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Waarom neemt u geen abonnement op ons 
blad ? Het kost tot emde jaar slechts 110 
fr en tot na de parlementsverkiezingea 
slechts 200 fr. U helpt er de Vlaamse zaak 
mee vooruit Want het is juist uw steun 
die ons nog ontbreekt, om aan de Vlaamse 
offensieve kracht haar volle gewicht te 
geven. 
Vanzelf zal het niet gaan. En zo heel veel 
vragen we niet. ü geeft wel maandelijks 
100 fr aan de een of andere kleurpolitieke 
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HIER ONS BLOED! 

NA 50 JAAR: WANNEER ONS RECHT? 



0£ VOLKSUNIg 

OVERTREDINGEN IN 
BRUSSELSE 
GEMEENTEN 

De afdeling van htf -Vlaattui 
Gemeentepersoneel, aangesloten 
bij het Verbond van het Vlaams 
Overheidsjiersoneel, 1« Beersel, 
stuurde ons een afschrift van de 
brief die zij zond aan de Brabant
se vice-goevemeur, betreffende de 
vertalingen van verslagen, nota's, 
brieven enz., bestemd voor manda^ 
tarissen van de gemeenten Brus-
•el-Hoofdstad. 

Hier volgt deze brief : 
Mijnheer de Vlce-gouverneiu-, 

Artikel 16 van de wet van 2 au
gustus 1963 op het gebruik van de 
talen in bestutffszaken legt aan de 
gemeenten van Brussel-Hcwfdstad 
de verplichting op in hun binnen
diensten, in hun betrekkingen 
met de diensten waaronder ze res
sorteren en in hun betrekkingen 
met de andere diensten van 
Brussel-Hoofdstad, het Nederlands 
of het Frans te gebruiken, zonder 
een beroep te doen op vertalers. 
Waaruit voortspruit dat het Ne
derlands en het Frans gelijkwaar
dige binnendiensttalen zijn. 

Het Vlaams Gemeentepersooeel 
heeft de eer uw aandacht te ves
tigen op de overtredingen die ter
zake door de gemeentebesturen 
dagelijks worden begaan. Inder
daad, bedoelde besturen verplich
ten hun personeel alle neder-
landstalige verslagen, nota's, brief
wisseling, enz. in het Frans over 
te zetten, zogezegd ten einde de 
necierlandsonkundige mandataris, 
sen toe te laten de teksten te be
grijpen. 

Het spreekt vanzelf dat derge
lijke praktijken onduldbaar en 
vernederend zijn voor de neder-
landstalige beambten en manda-
tarissen en een totaal eigenmach
tige interpretatie van de wet uit
maken waardoor aan het Frans 
een onrechtmatige bevoorrechte 
positie verleend wordt. 

Mogen wij u derhalve vragen 
de nodige richtlijnen aan de ge
meentebesturen van Brussel-
Hoofdstad te laten geworden om 
aan die taaldwang onverwijld 
paal en perk te stellen. 

VLAGGEN OP 

BEDEVAARTDAG 
Zondag 23 augustus, ter gelegen

heid van de 37ste IJzerbedevaart, 
is het passend dat aan de gemeen
tehuizen, scholen, kloosters, par
tij- en verenigingslokalen en aan 
partikuliere woningen het sym
bool van de Vlaamse ontvoogding-
strijd wordt gehesen. 

Zij die in de modder- en bloed-
grachten van de IJzer hun leven 
gaven opdat wij weer een volk 
zouden worden, verdienen dat wij 
ze niet vergeten. 

Uw leeuwevlag weze het bewijs 
van uw erkentelijkheid. Wie nog 
geen vlag bezit, komt altijd te
recht bij : 1. Nationale Bevlag-
gingsaktie, Waterstraat 133, Sint-
Amandsberg (tel. 09-511583); 2. 
IJzerbedevaartsela-etariaat, IJzer-
dijk 2, Kaaskerke (tei. 051-502.86). 

A.V.V. 
Het hoofdbestuur van het Al-

gemeen Vlaams Vakverbond, in 
algemene vergadering te Brussel 
op 18.7.64. 

Stelt vast dat de schuldenpoli-
tiek van de huidige regering de 
grootste oorzaak is van de voort
durende stijging der levensduurte. 

Vordert de regering op. 
Een degelijke prijzenpolitiek te 

voeren, die niet in strijd is met de 
belangen der arbeidende bevol
king. 

De onzinnige en onverantwoor
de prijsvoorschriften <^ te heffen, 
zodat een indeks kan wor-den op
gesteld die overeenstemt met de 
werkelijke levensduurte. 

De Nationale Bank te verplich
ten haar bankbiljettenemissie en 
haar kredietpolitiek zo te regelen 
dat de algemene prijzenindeks 
der kleinhandelsprijzen stabiel 
blijft. 

Herinnert aan zijn standpunt 
inzake indeks en aanpassing der 
Ionen en wedden aan de levens
duurte. Het gaat niet op de lonen 
en wedden percentsgewijze aan de 
indeks aan te passen, zodat een 
arbeider bev. 125 F loonsverho
ging bekomt per maand, waar een 
hoger ambtenaar zijn wedde ziet 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretariaat 
der V-V. M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het standpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomle voor Vlaanderen 

en Wallonië T 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit bet verleden 
40 Jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacht bet Vlaams Nationalisme, 

zo denkt bet 
Balans van een Jaar -

De V.U In bet Parlement 
Het tweede aktlvlsme 
De Zuldnederlandse taalgrens In het 

Belgisch parlement 

5fr. 
5fr. 

5fl . 

5rr . 
5fr . 

10 fr. 

10 fr. 

10 fr. 
40 f r. 

50 fr. 

Er blijven nog enkele Drosjures beschikbaar met de rede, 
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d. Volksunie te Mechelen, 15-12-1963 

LET WEL 
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Alleen de soekertjet gaan naat 
bet boofdsekretarlaat • 
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verhogen met 1000 F en meer, dit 
ingevolge identiek dezelfde prijs
stijging van bepaalde konsumptie-
middelen. Brood, boter en vlees 
kosten juist even duur voor een 
arbeider en bediende als voor een 
direkteur of minister. Daar waar 
de aanpassing aan de levensduur
te niets te maken heeft met ver
antwoordelijkheid, bekwaamheid 
of studies, wordt door het huidige 
onzinnige sisteem van percents-
gewijze en kumulerende indeks-
aanpasslng, de wanverhouding 
tussen de lagere en hogere lonen 
en wedden steeds maar groter. 

LANDELIJKE RUITERIJ 
Waarde redaktie. 

Als lid van de landelijke ruiterij 
voel ik mij verplicht te proteste
ren tegen uw pepernoot in de 
a Volksunie » van 8 augustus, aan 
het adres van de landelijke rui-
t«-ij. 

Al wat die verenigmg op touw 
zet, hetzij ruitertornooien of paar-
denkeuringen, is nederlands m 
Vlaanderen, frans in Wallonië en 
duits in de Oostkantons. 

Op gebied van konsekwente 
Vlaamse overtuiging kan men die 
vereniging en haar bestuur alle 
vertrouwen schenken. 

Die tweetalige uitnodigingen zijn 
er gekomen op een ongelukkige 
manier. 

Er hebben voor een paar jaar 
ruitertornooien plaats gehad in 
Dottenijs en Nijvel, daarvoor wer
den tweetalige uitnodigingen ge
drukt (ja, ja, voor Nijvel tweeta
lige uitnodigingen omdat het be
stuur vond, dat men de vele 
Vlaamse tweren m die streek niet 
mocht verwaarlozen). 

Een deel van die uitnodigingen 
bleef op het economaat liggen en 
werd nu bij vergissing, door een 
bediende naar Berlaar gestuurd. 
Dat is de kwestie. 

Ik neem de gelegenheid te baat 
om er op te wijzen dat die rij-
verenlging er voor gezorgd heeft, 
dat wij vlaamsgezmden kunnen 
aan paardensport doen in een 
Vlaams milieu en dat zij zich 
heeft ingespaimen opdat er voor 
het eerst in ons land Nederland

se boeken over de paardesport 
zouden worden verspreid. 

Ik geloof dat deze brief volstaat 
Om alle vijandelijkheid tegenover 
de landelijke ruiterij op te geven 
en om de slechte nasmaak van die 
pepernoot uit te wissen. 

J. De Moor - provlnc. raadslid. 

Red. — Voor zover er sprake 
kan zijn van « slechte nasmaak», 
zal die wel eerder van de tweeta. 
lige uitnodiging stammen dan van 
onze i>epernoot daarover. 

We nemen graag akte van het 
feit dat de tweetalige uitnodiging 
het gevolg was van een echte ver
gissing, en niet van de u klassie
ke vergissing ». 

Wij erkennen graag dat de 
B.J.B. het doorgaans zuiver-
Vlaams doet en op dat gebied 
zelfs grotere verdiensten heeft dan 
vele andere jeugd- en jongerenbe
wegingen. 

Des te meer stoorde en ontstem
de ons de « vergissing », 

WEGWIJZERS 
Geachte Redaktie, 

Zoals men weet is bij de spoor-
w^en een nieuw gebruik in voe
ge getreden : de plaatsnamen van 
Waalse of Vlaamse gemeenten 
worden tegenwoordig in de taal 
van de streek omgeroepen en ge
schreven. « Luik » wordt dus 
overal « Liège » en « Antwerpen» 
overal, ook in Wallonië « Antwer-
pen ». 

Men doet nu ook hetzelfde met 
de verkeersborden en reeds heb ik 
hier en daar langs Vlaamse we
gen de vermelding van Waalse 
plaatsnamen (o.m. Liège en Na-
mur) in het Fi-ans gezien. 

In Wallonië zou normaal het 
omgekeerde waar^ moeten zijn en 
zouden de Vlaamse plaatsnamen 
op de verkeersborden dus ook .in 
het Nederlands moeten geschre
ven worden Geen sprake daar
van! Natuurlijk zijn het weer <3e 
Vlaamse knechtjes die móeten 
kruipen! Een (misschien nog spij-
tiger) zaak Is wel dat ook de 
Vlaamse p'oatsnamen in Frank
rijk tegenwoordig in het Frans 
vermeld worden. 

Zo we ik aan de koist de bor. 
den « Lllle » en « Dunkerque ». 
Op deze wijze dragen onze auto
riteiten dus bij in de strijd voor 
het behoud van het Nederlands 
karakter in Zuid-Vlaanderrail 

J.G. - Antwerpen. 

URBANISERING 
Geachte heren, 

Wie een huis bouwt stuit hier 
te lande op allerlei bepalingen die 
men van « urbaniserende aard » 
noemt. Ze handelen om de groot-
te, de hoogte, het uitzicht en do 
aard van de woning. De steen ge
bruikt aan de voorgevel dient vol
gens deze bepalingen, een gele, 
een rode, een grijze of misschien 
wel een roze tint te hebben. 

Hetzelfde met de dakpannen, 
kortom een hele hoc^ maatreg^ 
len die m.i. weinig met urbanise-
ring te maken hebben en die de 
schoonheid van ons straatbeeld 
dikwijlls niet vooruit helpen, maar 
veeleer de bouwers op hogere kos
ten jagen. Daarentegen schijnt de 
industrie aUes toegelaten De 
meest wangedrochtelijke nijver-
heidsinstellingen worden in de be
woonde kommen toegelaten. Zo 
bijvoorbeeld de mastadont^grote 
gasketels die hun afschuwelijke 
en roestige lijven verheffen te
midden onzer huizen-njen. 

Moesten deze gewrochten een 
estet:sch verantwoord uitzicht 
hebben, tot daar toe. Maar bij 
mijn weten Is dit nergens het ge
val. 

Talrijk zijn de plaatsen in 
Vlaanderen die op afschuwelijke 
wijze door dergelijke Industrleito 
bouwsels ontsierd worden. 

P.J. - Gent, 

' • ' " - " " • ' - ' " • " - -

„ .DA,.i;edaktie ^a»gt-geen'vei'a»t-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuse 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

SINGER 
KOELKASTEN ! 
135 L. = 5.950 
170 L. = 7.850 
210 L. = 8.850 
250 L. = 10.995 

VERGELIJK 

ONZE 

PRIJZEN ! ! ! 

VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE ! 

LANCEERPRIJS : 18.900 

5 Kg. DROGE WAS ! 

GR|TIS BON 
NAAIMACHINES 

VOLLEDIG ELEKTRISCH 

DRAAGBAAR IN VALIES ; 
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merk : 

Bon opsturen vóór einde 
september 1964 aan : 

SINGER 
Wolstraat 1 
Antwerpen 

BON 
Geeft recht op gratis folder voor : 1 

Naaimachine 
Breimachine 
Koelkast 
Wasmachine 
Stofzuiger 
Boener 
Schrijfmachine 

Opsturen aan : 

SINGER 
Wolstraat 1 
Antwerpen 
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'« De Internationale », de socialistïsch-lcommunïstïscKe nieuwe sfromlngp 

zou de oude maatschappij met al haar konstrukties en kunstmatige te

genstellingen herscheppen. Voor een deel terecht. Het werd echter een 

doorhollen, een willen afrekenen met waarden die ons inziens inherent 

NATIONALISTISCHE DOORKRUISING 

zijn aan een harmonische ordening van het leven der volkeren. Waar in 

de 19e en het begin der twintigste eeuw het nationalisme als een van 

die ingeboren waarden door staatsimperialisme al te vaak werd scheef

gewrongen, ging de reaktie dan ook dikwijls zover dat het kind met het 

badwater weid weggegoten. 

Ondanks de voortdurende verwijzing naar 
de jaren van gemeenschappelijke strijd en 
verzet (meer burgeroorlog trouwens dan 
gemeenschappelijke strijd), is niel alles 
hoek een deeg in Zaid-Slavié. 

Het marxistisch denkproces heeft 
ook sterk doorgewerkt in de Vlaamse 
Beweging, waar de B.SP. om louter 
partijpolitieke redenen uiteindelijk 
onze volksnationale ontvoogdingsbe
weging door pseudo-internationalis-
tische of zelfbedrlegende Waals-
Vlaamse solidariteitstremolos ging 
*verlammen 

Enkele gebeurtenissen in de kom-
munistische wereld hebben aange
toond hoe het « deviationisme » (het 
afwijken van de marxistische leer) 
dikwijls gebeurt door de nationale 
strevingen die — zelfs na vele jaren 
kommunistisch regime — nog sterk 
doorwerken of terug de kop opsteken, 
ook bij de meest partijgetrouwen. 

