste dans te 20 uur 30. 

De zaal Is gemakkelijk te be
reiken; talloze trams en bussen, 
die langs het zuidstation komen, 
stoppen op minder dan 100 meter 
van de feestzaal « Jan P.T.T. », 
Hollandstraat 8, Smt - GiUls, 
rechtover het postgebouw Brussel 
10. Taxis de ganse nacht. 

Wij verwachten alle goedgezin
den. Zo dikwijls deden we op hen 
beroep om te steimen of te wer
ken. Ditmaal ontmoeten we el
kaar Om te leesten! 

^^a^ HERMES 
• ! ^ ^ \ k SCHOOL 

^ 
54 Zuid laan 

211 Al Lemonn ie r l aan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

Oe school waar Vlamingen 
zlcb thuis voelen. 

* 

' Beter en voopdellger 

VORST 
In het raam van de viering van 

zijn 75 - Jarig bestaan richt de 
Koninklijke Toneelkring « De 
Broedermin » — in samenwerking 
met de « Vlaamse Vriendenkring» 
— een voordrachtprijskamp in 
voor de jeugd. 

Alle Vlaamse kmderen en jonge
lui uit de gemeente worden uit
genodigd deel te nemen aan de
ze wedstrijd op 5 en 6 oktober in 
« Solsleutel », Sint - Denijsplein 
15. De winnaars ontvangen prach 
tige prijzen. 

Ouders, u kan uw kinderen la 
ten inschrijven op het sekreta-
riaat van de Vriendenkring, Wijn-
oogstdreef 22, Vorst - Brussel 19 
voor 25 september. 

WILSELE - HOLSBEEK 
Deze beide gemeenten misten 

een beetje kleur; daar werd in de 
voorbije nachten aan verholpen 
en geel - zwarte V.S. - banden 
prijken thans op muiu- en paal. 

ftCTOCINC 

L I M B U R G 

HEBK - DE - STAD 
In opdracht van en tn samen

werking met een groep intellec
tuelen uit het kanton Herk - de -
Stad werd een propagandafolder 
van 8 blz. huis aan huls besteld in 
alle gemeenten van dit kanton. 
Dit initiatief verdient alle lof en 
we danken dezen die ons de gel
delijke steun hiervoor bezorgden. 
Ondertussen boekten we reeds de 
eerste resultaten van dit initiatief. 

LANAKEN 
Hedöi zaterdag 14 sept. om 5 

uur 30 vergadert de werkploeg La-
naken ten huize van de secretaris 
Goistaal Begas We verwachten 
elke medewerker stipt op post. 

GENK 
Verleden zondag vergaderde de 

kern Genk in het lokaal « In het 
Hert » te Genk - centrum. De op
komst was goed; de vergadering 
werd geleid door de prov. vobrz. 
Drs. Degraeve. 

Heden zaterdag 14 sept. te 20 
uur richt Vriendenband Gewest 
Genk een belangrijke voordrachl>-
avond In met als spreker E.P dr. 
Marcel Brauns, S.J., die zaJ han
delen over de Vlaamse vrijheids
strijd en de Vlaamse en sociale 
beweging ondei bijbelse belich
ting. We verwachten dat niemand 
ontbreekt op deze zeer boelende 
en leerrijke avond. De vergade
ring heeft plaats in de zaad Rem
brandt, weg naar As, 1, Genk. 

MEEUWEN 
Morgen zondag 15 sept. na de 

hoogmis (rond 11 uur) spreekt E.P. 
Brauns in de gemeentezaal te 

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

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot ' 
J ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel • (04)79 62.00 

Meeuwen. Het is een enige gele
genheid te horen hoe deze grote 
geleerde de Vlaamse problematiek 
behandelt. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

Vlaams Aktie • Komitee. 
Als inzet van de propaganda 

voor de Mars op Brussel, wordt 
er een grote spreekbeurt gehou
den op vrijdag 20 september te 20 
uur in de zaal van het palings-
huis « Plezante Hof », steenweg 
op Aalst 4 te Denderleeuw. 

Pater Brauns sp''eekt! 
Alle nationalisten dienen aan

wezig te zijn. 
Bierfeesten. 

Wie deze week niet Inschrijft 
zal waarschijnlijk nietmede kun
nen naar Wieze, want de reis is 
strikt beperkt tot 40 man. 