Het IS soms zelfs zeer komisch hoe 
die « integrale » kommunistische lijn 
doorkruist wordt door nationaUstische 
argumentatie, zelfs van een bedenke
lijk rassistisch allooi. De Chinese 
kommunisten, naar hun zeggen de 
enige echte marxisten, schrikken er 
niet voor terug in hun konkurrentie-
strijd met de Russen zo ver te gaan 
dat ze de Russen verdacht maken als 
«blanken» bij de Afrikaanse en 
Aziatische volkeren. 

Dat dit zuiver rassistisch argument 
verf pakt bij deze volkeren, hebben 
de Russen reeds tot hun schade on
dervonden. Door Chinese drijverijen 
van dit soort werden de Russen niet 
toegelaten op de Afro-aziatische 
konferentie van Bandoeng. 

Belangrijker om bij stil te staan 
zijn de feiten, gepubliceerd door de 
gekende journalist Karl Rau van het 
vooraanstaande Zwitserse blad «Die 
Weltwoche > onder de titel « diepe 

scheuren in de Joegoslavische fede
ratie » 

De nationale tegenstellingen in het 
vooroorlogse Joegoslavië zijn aan 
oudere nationalisten voldoende be
kend. Door de sterke unitaire druk 
van de Servische groep leidden de 
nationale verzuchtingen, van Slove-
nen en Kr oaten vooral, tot 'n toestand 
die onder de oorlog een onafhankelijk 
Kroatië deed ontstaan. Hoe is de toe
stand nu, twintig jaar na de vesti
ging van het kommunistische sis-
teem ? 
I j TitO"'erfte Jozef Broz.zelf Kroaat 
van afkomst, noemde het meermaals 
zijn levenswerk uit Kroaten, Slove-
nen, Serven, Montenegrijnen, Bos-
niers en Macedoniers één staatsvolk 
van Joegosiaven te maken. Een vorm 
van federalisme zou de oude tegen
stellingen definitief begraven. 

Voortaan ging op dit gebied alles 
om het beste worden in de beste der 
werelden. Zo'n idylisch beeld schil
derde hierover toch de officiële par-
tijpropaganda. Op een bruuske ma
nier werd dit officieel beeld door el
kaar gehaald bij de verklaring van 
Vlademir Bacaric, de voorzitter van 
de Kroatische Kommunistische Par
tij. Dit is inderdaad een sterk teken 
aan de wand. Blijkbaar onder druk 
van de Kroatische en Sloveense open
bare opinie legde deze vooraanstaan
de, die als een van de opvolgers van 
Tito wordt genoemd, een opzienba
rende verklaring af over « principieel 
uiteenlopende tendenzen zowel op 
politiek, kultureel als ekonomisch 
gebied tussen de zuidslavische volks
groepen ». 
van bittere kritieken in de Kroatisch-
van bittere kritieken in de Kroatisch 
Sloveense pers over de hoge investe
ringen van staatswege in Zuid-Servié, 
Macadonië en Montenegro, de onder
ontwikkelde delen van Joegoslavië. 
De gelden hiervoor dienen praktisch 
uitsluitend opgebracht door de repu
blieken Kroatië en Slovenië. Ook over 
het uitschakelen van Kroaten in be
langrijke buitenlandse beslissingen 
was de Kroatische kommuist Bacaric 
zeer ontstemd. Hoewel zelfs een ijze-
ren-klauw-politiek van de kommu
nisten de vroegere tegenstelling op 
kultureel gebied niet heeft kunnen 
uitschakelen (Slovenié-Kroatié was 
veel meer op het Westen afgestemd 
dan de rest van het land), is nu de 
tegenstelling vooral sociaal-ekono-
misch geworden. Vanuit de centrale 
budgetteringspolitiek in Belgrado 
(Servië) wil men tot een financiële 
« gelijkschakeling » komen tussen de 
« rijkere s. Kroaten en Slovenen en 
tussen de armere repubheken Servië, 
Montenegro en Macedonië Van waar 
komt nu de tegenstand tegen die 
« dialektische sintese van het kommu-
nisme ? >. Die ergernis om « het af

schuimen van de vrucht van onze 
eigen arbeid», zoals Kroaten en Slo
venen dat noemen, komt niet voor 
bi] « reaktionnairen » of « oude na
tionalisten » (die werden politiek on
mondig gemaakt), maar in de kern 
van de kommunistische partijen van 
deze streken zelf. 

Sommige kringen gingen zover om 
een « eigen leger en eigen buiten
landse politiek» te eisen. Sinds 1961 
heeft Tito dan ook regelmatig het 
idyllisch zwijgen over de nationali
teitenkwestie in het kommunistische 
Joegoslavië moeten doorbreken. On
langs voer hij zelfs zeer scherp uit 
tegen «lokaalpatriotten die hoge 
posten bekleden in het partijka
der». Dit alles is niet te verklaren 
door het goedkope « vroeger waren de 
tegenstellingen nog veel scherper». 
Inderdaad, maar meer dan met het 
uitebben van vroegere tegenstellingen 
wordt ook deze kommunistische staat 
gekonfronteerd met iets wat funda
menteel verbonden is aan het leven 
van ieder volk : de drang om zelf te 
beschikken over zijn toekomst, over 
de vrucht van zijn werk, de eigen 

aan dit Joegoslavische gebeuren de 
bedenking willen vastknopen die 
prof. Max Lamberty maakt op blz. 262 
van de « Geschiedenis van Vlaande
ren » over de diepere betekenis van 
het nationalisme : < Waar een natio
nalistische stroming en dus belang
stelling, waardering, eerbied, liefde 
voor en fierheid om het ejfeen volk 
bestaan, daar groeit vanzelf het ver
langen om dat volk te helpen in zijn 
streven naar de verwezenlijking van 
het algemeen welzijn, om het te be
schermen wanneer het bedreigd is. 
Waar dit alles niet bestaat, waar geen 
belangstelling, maar onverschillig
heid, geen eerbied, maar minachting 
geen liefde maar afkeer voor het ei
gen volk overwegen, waar een vreem
de natie verafgood wordt, daar is het 
welzijn, daar is de eer, daar is het 
gehele geestelijke en stoffelijke be
zit van het eigen volk in gevaar». 
Het verleden van Vlaanderen op alle 
gebeid spreekt hier boekdelen. 

Is het niet van uit datzelfde gevoel 
dat het Latijnse land Roemenië uit 
de klauwen van tiet stalinisme bewust 
de ruk gedaan heeft om zich af te 

Slovenië, land met een merkwaardige kuliuur en toeristische parel (hierboven hel meer 
van Bied), is steeds meer naar Midden-Europa dan naar de Balkan geriFTü geweest. 

Oud zeer geneest mei gemakkehik... 

lotsbestemming als volk hoofdzake
lijk zelf te bepalen. Afwijkingen van 
een hoogmoedig rassisme of een slok-
kerig staatsnationalisme zullen nooit 
het gerechtvaardigde volksnationa-
lisme kunnen kompromitteren. In 
sommip;e bladen wordt soms geargu
menteerd dat een louter soclaal-eko-
nomische omwenteling de Waals-
Vlaamse tegenstelling zou oplossen. 
Wij geloven van niet. 

Wij zouden voor ons, yiajningen. 

keren (en dit in de persoon van 
kommunistische leiders) van de aa-
oorlogse russificatiepolitiek, om ^on-
takt te zoeken met Frankrijk ? Om 
op een vrolijke noot te eindigen, een 
grapje dan dat de nationalistische 
Slowaken achter het IJzeren Gordijn 
vertellen : « Welk groot voordeel zien 
de Slowaken in het komnjunisme ? ». 
« Het feit dat de Tsjechen er ook mee 
opgescheept zitten» 

Walter Luyten. 
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epeuvoreN 
hebt « 1 | , «Ijnh-^r, t^r cel-»-»nh»I(f 

u i - t l "-pgrdcaa. l i e t 
.«tfr. «Kt die 
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-en tr str-i. 
patrloticit». 
«ren In.gt 

aan Piet Vermeylen, 

minister van 

Rechtvaardigheid. 

Cher Pierre, 

Binnen een redelijke termijn hebt gij u gewaardigd, een 
antwoord te verstrelclien op de parlementaire vraag van onze 
volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens, betreffende het 
spreekverbod dat onlangs opgelegd werd aan Noord-Nederland's 
Gevaarlijkste Man, dr P.C. Paardekooper. 

Uw antwoord verdient geboekstaafd te worden voor alle 
tijden en voor alle Belgen, tegenwoordigen en toekomenden, 
heil : « Het verbod om op 10 juli 1964 te Mechelen het woord te 
Toeren werd aan dr P.C. Paardekooper opgelegd omdat politieke 
spreekbeurten voor dezelfde vergadering aangekondigd werden. 
Dr P.C. Paardekooper zou aldus aktief deelgenomen hebben aan 
een politieke vergadering, hetgeen onverenigbaar is met zijn 
statuut van vreemdeling. Het geacht lid (bedoeld v,ordt dus onze 
vriend Mattheyssens, n.v.d.G.) heeft gelijk wanneer hij mijn 
aandacht vestigt op wat ieder jaar in Waterloo gebeurt en ik 
zal dat dus wel in de gaten houden. Ik heb reeds al verwitti
gingen gegeven, doch inderdaad mag men beschouwen dat de 
Waterloose plechtigheid niet enkel historisch is gebleven ». 

Over dat meer dan sibillijns en niet zo stijhol antwoord 
is er, cher Pierre, wel een en ander te zeggeii. Dfi^ is vooreerst 
uw stoute en boute bewering dat het vreemdelingenstatuut van 
dr P.C. Paardekooper voornoemd niet verenigbaar is met zijn 
aanwezigheid op een politieke vergadering. Ik laat in het midden 
de vraag of een Noord-Nederlander in Vlaanderen méér vreem
deling zou zijn dan een W a a l ; op die golflengte hebt gij tóch 
geen ontvangst. Maar ik grinnik wel even, omdat ik uw minis
terieel antwoord las even nadat ik mij verheugd had in de dage
lijkse lektuur van « Volksgazet ». 

En wat vond ik in die « Volksgazet », wat vind ik daar al 
•weken onder en naast het verheven proza van uw vriend en 
partijgenoot Jos Van Eynde ? De dagelijkse aankondiging, groot 
formaat, over het Eeuwfeest van de Eerste Internationale, dat 
begin september te Brussel zal gevierd worden. Een viering die 
A\-onderwel past in het dorpspolitieke kraam van de B.S.P. aan 
de vooravond van gemeentelijke verkiezingen. Een uitgesproken 
politieke viering, met veel rood en rozerood en rode kracht
termen en rozerode beloften, ingericht door de partij en aan
verwante gebieden. Een viering, waarop de fine fleur van het 
internationaal socialisme zal worden uitgenodigd. Om mee op te 
niarsjeren in een betoging waar stellig de dorpspolitieke slogans 
niet zullen ontbreken. Om het woord te voeren of te komen 
luisteren op een kongres, waar politieke vraagstukken in het 
lang en het breed aan de kameraden zullen uiteengezet worden. 

Ik vind het kostelijk en kotsehjk : een grote internationalist, 
een Minister Van De Proletarier Aller Lander, die ineens kramp 
krijgt in zijn juridische pink en koudweg verklaart ende beves
tigt dat « het statuut van vreemdeling onverenigbaar is met deel
neming aan een pohtieke vergadering j . . Of moet ik besluiten dat 
de vergaderingen van de machthebbers opgehouden hebben, 
politieke vergaderingen te zijn om te eeuwigen dage ingedeeld 
te worden in de rubriek historische gebeurtenissen ? Met his
torische woorden van historische figuren voor een historisch en 
aan de aktuahteit onthecht gehoor ? Vader Lafontame kende 
dat reeds : de aparte moraal voor de sterken en de zwakken. 

Vervolgens, cher Pierre, is er de bekentenis dat het zelfs u 
is opgevallen, dat daar te Waterloo niet alles in orde is volgens 
de door uzelt getrokken criteria. Ik ben ontroerd omwille van 
zoveel objektiviteit. En ik ben nog meer ontroerd, wanneer ik 
u in goed-Vlaams hoor verklaren dat gij « reeds al » (kan het 
nog vlugger?) verwittigingen hebt gegeven en dat gij dat losweg 
^ dus wel in de gaten zult houder ». 

Volgens uw bloedeigen woorden, cher Pierre, wordt Water
loo reeds al in de gaten gehouden en is Paardekooper reeds al 
twee keer het land uit gezet. Vindt gijzelf dat niet een heel klein 
beetje een ongelijke behandeling ? Zo"n tikkeltje meer onver
zettelijk in de richting van de kaaskop en zo'n tout petit peu 
meer toegeeflijk voor de geëerde gasten uit La Douce ? Dat 
dunkt toch reeds al 

dio Genes. 

« IEDEREEN IS HET 

EENS » 

Louis Kiebooms heeft in 
« De Gazet » van verleden 
woensdag nog eens alle 
dooddoeners tegen federalis
me uit de hoek gehaald. 

Hij komt tot het diepzin
nig besluit dat « federalisme 
alleen verantwoord is op 
taalgebied». En hij vervolgt: 
« Dit is wat wij verstaan on
der kultuurautonomie, en 
daarover is wel iedereen het 
eens ». 

Graag vernamen we van 
Kiebooms, wie die « iedereen •» 
zijn. Want wat ons door de 
grote partijen als «kultuur
autonomie » wordt voorge
steld, is er zelfs nog geen 
flauw afkooksel van. 

Niet «iedereen» zal het 
met ons daarover eens zijn; 
de strijdende flaminganten 
van verschillende strekking 
echter wél. 

« Iedereen » moet men dus 
zeker niet in de Vlaamse be
weging gaan zoeken. 

Als Louis nu eens gezegd 
had : «iedereen » op de ron-
detafelkonferentie voor de 
grondwetsherziening. 

Daar zit maar vijf man en 
een paardekop en zelfs die 
geraken nog niet akkoord 1 

DEiNiNG IN C.V.P. 

Het ontslag van de heer R. 
Bourgeois als- sekretanS'Van 
de Vlaamse C.V.P. te Brussel 
bUjft in C.V.P.-kringen dei
ning verwekken. 
De voorzitter van de Vlaam

se C.V.P. te Brussel heeft zich 
verplicht gezien, een rond
schrijven te laten geworden 
aan alle afdelingen, om « de 
geruchten » te logenstraffen 
volgens dewelke de heer 
Bourgeois naar de Volksunie 
zou overgekomen zijn. 

Ze moeten het wel flink te 
verduren krijgen vanwege 
hun Vlaamse leden, die Brus
selse C.V.P.-ers, dat ze zich 
genoodzaakt zien nog eens 
op deze zaak terug te komen. 

Wij herinneren ons dat de 
heer Bourgeois zélf reeds pu
bliek had medegedeeld, niet 
naar een andere partij over 
te gaan. Waarom dan deze 
uitdrukkelijke stellingname 
tegen « hardnekkige geruch
ten » ? 

De brief van de voorzitter 
herinnert er aan, dat het 
ontslag van de heer Bourgeois 
in de eerste plaats het ge
volg was van het feit, dat de 
scheidende arrondissemente-
le sekretaris zich niet akkoord 
kon verklaren met de C.V.P,-
politiek inzake Vlaams-Waal-
se verhoudingen. 

Het ontslag van de heer 
Bourgeois zal wel niet vreemd 
geweest zijn aan de opflak-
kerende zenuwachtigheid van 
heel de Vlaamse C.V.P., ze
nuwachtigheid die een uit
weg zocht in de aankondiging 
van het afzonderlijk Vlaams 
« kongres ». 

Hoe dichter de verkiezingen 
naderen, hoe zenuwachtiger 
de Vlaamse C.V.P. wordt. Nu 
laat ze er zich reeds toe ver
leiden, open deuren met veel 
lawaai en ten aanschouwe 
van iedereen in te stampen... 

VROME LEUGEN ? 

Senator Diependaele had in 
een parlementaire vraag de 
minister er op gewezen dat 
in de bijhuizen van het Ge
meentekrediet in de Brusselse 
agglomeratie de taalwet her
haaldelijk overtreden werd. 

De minister ontkende dit 
en bevestige kategoriek, dat 
het Gemeentekrediet overal 
de taalwet stipt naleeft. 

Senator Diependaele stelde, 
na ontvangst van dit ant 
woord, opnieuw een onder
zoek in en kwam tot de vast
stelling dat bv. in het bij-
huis van het Gemeentekre
diet aan het Brugmannplein 
te Eisene het aantal taal
wetsovertredingen zelfs bij 
benadering niet te schatten 
is. 

Wie heeft hier gelogen ? 
De ondergeschikten tegen

over hun minister of de mi

nister tegenover de openbare 
mening ? De schuldvraag is 
trouwens van ondergeschikt 
belang. Hoofdzaak is, te ont-i 
houden wat een ministeriële 
geruststelling en logenstraf
fing waard is ; vaak niet 
eens het papier, waarop ze 
wordt afgedrukt. 

HOOGST 

UITZONDERLIJK 

« De koning en de koningin 
hebben elkaar zondag, na een 
week gescheiden te zijn ge
weest, te Zaraus weergevon
den. De koning heeft in de 
loop van de namiddag op
nieuw zee gekozen en zijn 
reeks korte uitstapjes aan 
boord van zijn jacht « Avila » 
hervat. De koningin bracht 
onderwijl een bezoek aan de 
hertog van Lacara, waarna 
zij met gravin de Salinas een 
wandeling op ' t s t rand 
maakte ». 

Dit hoogst uitzonderlijk en 
sensationeel nieuws stond 
deze week in de Belgische 
kranten, waarschijnlijk ten 
behoeve van de trouwe onder
danen die wel eens willen 
vernemen, wat er met hun 
belastingen zoal gedaan 
wordt. 

De holpoüagrplocg van lul mr 9/ ^,;,^m.! on^^r IciTinq mn nrr ..T.r Uo V<,h,hr, h vuul nnn uvck aan 
hei iLcih iuoi de iu-pui(liiuj uiii de I hnim luiUuiudt (jedaüU; lu het W aaciand. 



PE VOLKSUNIE 

ONGELOOFLIJK 
De beslissing van de ge

meenteraad van het Voer-
dorp Teuven om de Vlaamse 
kleuterklas af te schaffen en 
de wijze, waarop deze beslis-
smg tot stand is gekomen, 
vormen een ongelooflijk ver
haal van officiële laksheid 
en fi-anskiljonse driestlisid. 

Verleden maandag werd, 
ten verzoeke van adjunkt -
arrondissementskommissaxirJ 

Derrickx, de gemeenteraad 
bijeengeroepen. 

Aan deze vergadering wa
ren al heel wat betwistingen 
over de Nederlandstalige uit
nodigingen en dagorde voor
afgegaan. 

De heer Derrickx opende 
de vergadering op een ver
dacht - lankmoedige wijze, 
nl . met een franstalige toe
spraak vol verontschu'digin-
gen over zijn « pijnlijke 
plicht >, waarna hij de ver
gadering officieel voor geo
pend verklaarde, ditmaal in 
he t Nederlands « omdat de 
wet het wil >• 

[«-BEZETTING » 

In de zaai waren op dat 
ogenblik een 30-tal toe
schouwers aanwezig, meest
al gekende wallinganten van 
in en buiten de gemeente. 
De heren Petit en de Secil-
lon maakten er dan maar 
dadelijk een meeting van en 
herhaalden (voor de hoe
veelste keer ?) dat de « Lim
burgse bezetting > erger was 
dan de Duitse. De Sécillon 
weet alle moeilijkheden aan 
de « annexatie » bij Lim
burg. 

Indien we een ooggetuigen
verslag mogen geloven, zou 
de ambtenaar Derrickx daar
op ingehaakt hebben met 
een ongehoorde en bijna on
gelooflijke verklaring, die 
wel zeer duidelijk de simpa-
tieën van deze « Voerbe
schermer » verraadt : « Ik 
ben het daar mee eens. Zon

der annexatie zouden er geen 
problemen zijn. Het ziJn 
tenslotte niet wij die de aan
hechting van de Voerstreek 
bij Limburg hebben ge
vraagd. We hadden destijds 
twee provincies die goed 
overeenkwamen en die zich 
vandaag niet meer ver
staan ». 

Deze onverbloemde wal'in-
gantische stellingname was 
naluivrlijk niet van aard om 
de Sécillon en zijn t rawan
ten te doen inbinden. 

KLASSÏSKE 

UITVLUCHTEN 

Burgemeester Pinkers zet
te dan de redenen uiteen, 
waarom volgens hem in Teu
ven er geen behoefte bestaat 
aan Nederlandstalig kleuter
onderwijs; er is geen leer
kracht, er zijn geen lokalen 
en er zijn geen kinderen. De
ze drogredenen en uitvluch
ten v/erden reeds te vaak 
weerlegd opdat wij het hier 
nog eens zouden overdoen. 
Er is wel een klaslokaal be
schikbaar en het al of niet 
voorhanden zijn van een 
leerkracht kan toch nooit 
als voorafgaandelijke kwes
tie worden gesteld. Ook het 
nodige aantal kinderen is er. 

Niettegenstaande dat alles 
en nadat Derrickx zich nog 
een paar keren plat had 
verontschuldigd voor zijn 
« onaangename plicht », be
sliste de gemeenteraad met 
6 tegen 1 dat er geen Neder
landse kleuterklas zou ko
men. 

De terreur van de bende 
Pinkers - de Sécillon wierp 
eens te meer haar vruchten 
af! 

«VRIENDEN ONDEREEN» 

Derrickx besloot de zitting 
op dezelfde wijze als hii 7e 
ingezet had : met een wai-
lingantische geloofsbelijdenis 
en met wat flikflooierij voor 

de Sécillon. Hij betreurde 
om. belast te zijn met een 
dergelijke « onaangename » 
opdracht. Hij vervolgde : 
« We kunnen het wel onder 
ons zeggen; we zijn al 'en 
vrienden en het is betreu
renswaardig dat wij tussen
beide moeten komen in der
gelijke diskussies ». 

Ziedaar dus een ambte
naar die het « betreurens
waardig » vindt, het werk ie 
moeten uitvoeren waarvoor 
hij is aangesteld! 

Derrickx besloot : « PP'"-
soonlijk was ik er tegen d?t 
de taalwet werd gestemd; ik 
ben echter ambtenaar en ik 
moet — gelijk een soldaat —• 
gehoorzamen aan mijn ge
neraal ». 

EN LIMBURG ? 
Wat zal Limburg nu doen? 

Wat het moet doen, is dui
delijk : de beslissing van de 
Teuvense gemeenteraad nie
tig verk'aren en het Neder
lands kleuteronderwijs in
richten. 

En vervolgens er voor zor
gen dat de ambtenaar Der
rickx er eens en voor goed 
mee ophoudt, zijn opdracht
gevers te diskrediteren en 
tijdens de uitoefening van 
zijn funktie wallingantische 
geloofsbelijdenissen af te 
leggen. 

Er is al veel te veel tijd in 
de Voerstreek verloren. En 
Limburg geeft helemaal de 
indruk, de Voerstreek liever 
verloren dan gevonden te 
hebben. Dat is trouwens wat 
herhaaldelijk door kleuipo-
litieke prominenten uit die 
provincie werd verklaard. 

Maar de Voerstreek is zaak 
van heel Vlaanderen. Dat 
men dat te Hasselt wete! 

GANGSTERMETODES 

Overigens gebruiken de 
Luiksgezinden in de Voer
streek bij hun strijd nog 
steeds middelen die doen 

Landboiiw{jiuiul ; .'.pcculalicohjeld ? 

denken aan gangstermeto-
des uit Chicago. 

Een tijdje geleden werd 
het graf besmeurd van Ju-
lien Moelemans, brigadier 
bij de doeane en ere-voor-
zitter van hec Uzerbede-
vaartkomitee van de Voer
streek. 

Teen nu de zondag daarop 
een aantal Vlaamsgezinden 
in groep naar het kerkhof te 
's G-ravenvoeren gingen om 
er een hulde van eerherstel 
te brengen, hadden de 
Franskiljons er niet beter op 
gevonden dan een vracht
wagenchauffeur uit te sturen 
en deze op de groep in te la
ten rijden, hetgeen ook ge
beurde. Slechts op het nip
pertje konden ongevallen 
vermeden worden, doordat 
de deelnemers aan de her-
stelhulde opzij sprongen. De 
vrachtwagen hoorde toe aan 
Jozef De Bougnoux uit 's 
Gravenvöeren, de chauffeur
moordenaar - in - petto -
was Nico'aas van Reeth. Mis
schien zeggen die namen 
iets aan de Limburgse rijks
wacht-

ONTEIGENINGEN 

Bij de landbouwers in het 
Kortrijkse heerst er sterke 
beroering wegens de wijze 

waarop de stad Kortrijk eu: 
andere gemeenten uit het ac— 
rondissement tewerk gaan brjf 
onteigeningen. Steeds meer 
boeren zijn het slachtoffer 
geworden van waarachtige 
roof onteigeningen; talloze 
andere voelen de bedreiginj; 
boven het hoofd hangen. 

De getroffen boeren moeten 
vrede nemen met een vergoe
ding van 4 fr per vierkante 
meter. Een dergelijke « ver
goeding » is grotesk, wanneer 
men bedenkt dat men in 
Frankrijk 100.000 fr per hec
tare betaald wordt als uitzet-*-
tingsvergoeding. 

Dat stadsuitbreiding en in-
dustrializering onvermijdelijk • 
en nodig zijn, weet ook dei 
boer. Maar hij vraagt zich af, i 
of willekeur en onrechtvaar--
digheid daar steeds mee moe-, 
ten gepaard gaan. De jongste 
jaren is het herhaaldelijk to t 
protestbetogingen van o n t 
eigende boeren gekomen : in 
de Antwerpse polder, in het 
Aalsterse en nu te Kortrijk. 
Zulks bewijst, dat de wille-» 
keur tot stelsel is verheven. 

Wanneer wordt de onver--
vreemdbare landbouwgrond 
wettelijk beschermd, zoals het 
landbouwprogramma van de 
Volksunie voorstelde ? Wan-> 
neer wordt de onteigening 
onttrokken aan spekulatie ea 
dorpspolitiek ? 

In de Vlaamse pers verschijnen steeds 
Taker klachten over de toepassing der 
taalwetten in de Brusselse agglomeratie. 
Praktisch in alle gemeenten der agglome
ratie wordt er een uitgesproken slechte 
-wil aan de dag gelegd tegenover de Vla
mingen. Voor een paar weken brachten 
we in ons blad een afdruk van een een-
talig-Franse brosjure over het Ukkels 
gemeente-onderwijs; we konden wel 
iedere week de 16 bladzijden van ons 
weekblad met facsimile's van taalwets
overtredingen vullen, als ons dat lustte 
en als wij er eens werk van zouden 
maken. Nederlandstaligen, die uit het 
Vlaamse land naar Brussel verhuizen, 
krijgen franstalige identiteitskaarten. 
Nederlandstaligen moeten urenlang braaf
jes en geduldig wachten op de stads
diensten, terwijl de franstaligen vlot en 
demonstratief-voorkomend behandeld 
worden. Enzoverder, enzovoort ; men 
kan de grieventrommel eindeloos roeren. 

Het gaat zo ver, dat zelfs de Brabantse 
vice-gouverneur zich in juni verplicht 
zag, de Brusselse gemeentebesturen te 
wijzen op de verplichtingen die de taal
wet hen oplegt inzake het opstellen van 
de kiezerslijsten. De gemeentebesturen 
vergenoegen er zich thans mee, op de 
kiezerslijsten de kiezers te vermelden in 
de taal van hun identiteitskaart. Het is 
echter duidelijk dat zulks niet volstaat en 
dat de letter en de geest van de taalwet 
geen andere interpretatie toelaten dan 
dat de kiezerslijsten in hun geheel zowel 
in het Nederlands als in het Frans moe
ten opgesteld worden. Cappuyns heeft de 
gemeentebesturen daaraan herinnerd en 
hij zal dat wel niet uit overvloeiende 
Üver gedaan hebben : het Komilee Brus
sel en Randgemeenten had deze zaak 
reeds in de publieke aandacht gebracht, 
terwijl de vice-gouverneur nog wel zal 
teruggedacht hebben aan de spektaku-
laire herrie die volksvertegenwoordiger 

Deconinck geschopt heeft in de Kamer 
onmiddellijk na zijn verkiezing, nog voor 
zijn eedaflegging, over taahvetsovertre-
dingen bij de parlementsverkiezingen. Oe 
vraag dient daarenboven gesteld, waar 
vice-gouverneur Cappuyns - wiens taal
wetsovertreding inzake de onderwijstaal 
van zijn dochter iedereen in het geheugen 
ligt - de macht en het morele gezag denkt 
te halen om de gemeentebesturen binnen 
de wettelijkheid te dwingen. 