Mutualiteit Flandria. 
Er wordt gestart met de zieken

kas. 
Meer nieuws krijgt O onder om-

Inlichtingen bij Petnus Wij-
nant, Toekomststraat 1-. 

VJW.O. - GENT 
De V.M.O - bus in café Bubens-

hof werd opnieuw geopend en 
bracht 750 P c^ 

Hartelijk dank aan de schenkers 
en aan Rik. 

Op vrijdag 20 sept. algemene 
propagandisten- en militantenver
gadering in het Vlaams huis Roe
land. 

Aanvang 20 uur 15. Dagorde : 
betoging 29 sept. te Gent. 

Kolportage op zaterdag 14 sept 
te Gent, bijeenkomst 14 uur 30, 
café Rubenshof. Zondag 15 sept. 
te St. Amandsberg, bijeenkomst 
aan de kerk van het H. Hart om 
9 uur 15. 
Onze brochure. 

De brochure « De VJM.O. in 
beeld » kan men verkrljgn te 
Gent : café « Rubenshof » en ca<-
fé « Tijl », Ledeberg : café « Sl-
my »; St. Niklaas : café « De En
gel » en café « Bubenshof »; Zot-
tegem : St. Jorlshof; Kortrijk : 
« Vlaams huis »; Diksmuide : 
« Vlaams huis »; Denderleeuw : 
« De IClok »; Denderhöutem : 
« Groenlnghe »; Aalst : « De 
IJzer ». Men kan ze ook verkrij
gen door overschrijven van de 
som van 25 P, vermeerderd met 
3 F verzendingsonkosten, op PCB 
nummer 6125.00, Kamiel Van Dam
me te Merelbeke. 

yiaamse Vriendenkring. 
Onder voorzitterschap van dhr 

Noppe hervatte de Vriendenkring 
Gent op vrijdag 7 sept. zijn wer
king. Na de winterwerking, die 
o.m. bestaat uit vormingsavonden 
met gekende sprekers aangekon
digd te liebben, kregen we als 
eerste gastspreker Bob Maes al-
gem. verantw. V.MO., die het 
thema mUtantenorganlsatie be
handelde. De aanwezigen werden 
vergast op een overzicht van de 
V.M.O. - werking vanaf de stich
ting. Het overzicht was een dui
delijk bewijs voor de noodzakelijk
heid van een sterke mültanten-
organisatie. 

MERELBEKE 
Voor de eerste maal na het ver

lof kwam de V.U Merelbeke on
der voorzitterschap van dr Meiss-
man op 8 sept bijeen. Het air. 
bestuur was vertegenwoo'-digd 
door permlngmeester R. De Paepe 
en prop. leider K. Van Damme. 

Op de dagorde stonden : deel
name en propaganda voor de pro
vinciale betoging van 29 sept e.k. 
en voorbereiding gemeenteverkie
zingen. 

WAASLAND 
Boek der maand. 

Het arr. bestuur vernam met 
genoegen dat het boek der maand 
werd toegekend aan het Waas 
land. 

Onze hartelijke gelukwensen 
aan al diegenen die zich inspan-

ü WENST PELS, 
EEN BONTJASJE, 

of een pracht 
van een bontmantel? 
Wendt ü 
vol vertrouwen 
tot bet huls 

W. CLA YKENS-NEVEN 
• Oudergemselaan 328 
. Etterbeek Brussel 

Tel 48.37.01 
Alle Inlichtingen op verzoek 

den om het 'eden- en af'onnen-
tenaantai te verhogen irzo-ider-
heid aan de heer Albert Aenden-
boom secr. van de afde mg SinU 
Nik'aas. 
Kolportages. 

S nds februari Jl. tot 1 8 1963 
werden bij de ko'poriages in het 
Waasland 2 703 nummers ver
kocht. 

Een cijfe dat vele arrordisse-
menten ons nullen beni.iden 

Wl] vragen echter dringend nog 
meer medewerkers om aan de kol-
portages deel te nemen. 

Sociaal dienstbetoon 
Volksvertegenwoordiger Dr. L. 