Deze nooit-aflatende grieventrommel 
laat wel een ander geluid horen dan de 
zegebazuinen van de « flaminganten » uit 
de grote partijen na Hertoginnedal vorig 
jaar. Er werd ons toen op alle toonaar-

DE 
den voorgespeeld en voorgezongen dat, 
indien de oplossing inzake de zes rand
gemeenten wellicht « niet helemaal per-
fekt was s., daartegenover toch stond dat 
de Vlamingen met de nieuwe taalwetten 
toch de kans kregen om nu in het cen
trum zelt van de verfransingshaard - de 
Brusselse agglomeratie - het Nederlands 
een nieuwe kans te geven. 

Wat daarvan in huis is gekomen, blijkt 
iedere dag opnieuw uit de nooit-aflaten
de stroom van taalklachten uit het 
Brusselse. 

Er is Brussel en de randgemeenten, er 
is bijvoorbeeld ook de Voerstreek. Vorige 
week hebben we in ons blad gewag 
gemaakt van de huidige onderwijstoestan

den in de Voerdorpen, Te Remersdaal 
werd het onderwijs sinds de overheve
ling naar Limburg verfranst. Te Teuven 
delen franskiljonse leerkrachten de 
lakens uit en overtreden zij ongestraft de 
taalwet. Te St Martens Voeren handhaaft 
men een franskiljonse leerkracht, die nor
maal reeds gepensioneerd moest zijn. En 
Limburg, het Vlaamse Limburg, bolwerk 
van de C.V.P. met haar 72 % Vlaamse 
stenmien, laat maar betijen. 

Boeren wij de Brusselse, de Brabantse 
en de Voerse grieventrommel zo maar om 
ons masochistisch genoegen ? Vinden wij 
er plezier in, week aan week al deze fei
ten en feitjes - die door velen toch zullen 

afgedaan worden als « futiliteiten » - nog 
eens netjes te rangschikken om ons dan 
te verlustigen in het feit dat onze meest 
pessimistische voorspellingen van vorig 
jaar thans met de werkelijkheid kloppen? 

Allerminst ! Maar wel is het nuttig en 
nodig, steeds maar te herhalen dat de 
onprettige werkelijkheid van vandaag 
voor de zoveelste keer het sluitend bewijs 
brengt van de ontoereikendheid van taal
wetten. Alle taalwetten, zelfs wanneer zij 
goed zijn - wat van de kompromisteksten 
van Hertoginnedal en van Gilson toch 
helemaal niet kan gezegd worden, 

Hoe kan zelfs de meest perfekte taalwet 
nuttig werken, wanneer de toepassing en 
de kontrpie ervan overgelaten wordt aan 

de organen en personen, die de slechtere 
toestand van voor de taalwet steeds heb
ben gedekt met hun gezag en hun ambt ? 
Hoe kan de wet effekt sorteren, wanneer 
zij'gehanteerd wordt door de traditionele 
wetsovertreder, door de traditionele ja-
broer ? De stroper zou opeens een per-
fekt jachtwachter moeten worden ? Naar 
het heet, gebeurt dat vaker ; wij zagen 
het echter nog nooit en nergens. 

En wanneer wij spreken van personen 
en organen, dan kunnen wij toch zeer 
nauwkeurig bepalen wat en wie dat zija r 
gemeentebesturen, provincieraden -̂  
samengesteld uit de mensen van de grote 
partijen. 

Wie spreekt van een « goede taalwet »", 
bedoelt meteen dat de wetsovertreder van 
gisteren de loyale burger van vandaag is 
geworden, dat de verfranser van gisteren 
de eerlijke dienaar van een oprechte 
tweetaligheid is geworden, dat alle dieven 
samen geroepen zijn om de hand te hou
den aan het bezit van de gemeenschap. 

Is dat niet wat veel gevraagd ? 
Sinds de Ijzertragedie is een halve 

eeuw voorbijgegaan. Willen we nog niet 
eens een halve eeuw aan taalwetterij, 
aan vitterij en aan het roeren van de grie
ventrommel doen, laat ons dan eens en 
voorgoed gedaan maken met het sprookje 
dat een oplossing mogelijk is dank zij de 
wetten van onze vijanden en dank zij de 
toepassing van die wetten in het beste 
geval door de eeuwige compromissluiters 
onder ons. 

Neen, slechts in de mate dat wij ons 
volk nationaal bewust maken en dat wij 
er in slagen, dit nationaal bewust gewor
den volk het volledige recht op zijn 
ruimte en zijn bestuur te doen opeisen» 
is er een oplossing mogelijk. Daarom zijn 
wij geen lichte, meer vooruitstrevende 
variante van de andere partijen, Daaroiat-
^ a yiii nationalisten ! 

ffoon van Overstraeten. 



DE VOLKSUNII 

A B S O L U U T T E M I J D E N 

De N.A.K.-mannen van de 
gescheurde driekleur geven 'n 
konfidentieel en zéér klein 
snertblaadje uit : « Oproep -
i^:>pel». Het appelproza is 
eenvoudigweg niet te lezen. 
Uit heel het blaadje onthou
den we slechts de adressen 
van de N.A.K.-lokalen in 
Vlaanderen. We geven ze 
hieronder, met de vermelding 
«absoluut te mijden». 

Aalst : café «Sportwereld», 
Statieplein 5. Dendermonde : 
café « 't Moleken », baron F. 
Courtenstraat 1. Eeklo : café 
«Monty», Markt 69. Gent : 
Universiteitstraat 15. RonSe : 
chalet « St Sébastien », Bruul. 

BLOEMEN 

Het meest ontroerend mo
ment dat we de jongste jaren 
op de T.V. hebben meege
maakt, was stellig het nieuws
filmpje over een onovertrof
fen patriotieke manifestatie : 
het neerleggen door P.W. Se-
gers van een bloemenkrans 
aan het glazen kastje m het 
Legermuzeum, waarin de uni
formen van Koning Albert 
worden bewaard. 

Dat is nu eens een gelukki
ge vaderlandse innovatie ! 
Onvermoede perspektieven 
naar nieuw vaderlands genot 
openen zich thans : een eeu
wige vlam in de klak van 
Leopold II, een herslelbeto-
ging naar de bretellen van 
Leopold I, een defilee voorbij 
de degen van Leopold III. 

Eindelijk, eindelijk, zijn de 
kleerkassen ontdekt als deel 
van het vaderlands natrimo-
nlum. 

En aan de grote P.W. Se-
gers komt de eer toe, de 
eerste reverentie te hebben 
gemaakt voor de lege polder 
van een gewezen koninklijke 
broek. 

DE SCHOONSTE 

BELONING 

Jos Van Eynde is in «Volks-
gazet» van 14 augustus niet 

karig met lof voor zichzelf : 
« Iedereen die — in gans de 
wereld — in het dagbladbe
drijf werkzaam is zal u zeg
gen, dat er voor een journalist 
geen schonere beloning be
staat dan, wanneer hij zijn 
artikels niet ondertekent, te 
ervaren dat iedereen toch 
weet wie ze geschreven heeft». 
En Jos voegt er aan toe, dat 
zulks met hem het geval is. 

We zouden even een verge
lijking willen maken : in ons 
straatje woont een bullebak 
van een vent, toevallig ook 
een Jos^' Wanneer op enig uur 
van de dag of de nacht een 
liederlijke reeks scheldwoor
den door ons straatje galmt, 
hoeft niemand zijn hoofd 
door het raam te steken om 
te weten : de Jos komt nog 
eens belazerd thuis. 

De man acht het wellicht 
ook zijn schoonste beloning 
dat zijn krachttermenmono-
polie door niemand wordt 
aangevochten en dat zijn 
« meesterschap » terzake door 
iedereen grif wordt erkend... 

L A N G U E V E H I C U L A I R E 

De nieuwe professor in 
Franse taalkunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, dr 
L. Kukenheim. heeft — in 
aanwezigheid van de Franse 
ambassadeur — een professo
rale maidenspeech gehouden 
die onze Brusselse verdedi
gers van « Ie frangais, langue 
véhiculaire » nodig eens had
den moeten horen. 

De Nederlandse professor 
rekende af met drie alom 
verspreide gemeenplaatsen : 
dat de Franse taal logisch 
zou zijn. welluidend en hel
der Hij haalde daarvoor een 
mdrukwekkende reeks V0Q;r-
beelden aan. Het plezierigste 
voorbeeld was wel dat van de 
Franse kollega die meende 
dat de titel van de professo
rale maidenspeech («Trois 
mythes de la grammaire 
frangaise»') handelde over 
« motten » 

Dat het Nederlands bondi
ger kernachtiger, helderder 
on i-o"^r-iT^r is dan het Frans 
wera o.m. herhaaldelijk door 

Jef Goossenaerts overtuigend 
aangetoond. Of de Franse 
ambassadeur dat te Leiden 
nu ook heeft leren Inzien ?... 

GROENTENPRIJS 

Tomaten, die in ons land 
geproduceerd worden en ver
handeld op de Mechelse Tuin-
bouwveiling, worden in het 
buitenland goedkoper ver
kocht dan hier, alhoewel de 
buitenlandse prijzen toch 
verzwaard worden door 
transport- en bewaringskos-
ten. 

In de « Standaard » werden 
daarover stichtende vergelij
kingen gebracht. Tomaten, 
die te Mechelen aan 3,25 fr 
en 4,50 fr werden verhandeld, 
kostten te Keulen 7,25 fr en 
te Rijsel 5 tot 7 fr aan ver
bruiker. In Antwerpen be
droeg de prijs 9 tot 16 fr. 

Over deze cijfers is wellicht 
diskussie mogelijk en die dis-
kussie werd trouwens ook ge
voerd door lezers-korrespon-
denten van «De Standaard». 

Eén ding blijkt echter in 
ieder geval : dat het afwen
telen van de verantwoorde
lijkheid voor het «duur le
ven » op de boer een al te 
gemakkelijke verklaring Is. 

D E M O G R A F I S C H E 

T O E S T A N D 

Uit de recente cijfers over 
de demografische toestand 
van de Belgische bevolking 
blijkt, dat het geboortecijfer 
in Vlaanderen nog steeds veel 
hoger ligt dan in Wallonië en 
dat het arrondissement 
Brussel gans onderaan de 
ranglijst staat. 

Voor Vlaanderen bedroeg 
in 1961 het geboortecijfer 
18,35; in Wallonië was het 
15,8 en in Brussel slechts 
14,42. Brussel is dus ook in 
dat opzicht het vegeterend 
deel der natie 

In Vlaanderen loopt het ge
boortecijfer nog steeds licht 
terug; in 1938 bedroeg het 
19,6: in 19.55 was dat 18,7 ge
worden om in 1961 dus nog 

lichtjes af te zakken tot 18,35. 
In Wallonië Is er een lichte 
stijgende tendenz : voor de
zelfde jaren als hierboven be
droeg het cijfer resp. 12,5, 
15,3 en 15,8. In Brussel is de 
stijging nog geringer dan, in 
Wallonië. 

Het arr. Turnhout en de 
provincie Limburg hebben 
veruit het hoogste geboorte
cijfer. De vijf hoogste cijfers 
horen alle bij Vlaamse ar
rondissementen, de vijf laag
ste (Brussel niet inbegrepen) 
bij Waalse. 

Tenslotte willen we er nog 
op wijzen dat het cijfer voor 
het gehele Rijk in 1938, 1955 
en 1961 resp. 15,5, 16,73 en 
17,14 bedroeg. De Waalse en 
Brusselse cijfers liggen dus 
ruim beneden het landsge-
middelde. Voor ruimere inter
pretaties is dit cijfermateriaal 
te beperkt. De na-oorlogse 
verschuivingen zijn trouwens 
eerder miniem. Maar een ega-
lizerende tendenz tussen 
Vlaanderen en Wallonië is er 
toch uit af te lezen. 

M E E R D E R H E I D 

O F M I N D E R H E I D 

De « Libre Belgique » be
weerde deze week voor de zo
veelste keer, dat «de over
grote meerderheid der Bel
gen » tegen federalisme is. 

Goedkope bewering, ge
staafd door geen enkel be
wijs ! 

We herinneren er slechts 
aan dat de politieke meerder
heid in Wallonië, de socialis
ten, zich reeds voor federa
lisme heeft uitgesproken. 
Hoe sterk de federalistische 
onderstroom in Vlaanderen is, 
laat zich bij benadering niet 
schatten. Er weze slechts aan 
herinnerd dat onlangs 29 % 
van de lezers van een frans-
talige Antwerpse krant — 
toch het unitaristisch publiek 
bij uitstek — zich uitspraken 
voor federalisme Dat ten tij»-
de van de koningskwestie 52 
% van de C.V.P -leden in het 
arrondissement Kortrijk pro-
federalistisch bleken te zijn. 
Dat de Vlaam.se C V P -vleugel 
heel wat beschaamde en 

voorzichtige federalisten telt. 
Dat vooraanstaande Vlaamse 
C.V.P.-ers, die officieel he^ 
federalisme bekampen, in be-* 
perkte kring toegeven «e r 
helemaal niet tegen te zijn »t 

Indien de «Libre» eens 
met kennis van zaken zou 
willen schrijven, hoeft zij 
maar het Volksunie-voorstel 
bij te treden : een volksraad-* 
pleging na een behoorlijke en" 
objektieve voorlichting van 
de bevolking over federalis-* 
me. 

H E L D H A F T I G H E I D 

Terwijl dit blad persklaar 
werd gemaakt, verschenen er 
in de kranten onbevestigd^ 
berichten over nieuwe moor
den op missionarissen in 
Kongo. Deze berichten vesti
gen er nogmaals de aandachli 
op, hoe trouw de missionaris
sen in Kongo op hun post' 
gebleven zijn, ondanks he ï 
feit d94;,.ey^^ii^tie, yaak de 
enige «verstandige» oplos
sing scheen. 

In deze door heldhaftig-
heids-inf laties zo sceptisch en 
cinisch geworden wereld mag 
wel eens met eerbied en be
wondering verwezen worden 
naar de vanzelfsprekende 
trouw, waarmee de missiona
rissen in Kongo bij hun taak 
en hun mensen blijven. 

-Hrin'i'iii'iuaii 
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Op de Hoge Brug over de IJzer te Diksmuide, aan de 
voet van de IJzertoren waar morgen de IJzerbedevaart 
doorgaat, heeft een onbekende in reuzeletters ge
kalkt : « Hier ons bloed Na 50 jaar : Wanneer ons 
recht ? ». 
Een harde werkelijkheid ! Bestaat er inderdaad in de 
wereld nog een ander volk dat, na het offer van zich
zelf te hebben gebracht, na vijftig jaar zijn meest 
elementaire rechtseisen nog niet ingewilligd ziet f 
Een vraag waarop wij ons kunnen bezinnen, morgen 
aan de voet van de toren. 

0 
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DE BOODSCHAP VAN HET FRONT 
D e aangr i jpendste d o k u m e n t e n en publikaties van de Vlaamse Bewe
g ing zijn zonder twijfel de br ieven en vlugschriften die door de Front 
beweging achter de IJzer illegaal werden ui tgegeven en verspreid in 
heel het frontleger. 
Deze zogenaamde « open frontbrieven », de pamflet ten, de strooibrief-
jes werden voor het groots te deel u i tgegeven in het laatste jaar van de 
oor log, in de per iode die ligt tussen twee belangrijke da ta in de Front
b e w e g i n g : 11 juli 1917 en 11 juli 1918. Naast het getuigenis van de 
over levenden, zijn zij vandaag de belangrijkste bron voor wie zich wil 
ïn leven in geest en mental i te i t van de Frontbeweging . Deze open front
br ieven — de diepmenseli jke en zuiver-idealistische toon ervan, het er
in verva t te e i senprogramma, de er uit af te lezen geleidelijke radikali-
zer ing van de Fron tbeweging — zijn de kerns tukken voor de (spijtig 
genoeg nog niet geschreven) geschiedenis van het V l a a m s verzet in 
he t Ijzerleger. 

^ Illegale pamfletten maken geschie

denis, 

ik Het revolutionair programma der 

frontheweging. 

'A Gepolikopieerde katechismus van het 

federalisme. 

ir Romantiek of harde zakelijkheid ? 

•iK^c 

Alhoewel deze met het bloed van 
30.000 gesneuvelde Vlamingen beze
gelde teksten gemeengoed dienden to 
zijn van iedere Vlaamsgezinde, m e 
nen wij toch er goed aan te doen, ze 
hier in herinnering te brengen. Het 
ogenblik daarvoor is uiterst geschikt: 
vijftig jaar na het < Vlamingen, ge
denkt de Guldensporenslag » van Ko
ning Albert (5 augustus 1914), dient 
met meer dan gewone nadruk da 
vraag te v. orden gesteld : wat nut is 
er geweest in het storten van hun 
bloed? Een konfrontatie, na een ha l 
ve eeuw, van de hooggespannen ver
wachtingen en de opbruisende recht-
vaardigheidsdrang der IJzerjongens 
met de werkeliikheid van het huidige 
unitaire België is een verpletterende 
veroordeling voor het Belgisch be
leid en ook voor de Vlaamse lank
moedigheid. 

ONOOGLIJKE PAPIERSNIPPERS 

Als onooglijke papiersnippers 
waaiden de vlugschriften van de 
Frontbeweging uit de illegale druk
kerij tj es naar de voor 80 % Vlaamse 
fronteenheden van het Belgisch Je-
ger Het begon met een « Open 
Brief aan de Koning -> op 11 juli 
1917. In datzelfde jaar J.917 versche
nen nog de « Brief van de Vlaamse 
soldaten aan Koning Albert » en de 
« Brief aan de Verbondpn Rmot-
machte"" > 

De7f c'KSten hadden een dubbel 
doel ^oor ze te richten aan de Ko
ning en aan e geallieerden wenste 
de Frontbeweging de zaak der Vla
mingen aanhangig te maken bi] hen 
die na de oorlog te beslissen hadden 
over het lot van Europa en van Bel
gië. De verspreiding dezer teksten 
onde^ de frontsoldaten was meteen 
een uiterst geschikt middel om de 
Vlaamse bewustwording in de loop

grachten te bevorderen en om de 
soldaten te overtuigen van de rede
lijkheid en de rechtvaardigheid der 
Vlaamse eisen. 

CATECHISMUS 

In maart 191H verscheen een uit
erst belangnike tekst : de gepoliko
pieerde handgeschreven, 32 bladzij
den lange « Catechismus der Vlaam
se Beweging » De tekst was van de 
hand van Cvriel Verschaeve; hij 
werd nfet dïrekt in opdracht van de 

|l '•'•Hf 

ilillwini«iL 

Zo ziel men vanop de nieuwe foren Diksmnide liggen : een hah<e eeuw geleden was 
dit een maanland'-c' ' 'tn krater^ en trechters Foto bovenaan : « Hier ons bloed, 
wanneer ons recht )> lei ,ui Merkem ii i' horistt lin tevens aangriigelijkste tehst 

«üe de Frontbeweging OTU heeft nagelaten. 

Frontbeweging opgesteld en ver
spreid, wel echter na gemeenschap
pelijk overleg en ruggespraak. 

Deze tekst is uiterst belangrijk» 
omdat hij bevattelijk en uitvoerig 
m vragen en antwoorden het geheel 
van de eisen en problemen der 
Vlaamse Frontbeweging behandelde^ 
Kronologisch gezien verscheen hij op 
het tijdstip, waar de aanvankelijke 
twijfels en disputen m de Frontbewe
ging de plaats hadden geruimd voor 
een uitgekristalizeerde principiële 
stellingname Hij was, naar in de 
laatste alinea uitdrukkelijk wordt 
aangestipt, bestemd « voor ontwik
kelden en leiders in de Vlaamse 
zaak •», « voor de Vlaamse leiders in 
het leger, opdat ze de Vin mingen — 
bijna het hele leger - 'laams in 
har t en geest zouri'^' <^ > 

Alhoewel uitgegever '̂  ^verieg en 
niet in opdracht var ne Frontbewe
ging, maakt de « Catechismus > on
getwijfeld integrerend deel uit van 
de « open frontbrieven >; hi1 werd 
trouwens in 1939 door het TJzerbe-
devaartkomitee samen met de brie
ven uitgegeven. 

PRINCIPIEEL ONVERZETTELIJK 

De sterkste algemene indruk die 
van de « Catechismus » uitgaat is 
die van een principiële onverzette
lijkheid die — na de hopeloze erva
ring van drie jaar front even — eens 
en voor goed tot de kompromisloze 
houding « Vlaanderen eerst » Is ge-
riiot-

lekenend is m dat opzicht het 
deel van de « Carechistnus » dat 
het antwoord geeft op vragen be
treffende het aktivisme Men moet 
daarbij Dedenken dat het officiële 
België achter de IJzer het aktivisme 
verketterde als het ellendigste ver
raad smds Kaïn en dat er hee' wat 
geestelijke moed toe nodig was \n 
het frontleeer begrip voor dit «ellen
digste verraad » *<= ^priie'ten 

(Lees verder blz. 10) 
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verhaal 

van drie 

'Amedee Verbruggen, hierboven zoals hij 
ons zijn geschiedenis vertelde, in de rechter 
bovenhoek vijftig jaar geleden, lussen Iwee 

jronthameraden. 

DE OORLOG BEGINT 

Lode De Ley, op dit ogenblik een 
rondborstige en gemoedelijke Ant
werpse middenstander, was erbi] 
vanaf de eerste dag. Van de klas van 
1912, was hij pas sedert zes maanden 
afgezwaaid toen de oproepingsbeve
len begin augustus rondgezonden 
Tv^erden Reeds de tweede augustus 
stond zijn legerafdeling (de derde 
divisie) paraat en vertrok per trein 
naar liet front. Ze stopten op een ta
melijk grote afstand van Luik en gin
gen verder te voet naar St Nicolas 
nabij Luik, waar ze 's morgens over 
de Maas trokken om stellingen te 
gaan optrekken nabij de baan Aken-
Luik, ledereen trok daar zo goed en 
zo kwaad als het gmg zijn plan en 
Lode sliep, samen met een paar ka
meraden, in een verlaten foorwagen. 
Pikante bijzonderheid : 's morgens 
zaten ze vol vlooien en luizen. 

In de namiddag van diezelfde dag 
zagen ze de eerste Duitsers : een le
gerauto waarin een hogere officier 
die geblinddoekt was en die naar het 
hoofdkwartier van generaal Leman 
gebracht werd om er met deze laat
ste op het fort van Luik te gaan on-

aten 
Sedert geruime tijd worden grote oppervlakten papier in k ran ten en 
tijdschriften volgeschreven over de oorlog 14-18, dit met het oog op het 
herdenken van het begin — vijftig jaar geleden — van deze moord
part i j op grote schaal. Voor ons, Vlamingen , houdt deze herdenking 
echter nog wat anders in : de eerste wereldoorlog bracht immers een 
grote kenter ing in de Vlaamse strijd. De omstandigheden veroorzaak
ten inderdaad een ui tdragen naar de gewone m a n , van de beginselen die 
voordien slechts gehuldigd werden door een kleinere groep van meer 
ontwikkelden. Het leven in de loopgrachten aan de IJzer, het harde sol
datenleven in het a lgemeen, liet de eenvoudige Vlaamse soldaten de 
achteruitstell ing van de Vlamingen op *n vaak onmeedogende en schrij
nende wijze gevoelen. Daa rom juist hebben wij er goed aan m e n e n te 
doen, vandaag de vijftigjarige herdenking in her innering te brengen door 
het verhaal van drie simpele V laamse soldaten, Vlaamse oudstri jders 
zoals er waarschijnlijk duizenden zijn, maa r wier belevenissen t iperend 
zijn voor de toestanden die toen heers ten en daarom van aard zijn een 
zo ge t rouw mogelijk beeld op te hangen. 

derhandelen. Om vijf uur kwamen 
deze onderhandelaars onverrichter-
zake terug en een half uur later 
hoorden ze de schoten : de grote oor
log was voor hen begonnen. 

DE EERSTE DODEN 

Die nacht trokken ze op om stel
lingen te gaan bezetten in de forten 
rond Luik. Houten huizen hier en 
daar stonden reeds in brand. In de 
ochtenduren marsjeerden ze naar 
Boncelles. Aan de voet van de hel
ling was er een generaal te paard en 
die riep in gebroken Vlaams dat ze 
moesten zingen. Met een daverende 
Vlaamse Leeuw trokken ze de hoogte 
op, maar het zingen verging hen al
gauw toen ze de eerste gekwetsten 
zagen die van de helling kwamen ge
strompeld en vooral toen ze de eerste 
doden bemerkten die in de gracht 
langs de weg lagen... 

In het dal konden ze de Duitse sol
daten zien : deze kropen in een op
rukkende beweging, tussen kudden 
koeien door, voorwaarts. Inmiddels 
waren de Belgische officieren er 

reeds vandoor gegaan en werd het 
bevel gevoerd door een korporaal. De 
soldaten volgden echter alras het 
voorbeeld van hun oversten en keer
den eveneens hals over kop terug. 
Lode, om iets te doen, lostte in het 
wilde weg een zestal schoten en 
keerde eveneens op zijn stappen In 
Luik heerstte er een enorme warboel. 
De bruggen over de Maas werden op
geblazen, maar 's anderdaags 's mor
gens stonden de Duitsers toch al hier 
en daar over de rivier en de volgende 
dag verliet Lode's eenheid als laatste 
de stad. 

BESCHIETING VAN ANTWERPEN 

Te voet ging het langs de spoor
weg naar Leuven, waar er een poosje 
gevochten werd, dan naar Aarschot 
en vervolgens naar Haacht. Daar 
hebben ze een dag of vier in het open 
veld gelegen, want toen was de slag 
aan de Marne begonnen. Veel rust 
werd hen echter niet gegund en wel
dra begon het terugtrekken opnieuw. 
Tijdens deze terugtocht overkwam 
Lode een vreemd avontuur : samen 
met twee kameraden wist hij een 
aantal kinderen te redden uit de kel
der van een brandend huis Ieder 
met twee zuigelingen op de arm ge
raakten ze op de trein naar Antwer
pen waar ze In het station bijna als 
helden ontvangen werden en per taxi 
naar de kribbe gebracht om er de 
geredde kinderen in veilige bewaring 
te geven... Ze geraakten nadien toch 
weer bij hun eenheid te Willebroek, 
betrokken nog zonder veel rezultaat 
stellingen te Duffel en aan de Rupel 
en gingen ten slotte te Hemiksem 
over de Schelde. Als laatsten, want 

De « verwoeste gewesten » ; na de oorlog graasden schapen in hel Tiratcrlandschai} 
tegenover de plaats, waar een paar jaar later de IJzertoren zou verrijzen^ 

de noodbrug sprong achter hen dé 
lucht in. Die avond heeft Lode een 
van de ontroerendste ogenblikken 
van zijn soldatentijd meegemaakt j 
hij stond op de dijk en betrok de 
wacht aan de stroom. En terwijl hij 
een pot soep uitlepelde begon almet-i 
eens de beschieting van zijn vader-i 
stad Antwerpen. « Te weten dat daar 
uw vader en moeder, al uw vrienden 
en bekenden zitten, dat al die be 
kende straten en pleinen, die ver
trouwde huizen bedreigd worden, dat 
pakt je ». 

DEKORATIES DRAGEN 

Vanuit St Niklaas zijn ze met de 
trein tot in Jabbeke geraakt en ver
volgens, na een reeks omzwervingen, 
tot in Zeebrugge. Er heerste toen wel' 
een grote verwarring, maar stilletjes
aan kwam er toch een zekere reorga
nisatie en te voet trok Lode met zijn 
makkers naar de IJzer. Daar heeft hij 
vier jaar frontleven meegemaakt, zo
wat overal in de eerste lijnen. Hij 
was te Eggewaarts-Kapelle, Pervijze, 
Stuyvekenskerke en Diksmuide. In 
zijn staalgrijze ogen kunt ge nu nog 
aan de linkerkant een blauwe plek 
zien. Dat is een overblijfsel van een 
gevaarlijke kwetsuur, veroorzaakt 
door een kogel die zijn wenkbrauw en 
zijn gelaat doorkerfde, hetgeen hem 
terzelfdertijd een wekenlange blind
heid bezorgde. Hij heeft er — naas t 
tal van andere dekoraties — de ver-
eremerking van komandant in de 
Leopoldsorde voor gekregen... 