Wouters heeft toegezegd het so
ciaal dienstbetoon op zich te ne^ 
men Daarom zal voor Waasland 
een zitdag worden gehouden 
te St>-Niklaas. lokaal Stad Nan
tes, Grote Markt, telkens de 2de 
maandag van de maand. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE f 
Werftochten. 

Zondag 15 september Nieuw
poort. 

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

Zaterdag 21 september Vemne. 
Steun Volksunie 

De bus geplaatst in het Vlaams 
Huis bracht 650 F op Beste donk. 

HUWELIJKEN 
Op 8 augustus jl. traden te Er-

wetegem in het huwelijk Roger 
de Geyter en Albertien Diepen-
daele, dochter van senator R. Die-
pendal& 

Hartelijke gelukwensen van-
irege de redaktie. 

Te Aalst werd op 2 september 
het huwelijk mgezegend tussen 
dhr. R Roovers en M. Lucia De 
Bisschop, dochter van dhr. Pritz 
De Bisschop. 

Hartelijke gelukwensen aan het 
jonge paar 

Op 7 september is te Gent onze 
redakteur dhr. Roeland Raes in 
het huwelijk getreden met M. Si-
mone Pataer. 

Goed heU op de vaart! 
Te Iddergem traden <^ 31 au

gustus In het huwelijk dhr Mar
cel De Grom en M Maria De 
Maegd. 

Onze beste gelukwensen aan de 
jongehuwden. 

rjLJ\ 

'VOLKSUNIE 
B£T0aN6 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdlB uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tannel) 
Antwerpen 
TEL. 33.91.65 
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talige minderheid schenden de gaafheid en ge-
lij ktaligheid van deze Vlaamse gemeenten mid
den het Vlaamse grondgebied; ze zullen als een 
woekerplant binnen enkele jaren onze grond 
vergiftigen. 

'VOLKSUNIE 17 VOLKSUNIE |/yOLKM)Nte 
KCT6&tM^ IrftETOCiNC V &ET06IN6 

WAAROM WIJ 
BETOGEN... 

\jM vele redenen. Maar wel 
voornamelijk, om in de straten van de stad van 
Theo Lefèvre en Anseele luid en krachtig te la
ten horen dat wij de strijd om de Vlaamse rech
ten, die we in het Parlement verloren, onvermin
derd zullen voortzetten tot aan de Belgische ka-
putulatie op onze eis « zelfbestuur voor Vlaan
deren ». 

Het is immers nogmaals gebleken dat in een 
unitair Belgisch parlement geen enkel Vlaams 
probleem een volledige oplossing kan vinden. 
Het vergelijk, dat op Hertoginnedal werd afge
sloten en in het parlement aan de Vlamingen 
(^gedrongen, heeft al de Waalse eisen ingewil
ligd en de voorrechten bekrachtigd die de frans-
taligen zich in het Vlaamse land, sinds het ont
staan van deze staat, hadden toegeëigend en die 
zlJ sedert de wet van 1932 wederrechtelijk had
den behouden of nog uitgebreid. 

E EN staat waar taalwetten no
dig zijn om de bevolking, die leeft op zijn grond
gebied, te dwingen in alle omstandigheden haar 
eigen taaiinstrument te bezigen is een abnor
male staat. Maar wanneer taalwetten aan een 
bepaalde kaste op dit grondgebied toelaten, te 
spotten met de autochtone bevolking door te 
weigeren zich op kultureel plan te integreren 
(waar zij er wel op uit zijn, al de vooraanstaan
de posten te bekleden op de rug van deze bevol
king), dan moet men spreken van een onrecht
vaardige dwangstaat tegenover het grootste deel 
van dit 

/ \ L S wij daarbij uit ervaring 
nog weten dat wetten, die het Vlaamse leven en 
streven moeten beschermen, ongestraft door alle 
overheidsinstanties — laat staan door particu-

I J E talen telling werd afgeschaft, 
maar de voorrechten die daaruit voortvloeiden 
werden nog vergroot, als we nagaan dat — in 
plaats van de vereiste 30% inwoners voor franse 
faciliteiten of minstens 20% inzake onderwijs — 
er mi löechts 16 gezinshoofden nodig zijn om 
franse klassen in het lager onderwijs te mogen 
inrichten in de bedreigde gemeenten. 