Lode heeft die dekoraties maar een
maal in zijn leven gedragen : van 
achteren op zijn broek gespeten, ter 
gelegenheid van de viering de dag 
toen dr Borms vrijkwam uit de ge
vangenis. Nadien heeft hij ze aan 
het IJzerbedevaartkomitee gestuurd 
en gingen ze verloren in het puin vaa 
de gedinamiteerde toren. 

MISDADIGE BEHANDELING 

Want in de harde jaren aan de I.T-
zer was Lode al van bij het begin 
mee gaan doen met de groeiende be 
weging der Vlaamsgezinden. Reeda 
in 1914 had hij de haa t van do. 
Franskiljons op pijnlijke wijze on
dervonden. Het gebeurde in De Panne 
waar hij en zijn makkers het eerste 
Vlaams feest ineengeknutseld hadden 
voor hun eenheid, waarvan de solda
ten haast allemaal Vlamingen wa-» 
ren In een oude patronaatzaal h a d 
den ze een paar oude dekors opge
lapt en daar soeelden ze toneel Er 
werd gelutteerd, er werden k rach t 
toeren uitgehaald met (namaak) -
bollen, er waren gedresseerde vlooien 
... en er werd gezongen, vooral door 
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Lode die op dat gebied nogal wat t a 
lent bezat Het lukte allemaal opper
best en vooraan zat er een majoor 
die er weliswaar niets van verstond, 
maar die toch danig in zijn handen 
klapte en die na afloop gelukwensen 
kwam uitdelen, hen via een tolk diets 
makende « dat er een goeie geest 
heerste en dat zij daarom als belo
ning 's anderdaags als eersten in de 
aanval zouden mogen gaan ! ». Dat 
was de beloing voor al hun goeie wil 
en inderdaad, 's anderdaags vielen 
tallozen van de kameraden in een 
zwaar gevecht bij Stuivekenskerke. 

>at IS een van de vele verhalen 
o\oi onmeedogende en mensonteren
de geplogenheden die er aan het 
front bestonden en waarvan de 
Vlaamse soldaten — onder bevel van 
franstalige Waalse officieren — de 
slachtoffers waren. Verwonderlijk 
was het dan ook niet dat Lode met 
ha r t en ziel m de frontbeweging 
stond en dat hij trouwens als ver-

De puinen van leper. Nauwelijks leesbaar 
op onze foto . het stukgeschoten tweetalig 

opschrift van een school. 

antwoordelijke voor zijn eenheid 
fungeerde. Na de oorlog was hij de 
eerste om de vergaderingen van de 
Frontparti j te Antwerpen bij de 
wonen en zich met alle kracht in te 
zetten voor de groeiende V.O.S.-be-
weging. 

ACHT DAGEN BAK 

De tweede man die wij bezochten 
is Amedee Verbruggen, de bijna le
gendarisch geworden kasseilegger uit 
het Waasland. Hij was 18 jaar toen 
de oorlog uitbrak en zich op 4 augus
tus vrijwillig meldde. Waarom ? 
Doodeenvoudig om het vaderland te 
verdedigen. Zoals tallozen is hij in 
jeugdige overmoed opgetrokken, ge
pakt door schone woorden (herinner 
het « Vlamingen gedenk de slag der 
Gulden Sporen »...) en vervuld met 
het ideaal, de vadergrond (die voor 
hem toen niet verder reikte dan een 
paar polders van het Waasland) te 
verdedigen. 

Ze gingen naar Namen, in burger-
pak... en werden er weggestuurd ndar 
Kontich om er in een uniform ge
stoken te worden. In St Niklaas werd 

hen gauw-gauw geleerd hoe ze een 
geweer moesten vasthouden en dun 
werden de vrijwilligers verdeeld ov r 
verschillende posten in het binnei 
land om er « wacht te doen ». Uitein
delijk — de oorlog was toen al gerui-
rne tijd bezig — kwam Amedee te 
Gistel bij het achtste linieregiment 
terecht. 

De 18e oktober gingen hij en zijn 
medemakkers over de IJzer en in het 
groot offensief bij Keiem maakten ze 
voor het eerst kennis met de echte, 
de moorddadige oorlog Talloze van 
zijn kameraden zijn daar gevallen. 
Hijzelf kwam er toen gelukkiger van
af en hij wist zelfs nog een paar 
krijgsgevangenen te maken. Amedee 
heeft nadien al de mizeries en de el
lende van de loopgraven meege
maakt : hij lag in de eerste lijnen te 
Ramskapelle en werd daar op Nieuw
jaarsavond 1914 gekwetst aan de 
schouder. Nadat hij reeds aan het 
front had ondervonden hoe de 
franssprekenden de beste en veilig
ste postjes kregen, ondervond hij ook 
in het ziekenhuis hoe de Vlamingen 
als uitschot behandeld werden. 
Slechts één voorbeeld uit de honder
den : bij een naamafroeplng waagde 
een Antwerps soldaat het, «tegen
woordig» te roepen in het Neder
lands, hetgeen een scheldpartij van
wege de officier voor gevolg had. 
Toen Amedee dit eveneens deed, werd 
hij gestraft met acht dagen bak, er
van beschuldigd een revolutionair te 
zijn die de manschappen « opmaakte 
tegen de legeroverheid ». 

IDEALEN UITDRAGEN 
Amedee Verbruggen, die — nadat 

hij te Diksmuide een tweede maal ge
kwetst werd en bij de kanoniers ge
voegd werd — bijna geen kontakten 
had met de Frontbeweging, onderging 
echter, zoals talloze van zijn makkers, 
de bewustmakende werking van de 
achteruitstelling en de vernedering. 
Reeds aan het front kwam dit tot 
uiting door de reaktie op sommige 
houdingen van franstalige oversten 
en door medewerking aan enkele 
frontkrantjes Het is echter vooral 
na de oorlog dat mannen als Amedee 

Vier janr lanr; u>as dit hef gewone heeld in de dorpen achter de IJzer 

ditmaal niet gebazeerd op holle woor
den, te gaan uitdragen. Hij had van 
iemand een redevoering gekregen en 
die getracht van buiten te leren, 
maar het ging niet... alleen de eerste 
zin kwam eruit : « Het mag vermetel 
en verwaand schijnen dat eenen een
voudige werkman..., enz... s>. Dan 
stokte hij, maar dan gooide Amedee 
de volgeschreven papieren van zich 
weg en begon « uit zijn eigen » te 
spreken, de dingen te vertellen die 
hij beleefd had, de dingen die recht 
uit het har t kwamen en die hij ver
woordde in zijn eigen taal, een taal 
die direkt tot de eenvoudige mensen 
sprak En Amedee had een reusachti
ge bijval. In gezelschap van zovele 
mannen met klinkende namen trok 
hij van dorp tot dorp om daar over
al te gaan spreken en V.O.S. op te 
richten. 

Wie nu in zijn eenvoudige woning 
te Bazel komt, daar in dat schone 
Waasland, die komt als in een Vlaam
se oaze. Dit huis getuigt van de 
schoonheid en de kracht die besloten 
ligt in een simpel werkmanshart, dat 
aangesproken werd door een groot 
ideaal. Het was ons dan zo droef te 
moede bij de bedenking dat onze be-

bliksemd, waarbij dan nog de schild
wachten werden gealarmeerd wat 
een schietpartij voor gevolg had. 
Moerels en zijn kameraden geraakte» 
echter veilig op Nederlands grondge
bied. 

VIA NEDERLAND, 

ENGELAND EN FRANKRIJK 

Drie dagen verbleven ze in Rotter-» 
dam. Langs Hoek van Holland kwa-t 
men ze per boot in Engeland en ver-* 
volgens via Folkestone in Kales op" 
Frans grondgebied. Daar werd d^ 
groep vrijwilligers ondergebacht ia! 
een opleidingskamp voor kanoniera 
en overseiningseenheden. Reeds op 
31 mei was de opleiding voltooid (heS 
ging toen wel heel erg vlug) en wer-* 
den de mannen naar het front gei 
stuurd. Moerels kwam te Steenstrate 
terecht om er een kanon te bedienen* 
Wel heel eigenaardig dat ze daar melj 
een Duits kanon, vervaardigc door 
Krupp, schoten. 

Moerels heeft nog achttien rnaam 
den front gedaan. Ze waren maar 
met een kleine groep in de artillerie, 
hoogstens een twintigtal, allemaal 

IJZERHERINNERING NA 50 JAAR 

pas voorgoed loskwamen. Hij maakte 
al de vergaderingen mee van de 
Frontpartij en hij — de eenvoudige 
kasseilegger — die vroeger van 
Vlaamsgezindheid niet veel afwist, 
weliswaar geabonneerd was op de 
«Werker», het blad van priester 
Daens, maar verder leefde zoals ie
dere Vlaamse arbeider met een pint-
je In 't café en een kaartje rond de 
stamtafel na het harde werk, die
zelfde arbeider trok na de oorlog van 
dorp tot dorp om daar zijn ideaal — 
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Het station van Nieuwpoort na de beschieting. 

weging niet de honderdduizenden 
heeft kunnen bereiken, mensen zoals 
Amedee Verbruggen... 

SOLDATEN SMOKKELEN 

Het derde verhaal is kort en een
voudig, maar wel anders dan de vo
rige, omdat het hier om een soldaat 
gaat die als het ware naar het front 
diende gesmokkeld te worden. 

Student Moerels uit Stabroek, des
tijds (het was einde 1916) zeventien 
jaar geworden, wilde zich vrijwillig 
bij het leger melden. Dat was toen zo 
de mode bij de studenten, naar hij 
ons vertelde Op een nacht tussen 
Kerstmis 1916 en Nieuwjaar 1917 
kwamen ze met een groep van onge
veer vijftig man bijeen in een her
berg dichtbij de grens die de dichte 
bossen tussen Stabroek, Putte en Os-
sendrecht dwarsdoor snijdt. Die 
grens was echter afgegrendeld door 
een draadversperring onder hoog
spanning, maar smokkelaars weten 
altijd ergens een mouw aan te pas
sen en allerlei « waar » geraakte toch 
door de « draad», via omgekochte 
schildwachten en met rubber be
schermde kastjes, Zo ook de jeugdi
ge vrijwilligers die in groepjes ver
trokken Bij de groep van Moerels 
hoorde ook een vrouw die kost wat 
kost haar echtgenoot wilde gaan be
zoeken. Door een onvoorziene bewe
ging raakte zij echter toch de hoog-
Bpanningskabels en werd doodge-

Vlamingen en met de officieren kwa^ 
men ze nauwelijks in kontakt. De 
onderofficieren waren Vlamingen, er 
was zelfs een streekgenoot bij (de 
brouwer van Berendrecht die door de 
gas werd « gepakt» en daar zijn hele 
leven verder mee gesukkeld heeft). 
Ze hadden dus weinig last van 
Vlaamshaterij en buitendien — om
dat ze zo weinig talrijk waren — oofc 
weinig kontakt met de frontbeweging. 
« Ons Vaderland » werd er gelezen en 
er waren een paar brankardiers die 
heel erg Vlaamsgezind waren maar 
die toch geen toenadering zochten. 
Later vertelden zij aan Moerels dat 
ze hem — als vrijwilliger — niet ver
trouwd hadden. Maar Moerels was 
wel te vertrouwen, want ook hij kwam 
later bij de Vlaamse Oudstrijders t e 
recht en leerde de Vlaamse beweging 
uiteindelijk via de oorlog kennen. 

Zo is de gerote oorlog voor velen het 
beginpunt geweest, het vertreksein. 
Zovele zegepunten in onze Vlaamse 
strijd nadien, hebben wij te danken 
aan de bewustwording van de IJzer-
jongens. Dat gedenken vrij vandaag. 
Voor velen is het helaas ook de laat
ste strijd geweest; tienduizenden 
brachten het offer van hun leven. 
Laten wij bij deze vijftigste verjaring 
dit niet uit het oog verliezen. Het 
«Nooit meer oorlog» en het « Alles 
voor Vlaanderen » zijn de lessen die 
vandaag meer dan ooit in onze geest 
moeten geprent worden. 

Staf de Lie. 
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DE BOODSCHAP 

VAN HET FRONT 

'(Vervo'g van blz. 7> 
Op de vraag « Wat denkt ge in ' t 

algemeen van Duitse hulp ? » ant-
[ ;woordt de « Catechismus » : « Dat ^ 
f hatelijk is». De daarop volgende 
' yraag luidt : « Is dit geen reden om 
[Xe te verwerpen? », met als antwoord 
«Natuurlijk en in alle geval, uitge
nomen in één enkel». En dadelijk 
daarop wordt duidelijk gesteld, welk 
dit uitzonderingsgeval is : « ' t Geval 
dat enkel en alleen de Duitse hulp 
ons geven kan en geven zal wat voor 
ons leven noodzakelijk is ». 

In de hoofdstukken over het akti-
visme laat de « Catechismus » zich 
nooit verleiden tot dispuut over on
dergeschikte zaken; uitdrukkelijk 
komt hij steeds terug tot de kern van 
öe zaak : het Vlaams recht en de mid
delen om dat te bekomen : « Wij be
oordelen noch de personen, noch de 
inzichten der aktivisten, die slecht 
kunnen zijn, maar enkel hun begin
sel en het uitwerken ervan ». En dui
delijker nog : « Verraad is de daad 
tegen het belang van België, in het 
belang van de vijand gesteld. Noch 
het een noch het ander vindt men 
(bij de vervlaamsing der Gentse Ho
geschool en bij het uitroepen der be
stuurlijke scheiding) ». 

AKTUEEL. 

De « Catechismus » heeft niet alleen 
historische waarde, hij heeft een zeer 
sterke aktuele waarde en geldigheid. 
Talrijke problemen en strijdvragen, 
die thans nog steeds in de Vlaamse 
Beweging aan de orde zijn, kregen 
daar een scherp doordacht en schit
terend geformuleerd antwoord. 

De bepaling van de Vlaamse Be
weging, gans aan het begin van de 
« Catechismus », werkt ook vandaag 
nog verhelderend : «-De Vlaamse Be
weging wil de mogelijkheid bekomen 
om vrij en onbelemmerd te leven, 
volgens zijn aard en taal, om zich te 
ontwikkelen in de richting van wat 
het is en bezit in eigendom». We 
staan hier mijlenver af van de 
Vlaamse Beweging als louter kul-
tuurbeweging: het antwoord laat er 
geen twijfel over bestaan dat het doel 
slaat op a'gehele ontwikkeling der 
Vlaamse gemeenschap. 

Even duidelijk is het antwoord op 
een andere, nog zeer aktuele vraag : 
«Is ontwikkeling van Vlaanderen op 
alle kultuurgebied, wetenschappelijk, 
sociaal, godsdienstig, enz dan niet 
het doel der Vlaamsche beweging ? ». 
De «Catechismus» ontkent dit : 

^nuf atm pir wm i I il 

Bet offer van zovele doden geejt de boodschap van de Fronlbeweging het sublieme zegil 
van «en tijdelaze waarachtigheid en oprechtheid. 

« Geenszins. Die ontwikkeling is het 
Vlaams leven zelf; Vlaamse beweging 
is strijd om dit leven helemaal mo
gelijk te maken en te doen Vlaams 
kuituurwerk zijn en niet alleen kui
tuurwerk tegenover Vlamingen ge
daan ». Om het in de termiftologie 
van vandaag te zeggen : aan het ver
overen van de levensmogelijkheid — 
door federalisme bv. — is de rest on
dergeschikt. De kracht van de Vlaam
se beweging moet totaal op dat doel 
gericht zijn. Hoe de Vlaamse ge
meenschap zich later sociaal, levens
beschouwelijk, ekonomisch, enz. zal 
organizeren is — wat ook de belang
rijkheid van deze organizatie weze — 
ondergeschikt te houden aan het 
voorafgaandelijk doel. 

FEDERALISfffE 

Er is vaak en van diverse zijden 
— niet het minst do&r de CVP in de 
jaren na de tweede wereldoorlog — 
getracht de boodschap van de IJzer 
te herleiden tot een hoogstaand m o 
reel moment, waaruit echter geen 
praktische en dwingende politieke 
eisen voor vandaag gesproten wa
ren. Het opzet was duidelijk : het 
ideeëngoed van de IJzerjongens 
moest vervalst worden omdat he t 
lijnrecht indruiste tegen de half
slachtige houding der « officiële » 
Vlaamse beweging. 

Het heeft dan ook verschillende 
jaren geduurd, vooraleer federalisme 
weer een der vanzelfsprekende eisen 
te Diksmuide werd. 

De « Catechismus » laat echter n ie t 
de minste twijfel over zijn federalis
tische bedoelingen : « Men kan her
vormingen genoeg uitdenken, maar 
Vlaanderen is geestelijk zo ziek ge
worden na al die eeuwen dat het een 
radikale kuur nodig heeft. De meest 
radikale zal de beste zijn. Vlaande
ren moet nie* alleen bestuurlijke 
scheiding, maar zelfbestuur in eei» 
hartelijke bondstaat België wensen ». 

Zelfbestuur in een bondstaat : on
loochenbaar in vier woorden het he^e 
federalistische programma. En ter 
intentie van de timmeraars aan nieu
we grondwetten - met - grendel ver
werpt de « Catechismus » de talloze 
andere hervormingen die « men kan 
uitdenken ». 

HET OGENBLIK 

De indruk van principiële onver
zettelijkheid is wel het sterkst daar 
waar de « Catechismus » handel t 
over de opdracht van de Vlaams© 
beweging in oorlogstijd Tegen de a l 
gemene oorlogsmoeheid van de sol
daten in het vierde oorlogsjaar in 
houdt hij voor : « De oorlogstüd is 
de enige tijd waarin de wakkerschud-
ding van het Vlaams gevoel én mo
gelijk is én vruchtbaar aan zijn eni
ge eehte vrucht • Vlaanderons ont
voogding ». Sterker nog : « dat de 
oorlog hoe lang hij ook weae, voor 
het werk de ' V'aminffen al*iid te 
kort zal zijn '•> 

Een dergelijk standpunt zaï zich 
stellig niet hebben mogen verheugen 
in de ongedeelde geestdrift van de 
tienduizenden die toen reeds bijna 
vier iaar in het slijk van de loop
grachten ploeterden, onder het or
kaan van de gas- en springgranaten-
Dat het desondanks toch geformu
leerd werd, wijst er op dat de steller 
van de « Catechismus » bewust alle 
ha fheid en voorzichtigheid uit de 
weg is gegaan om naakt en o-nver-

Een hiftorisch moment, bijna dag op dag 
vijftig jttar na het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog : arbeiders hijsen langs d» 
nieuwe IJzertoren de mei omhoog, die daaf 
boven zal verkondigen dat de ruwbouw 

voltooid is. 

bloemd de harde weg naar het 
Vlaamse doel duidelijk uit te stippe
len. Deze hoge zin voor verantwoor-
delijldield tegen alle kompromissen 
in geeft aan de « Cateclaismus > zijn 
volledige waarde als nuchter en rea
listisch politiek dokument dat be
stemd was niet om demagogisch te 
behagen, doch wel om de door de 
wantoestanden in het leger bewust 
geworden voormannen een politieke 
een ideolo^sche leidraad te geven. 

De vaststelling <cdat de oorlog te 
kort 80U zijn» werd trouwens kort 
nadien door cte feiten bevestigd : het 
eindoffensfef kwam vooraleer de 
uitbouw der Frontbeweging en het 
uitdragen van haar ideeën voltooid 
waren Het veegde meteen een groot 
dee' der Vlaamse kansen voor lange 
jaren van <3e ba^n 

De gewoonte is een gevaarlijke 
tredm ,len ; zo vaak heeft men ge
sproken van « hel sublieme offer 
onzec IJzerjongens »; dat deze uit
drukking bijna gemeenplaats is ge
worden loader konkrete inhoud Wie 
de menselijke en historische belang
stelling heeft om achter het gelaat 
van een tJzersoldaat op een vergeeld 
portret te «aan zoeken naar de ideeën 
die daar geleefd hebben bij de meest 
bewusten en de «ttiefstpr» 'mi-rft best 
terecht biji de onvergetelijke € epen 
fron'•brieven » P I '^O « Ca*pchi«w»us », 

H E T A L C E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4 800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 7D0 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

'iOO SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WILRIiK, PRINS BOUOeWIJNLAAN, 323. TEL. 49.39.30 
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, I t . I R . 32.92.» 
GENT ONDERBERGEN, 43. TEl. (09) 25.I9.2> • 
GENK, MOUNSTRAAT, 39. TEl. (011) 544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON-
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND ! 

BON 
^ Bouwfijdingen 
^ Home building blad van het 
= Algemeen Bouwbedrijf Kunnen j 

^ Deze bon behoori i jk ingevuld en ons l 
— teruggestuurd geeft recht op gratis : 
^ laarabonnement. 

= Naam : . . — — . » _ . . — _ . » * . — — — -: 

^ Adres : . . . • . _ * — — — * • . . - : 

S H<indtelcening : _ « . _ _ _ . „ _ _ - _ _ j 

il 



DE VOLKSUNIE 11) 

KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

Z.E.H. GANTOIS 

Vor ige weelc ver te lden w e , h o e de tKans 60-]ar ige E . H . Ganto ï s , de 
dokterszoon ui t he t Z u i d - V l a a m s e W a t e n aan de A a , « zijn volk en 
zijn taal t e rugvond » (naar een u i td rukk ing v a n hemzelf) en hoe hij 
reeds in he t begin der twint iger j a r en de grote bezieler we rd v a n een 
Neder landse herops tand ing in Z u i d - V l a a n d e r e n : als v o o r m a n v a n he t 
« V l a a m s V e r b o n d van Frankr i jk », als we tenschapsman , als v innig au-

ieur , als vr iend en v e r t r o u w e n s m a n v a n zoveel V l a a m s e strijders her 
en de r over « de schreve ». W e b rengen hieronder t h a n s he t vervolg 
v a n dit art ikel , da t een hu lde wil zijn aan de onverzet tel i jke Neder land
se t r o u w v a n Z . E . H . Gan to i s . 

De tweede wereldoorlog kon de ak-
tie van he t « Vlaamsch Verbond > 
niet lamleggen. 

De « grote » Franse s taat zou na de 
oorlog niet ten achter blijven bij de 
kleine Noordfranse s taa t België, en 
zou eveneens in een repressie zonder 
pardon de gelegenheid aangrijpen om 
de Nederlandse volksbeweging ver
nietigend te slaan. Het « Vlaamsch 
Verbond > werd ontbonden en Gan
tois voor het gerecht gedaagd, hoe
wel de aktie van het Verbond steeds 
buiten de politiek gebleven was. De 
eenmaal-begonnen ontwikkeling is 
echter niet op te houden en op
nieuw s taa t een Nederlandsbewuste 
elite op in deze Dietse grensmark, 
In dit « Flandria irredenta >, naas t 
dat andere Vlaanderen, dat evenzeer 
om zijn bevrijding vecht : over twee 
staten verdeeld één « Neerlandia ir
redenta» met dezelfde objektieven 
en hetzelfde doel. 

Wij hebben veel gesproken over 
Zuid-Vlaanderen, weinig over Gan
tois. Waar s taat Gantois in dit a l 
les? Ons antwoord daarop luidt : in 
het midden van de strijd, op de voor
post en ingrijpend op het cruciale 
moment. 

Hij was geboren en opgevoed in 
een verfranst milieu. Maar de ge
schiedenis van zijn geboorteplaats 
zelf en die van zijn streek leidden 
hem, toen hij nog jong was, naar 
een besef van anders-zijn. Frankrijk, 
het Zuiden, was hier vreemdeling en 
veroveraar. Dat leerde hem de ge
schiedenis. 

Zoals een vals en vertroebeld his
torisch beeld (denken wij maar aan 
onze Belgische schoolboekjes met 
hun sprookjes over « oude » Belgen) 
ook naa r een verkeerd inzicht in de 
volkse situatie leidt, zo kan een juist 
besef van de historische verhoudin
gen en de historische groei naar een 
waarachtig nationaal bewustzijn lei
den. Niet zonder reden nam de ge
schiedenis in de Romantiek een zo 
belangrijke plaats in-

Vanuit dit historisch inzicht naar 
het besef van het volkseigene was de 
stap voor Gantois niet zo groot. Nog 
op de humaniora, werd hij reeds 

EEN BUITENKANSJE 
De laatste exemplaren van «Onder de 
Toren», de aangrijpende repressiero-
man van Marcel Matthys, worden ten 
voordele van het verkiezingsfonds Oe-
delem en arrondissement Brugge aan 
verminderde prijs ter beschikking ge
steld Er zijn in het geheel nog 100 
ingenaaide exemplaren te verkrijgen 
aan de prijs van 100 fr i.p.v, 115 fr, 
franco aan huis Men bestelt per een
voudige briefkaart of door storting 
van het bedrag op per 4367.52 van de 
auteur te Oedelem. 

medewerker aan « Le Beffroi de 
Flandre ». Van dan af was de weg 
uitgestippeld. Hij werd organisator 
en leidsman, bezieler en stuwkracht 
van het « Vlaamsch Verbond », van 
de Vlaamse kongressen en de taa i 
en letterkundige wedstrijden, van de 
bladen « De Torrewachter > en « Le 
Llon de Flandre >. Hij ging spreken : 
in Vlaanderen, in Noord-Nederland. 

Hij was mede-oprichter en ini
tiatiefnemer voor de Michiel de 
Swaenkring te Amsterdam, he t Mi
chiel de Swaenfonds te Kortrijk, 
medewerker a a n « Neerlandia > en 
vertegenwoordiger voor Zuid-Vlaan
deren in het A.N.V. Hij trad in ver
binding met andere minderheden : 
met Bretoenen en Elzassers, Lotarin-
gers en Basken, schreef in hun bla
den en sprak op hun vergaderingen 
over de Vlaamse strijd. 

Deze aktiviteit op het front van de 
volkse strijd ging gepaard met «en 
intellektuele bedrijvigheid, een steeds 
verder en dieper doordringen in de 
geschiedenis van heel het Neder
landse gebied in Frankrijk, en een 
steeds inniger in kontakt treden met 
de Dietse kuituur. Zijn kennis van 
het Dietse verleden is verbazend, en 
even verbazend de veelzijdigheid van 
zijn kennis op, andere gebieden. Toen 
hij in 1928 onder schuilnaam een 
studie schreef over de Vlaamse mys-
tiekers en het Frans katoliek renou-
veau, liet kardinaal Baudrillart zich 
zeer lovend uit over dit werk. Bau
drillart was nochtans alles behalve 
goedgezind tegenover de Vlamin
gen : hij beschouwde al wat Ger
maans was als vijand. 

Belangrijk waren ook Gantois' op
vattingen over de aanwezigheid van 
het Dietse, Germaanse element in 
Frankrijk. Evenals Wies Moens dit 
deed voor de letterkunde, beschouw
de hij de taal wel als een belangrijk 
element voor de bepaüng der volks-
toegehorigheid, maar niet het enige 
en uitsluitende. Ook verfranst 
Vlaanderen is Diets en de Dietse, 
Germaanse invloed reikt noor verder 
buiten dit geb'^fï 

Onze etnische grenzen strekken 
zich veel verder uit dan de huidige 
taalgrenzen. Gantois verzamelde zijn 
historische argumentatie in een 
sterk-gedokumenteerd werk « Neder
land in Frankrijk » dat in 1940 ver
scheen onder het pseudoniem H. 
Van Byleveld. Het werk van prof. 
Franz Petri « Germanisches Volks-
erbe in Wallonien und Nord-Frank-
reich» zou Gantois' opvatting nog 
ondersteunen, en verwees de Belgi
sche geschiedschrijving op zijn Pi-
renne's naar het rijk der fantasie-

Niet alleen in « Nederland in 
Frankrijk » doch ook in tientallen 
artikels in allerhande bladen en 
tijdschriften legde Gantois de resul
taten neer van een onderzoek en 
een speurtocht naar aanwezigheid, 
grens en invloed van het Dietse we
zen, een speurtocht waarvoor de 
drijfveer niet koele wetenschappe-

Foto sludio Talcke, Lo. 

lijke Interesse doch wel brandend^ 
liefde was. 

Wij hebben hier in Vlaanderen ea 
ook in Nederland, al te weinig beseft 
welke geestelijke kracht, welk poten» 
tieel uitstralingsvermogen wij al9 
Nederlanders bezitten, juist in deze 
man, die beter dan alle would-b0 
kosmopolieten onze stem kan doen 
klinken op een universeel podium. 

Gantois is het levend bewijs voor; 
de onafscheidbaarheid van het volk
se en het universele. 