Wederrechtelijk ingevoerde voorrechten 
werden thans in vele gemeenten van het Vlaam
se land wettelijk bekrachtigd en zelfs uitgebreid 
tot) Leopoldsburg, Oostende, Mol en Leuven. 

Het eendrachtig Vlaams verzet heeft wel op 
het laatste nippertje kunnen verhinderen, dat 
de 6 randgemeenten bij Brussel werden gevoegd, 
wat de totale ondergang zou hebben betekend. 
Maar de onredelijke toegevingen aan de frans-

door 

Dr. Leo Wouters 
Volksvertegenwoordiger 

lieren — worden overtreden of op cynische wijze 
worden genegeerd (zie Brussel), als wij alle da
gen in de conformistische pers klachten en 
klachten lezen over ongestoorde wetsverkrach-
tingen, moedwillig slechte interpretaties en 
hooghartige spot met alle taalwetten — dan 
zeggen wij, zoals we deden in het parlement : 
wij hebben alle vertrouwen verloren in uw taal
wetten, en vooral in deze slechte wetten. Wij 
willen eindelijk eens de wetgevende en de uit
voerende macht over Vlaanderen zelf bezitten, 
om goede wetten te maken, zonder inmenging 
van Walen en vooral franskiljons uit Brussel en 
Vlaanderen — zonder kompromissen en zonder 
kastevoorrechten. 

Wij 2i}n het koloniaal systeem moe. Geen 
weemden moeten voor <ms denken; wij zijn vol
wassen en kunnen het beter dan onze slechte 
meesters, wij willen het tonen en dit zo vlug mo-
gelijft. 

D> E op dit ogenblik blijkbaar ge
lijkgeschakelde Vlaamse pers wil ons doen ge
loven dat wij al blij mogen zijn met wat wij 
kregen. Dat zou 40 jaar geleden wellicht waar 
zijn geweest. Maar na de zware ontgoochelingen 
van deze voorbije 40 jaren geloven wij niet meer 
aan de oprechtheid of goede trouw van de Bel
gische machthebbers. Neen, wij willen Vlaaftde-
rens lot in Vlaamse handen leggen : vrij volk 
in een vrij land. 

Die Vlaamse pers spreekt weer te veel van 
extremisten. Prof. Fransen is er een, op het 
laatste Davidsfondskongres krioelde het er van. 
Het Vlaams aktiekomitee behoort er toe, kortom 
allen die diep ontgoocheld de parlementaire 
mislukking hebben betreurd en er zich tegen 
verzetten. 

W IJ betogen dan ook te Gent, 
om aan Theo Lefèvre en zijn partijgenoten te 
zeggen, alsook aan Anseele en de zijnen : pas op, 
Vlaanderen kweekt thans extremisten aan de 
lopende band — Vlaanderen aanvaardt geen 
slechte wetten meer, noch van u noch van 
iemand anders. 

Uw parlementaire overwinning was de proef 
op de som van de slechte oneindigheid van het 
unitarisme. 

Tegen zwakke tegenstanders in het parle
ment hebt gij de krachtproef gewonnen. Uw 
Vlaamse partijgenoten kapituleerden bescha
mend. Maar buiten het parlement hebt gij ze 
verloren. 

O. M gans het bewuste Vlaande
ren op te roepen voor de beslissende strijd beto
gen wij dan te Gent op 29 september 1963. 

OP 29.9.63 
TE GENT 

/ v-ji r 

m5»'r« ocfNü' wnfomZ' 

Automobilisten aandacht 
't wordt winter. Denkt voortijdig aan uw banden. Laat 
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en 
dit met 50 t.h. besparing bij : 

MOUS L. 
GROTE BAAN 107 

SINT NIKLAAS-WAAS 

TELEFOON 76.30.01 

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

Uitbalanceren der wielen 

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

Benzine APO 60 centiemen onder de prijs. 

Bouwgronden 
te Mortsel, Edegem, Schelle, Aartselaar. Blankenberge, 
Zelllk. Turnhout, Neerglabbeek, Hove, ICalmthout. 
alsmede In tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt D tot de maatschappij 

ROLMf-VAN M R PAAL 
Grote Steenweg-, 15fl, Berchem (AntwerpenX TeL 39.69J7 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelijkheden. 

• m m m 
i 8 
11 m 