Vital Celen noemde Gantois eens S 
« de geslagene van de Neder'ands^ 
gescheidenheid ». Maar zijn wij d a | 
allen niet, heel dit onbevrijde volk, 
« geslagenen der gescheidenheid » 't 
Zo is Gantois, in zijn hoop en liefde, 
zijn geloof en zijn strijd, symbool 
geworden, én van onze « Nederland* 
se gescheidenheid » én van onze wU 
tot eenheid. J.D, 

DE YOERSTREEK 
« Vlaamse Toerist ische Biblioteek », die onder hoofd
heer J. van Overs t rae ten door V .T .B . -V .A .B , wordfi 

ui tgegeven, verscheen van de hand van de grote Overmaaskenner en 
-vriend Vincent Jozef Franssens een brosjure over de Voers t reek. 

Als nr 31 in de 
ïedakt ie v a n de 

Deze uitgave komt op haar tijd. Er 
is de jongste jaren zeer veel over de 
Voerstreek geschreven; het grootste 
deel daarvan echter in het teken van 
de aktualiteit. In talloze gespecia-
lizeerde tijdschriften (het voortreffe
lijke « Heem» bv., uitgegeven door 
V.J. Franssens) en bladen liggen alle 
historische en toeristische wetens
waardigheden- over de Voerstreek 
verspreid Deze brosjure brengt niets 
nieuws, maar ze verzamelt alles wat 
men weten moet over een streek die 
zozeer in de belangstelling stond en 
staat. Het verschijnen van « De Voer-

MastMi Semertdaal • Opsinnich {iUuilraUe uU a De Voergtreek •»). 

streek •», in een reeks met grote ver* 
spreiding zoals de Vlaamse Toeristi-j 
sche Biblioteek, vult dus wel 'n leemi 
te; nu het Voertoerisme zich in een' 
grote opgang mag verheugen, deed 
zich ook de nood aan een volledige, 
handige, moderne en mooi-geïllus
treerde gids dubbel gevoelen. We be* 
velen al onze lezers dan ook zeeï 
warm aan, in het najaar nog een be* 
zoek te brengen aan het land van 
Overmaas en vooraf « De Voerstreek >: 
te raadplegen om geschiedenis en 
wezen van dit heerlijk stuk Vlaan
deren beter te leren kennen. 

We maken graag van de gelegen
heid gebruik, om even de aandacht 
te vestigen op de reeks zelve waarin 
«De Voerstreek» verscheen, de 
«Vlaamse Toeristische Biblioteek >. 
Eteze handige, 16 bladzijden tellende, 
met frisse omslagen en overvloedige 
illustratie voorziene boekjes verschij
nen om de maand; ze behandelen 
steeds een toeristisch, artistiek of 
wetenschappelijk onderwerp, meestal 
in verband met een « aktualiteit >, 
een of andere gebeurtenis, verjaardag, 
herdenking, enz. De abonnent op de
ze reeks zal in de loop der jaren een 
steeds groeiende dokumentatie kr i j 
gen over ons Vlaams patrimonium. 
Formaat en opvatting zijn aangepast 
aan de leesgewoonten van onze 
jachtige tijd: het opzet is pozitief 
Vlaams-nationaal kuituurwerk en 

"verdient alle steun en waardering. 
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Bij gebrek aan vette kluiven 
«ijn de journalisten nog verder 
s a n het knagen aan het mager 
•*eestje dat ons als het vette kie
ken uit het luilekkerland wordt 
•voorgeschoteld de studiedag van 
Waalse en Vlaamse CVP-ers. 

De komraentaren van Jos Van 
Eynde zijn inderdaad nog meer 
« gevleugeld » geworden, nu ook 
ie Waalse CVP-ers gaan stude-
ten. 

Het k'.eine lichtje van '< La Lan-
lerne » vindt, dat er nu al genoeg 
daarover is getwist en dat we ons 
met onze Europese toekomst moe
ien gaan bezighouden. 

VOLKSCAZ^ 
Jos spot met Van den Boey-

tiants, wiens « vleugels » kramp
verschijnselen zouden vertonen : 

« Waren wij M. Van den Boey-
nan t s wij zouden er wat schrik 
van hebben, minder dan een 
maand voor belangrüke verkiezin
gen onze Charpentiers, Moieau de 
Melens, Henckaerts, Mathieu Jac
ques en Nothornbi? op de goege
meente los te laten. 

Maar wie zijn har t nog méér 
moet vasthouden dan de « natio
nale president » is het zwarte 
toeest van al deze heren, de Eer-
ste-Minister. 

Wij zijn overtuigd dat hoger-
vermeld groepje wel een paar 
« specifieke vraagstukken van de 
Waalse gewesten » zal weten te 
ontdekken om er de mantel van 
M. Lefèvre mee uit te borstelen. 
Het zijn toch dezelfden die nog 
niet zolang geleden te Luik, te 
Namen en te Dinant zijn ontslag 
eisten en die in artikels en rede
voeringen hun meest superieure 
smaad gebruiken om hem te klei
neren. 

Waarachtig : 
Eerst één afzonderlijke CVP-

vergadering, op veertien dagen 
voor de verkiezingen. Nu nog een 
tweede, binnen een m a a r d voor 11 
oktober! En dit terwijl de CVP op 
taMoze moei'ijkheden stuit voor het 
samenstellen van haar lijsten en 
bedreigd wordt door een niet ge
ring aantal scheuringen en afval-
ligheden. » 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

S c h r i j f a m feostelo7e 
b r o c h u r e , d o r u m e n l a t l e 
e n l i j s t e n a a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s . 11 ü e t n i e ; 
of n a a r 
P o s t b u s 381 A n t w e r p e n ; 
o t n a a r 
P o s t b u s 149 G e n t ; 
o l n a a r 

P o s t b u s 231 B r u s s e l L 
H e t ( r o o t e r n s t i s o o r -
BpronKeli j l i Vlaann^ H u -
v r e l i l k s w e r h Tan v e r t r o u 
w e n tv w e l s l a g e n voor 
i e d e r e e n : 

L)e e n i c * B e r o e p s l n s t e l -
l i n g vour b u w e l l j k s b e -
m i d d e l i n K v a n e a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
D a c e U j k t v e r B c b l l i e n d e 
• e r l e T l B c e n . 

Stipte cabelnhondinr. 

Standaard 
Kaatst de bal terug en zegt dat 

in een BSP, waar alleen de Waal
se vleugel wat betekent, de 
Vlaamse BSP-ers liefst ook wat 
vleugelvertoon zouden mogen ten 
toon spreiden. 

« Hij is nochtans zo goed te er
kennen, dat ook in de socialisti
sche partij afzonderlijke congres
sen worden gehouden. Dat deden 
zowel Walen als Vlamingen. « Het 
gebeurde op volkomen statutaire 
manier en indien het er werkelijk 
en uitsluitend om gaat regionale 
problemen te bespreken, onder 
voorbehoud dat het a'gemeen be
lang later ook aan het woord 
komt, mag het voor ons par t nog 
gebeuren, ook ai zouden wi] ons 
moment beter weten te kiezen dan 
de CVP. 

Ziedaar : de h. Van Eynde is 
in feite akkoord. Waarom dan al 
die koude drukte? Alles komt er 
op neer dat de CVP volgens hem, 
het moment slecht gekozen heeft. 
Waarom? Voor de gemrenteverkie-
zingen? Misschien is dat dan een 
slecht moment voor de socialisten. 
De CVP kan toch bezwaarlijk, a's 
zij een algemeen ol afzonderlijk 
congres inricht, aan de ondervoor
zitter van de socialistische part i j 
gaan vragen welk moment hij 
daarvoor geschikt acht. Dat is dan 
bij de duivel te biecht gaan. » 

DE NIEUWE GIDS 
De officiële CVP-moniteut laat 

iedereen zijn zegje en is zo eerlijk, 
nog even het hele opzet te ont
hullen : wat propagandistische 
stoom afblazen vlak voor de ge
meenteverkiezingen. 

« Wij menen niet in onderhavig 
geval katholieker te moeten zijn 
dan de hh. Van den Boeynants, 
Van de Kerckhove en Derbaix die 
deze beslissingen, welke onbetwist
baar aan de middelpuntvliedende 
krachten zo van Waalse als van 
Vlaamse zijde voldoening geven, 
hebben genomen. 

Vlaamse en Waalse congresda
gen of hoe men die bezinnings- of 
studiedagen ook moge noemen, 
kunnen — ook al zijn er uiter
aard zekere gevaren voor dema
gogie mee gemoeid — de beste 
vruchten afwerpen. 

Wegens de inhoud van de on
derwerpen blijken ze overigens 
meer voorlichtings- en propagan
distische bedoelingen te hebben 
in het eigen gebied. En dat is ze
ker iets dat in ons politiek leven 
al te zeer ontbreekt. » 

Private kinderhome Sint 
Jan onder leiding van ge
diplomeerde kinderverzorg
sters 2 tot 10 Jaar Lom-
bardzijdelaan 144 Westen-
de Tel, (058)238 45, 

LA LANTSRNE 

Dit tipisch Brussels unitaristisch 
b'ad toont weer duidelijk wat in
derdaad de leidende lijn is van 
de regeringskringen in de staat : 
met een superieur glimlachje en 
wat gezwam over « stammentwis
ten » en (( Europese toekomst » 
de Vlamingen in hun minderwaar
dige positie houden om ze dan te 
begraven in een Europa a la De 
GauUe. 

« Het zou dus in-droevig zijn 
onze beste intellectuele en more
le krachten uit te put ten in een 
strijd waarvan de objectieven zo 
bijkomstig zijn m vergelijking 
met die van een onderlinge inte
gratie in een ruimere Eluropese 
gemeenschap. Men overwege 
daarbij dat onze onderlinge 
« stammentwisten », na eerst bij 
onze partners een glimlach te heb
ben opgewekt, hen nu beginnen 
te vervelen. 

Men zou er goed aan doen er 
met meer ernst aan te denken op 
het ogenblik dat de fusie der uit

voerende Instellingen, waarvan 
hoger sprake, meer dan ooit de 
keuze gaat stellen van ons land 
als de zetel der instellingen van 
dit Europa dat in zijn groei niet 
meer tegen te houden is. » 

Le Peuple 
Heeft de schuldigen ontdekt bij 

al dit « getwist » : de katolieke 
scholen en « De Linie » zaliger. 

« Wij hebben reeds bij menige 
gelegenheid — en we zijn niet de 
enigen — de droevige politieke 
geestesgesteltenis betreurd die In 
sommige katolieke instituten aan 
de leerlingen wordt ingepompt. 
Want het is in deze kolleges voor
al dat de aanwerving gebeurt van 
de meest fanatieke aanhangers 
van het razende flamingantisme. 
Het konservatieve, katolieke Ant
werpse blad « La Métropole » be
kent dit op zijn beurt en betreurt 
het ook, he 'aas wat laat. « Er 
heerst tegenwoordig », schrijft dit 
blad, « bij de KSA een politieke 
geest, waarin bepaalde kolleges en 
instellingen van het vrij onder
wijs alsook ongezonde weekbladen 
gelijk de vroegere « Linie » van de 
Jezuïeten, een droevige rol ge
speeld hebben; bekennen we he t 

, zonder omwegen ». 
Wij noteren de bekentenis. Want 

het zijn dezelfde lui die de neutra
liteit van het officieel onderwijs 
bekritizeren. Men kan tenminste 
toch zeggen dat deze neutraliteit 
niet anti-be'gisch is, lijk zovele 
instellingen van het vrij onder . 
wijs in Vlaanderen. 

Wat een mooi verbond : konser
vatieve katolieke franskiljons uit 
Antwerpen met de republikeinse 
papen- en Vlamingenvreters van 
de Brusselse BSP. De derde bond
genoot in dit monsterverbond is 
de Vlaamse BSP. 

RECHT EN PLICHT 

Het blad van het Vlaams vak
verbond geeft in een flinke bijdra
ge een overzicht van het on taar . 
dingsproces waaraan de Vlamin
gen te Brussel zijn blootgesteld. 

« Om Brussel te verfransen 
heeft men o.a. naar de scholen ge
grepen. De Vlaamse schooljeugd 
verfransen, is ze ontnemen aan 
de Vlaamse gemeenschap. 

Gedurende jaren schafte men al 
maa r door Vlaamse klassen af. Zo 
b.v. kwamen de eerste schooldag 
n a het verlof sommige kinderen 
thuis vertellen dat ze in Franse 
klassen waren overgeplaatst om
dat er niet genoeg leerlingen wa
ren voor de Vlaamse klas Wa t 
was er gebeurd? 

De Vlaamse klas telde enkele 
leerlingen meer dan het wettelijk 
vereiste min-mum. Later vernam 
men dat tijdens het verlof enkele 
ijverige verfransers huisbezoeken 
hadden afgelegd bij ouders w e r 
kinderen in Vlaamse klassen wa
ren ondergebracht. Deze ouders 
werden bewerkt om hun kinderen 
naa r Franse klassen over te heve
len. Lichtgelovige ouders werden 
overtuigd, met wat beloften, dat 
alle heil in Franse klassen 'ag. 
Meteen was het aanta l leerlingen 
voor een Vlaamse klas beneden 
het minimum gezakt en triomfan
telijk kon het franskiljonse school
hoofd alle andere Vlaamse leerlin
gen naar Franse k'assen loodsen. 
Zo heeft men in de laatste dertig 
jaar in alle gemeenten van het 
Brusselse, stuk voor stuk, beetje 
bij beetje de Vlaamse klassen ver. 
minderd, verminkt en de denatio-
nalisatie ( = mensenroof doorgedre
ven. De drie « nationale » part i j 
en werkten lustig mee. « Waar de 
taal achteruitgaat, gaat het volk 
achteruit » moeten we steeds voor 
ogen hebben, terwijl de nieuwe 
leuze van de Franse imperialisten 
luidt : « De grond heeft geen 
taal ». 

Elke gemeenschap bestaat uit 
de terri toria 'e uitgebreidheid en 
de er op wonende bevolking. Wan
neer een van beiden verminkt 
wordt, is dat gelijk aan een oor
logsdaad, ook al gebeurt dit niet 
met wapens, daar door een ach
ter de schermen ineengestoken 

maneuver van doortastende 
driestheid, door denationalisatle 
o.a. langs het onderwijs. Het bel. 
gicisme geeft aanleiding tot alle 
corruptievormen. Nergens ter we
reld bestaat het dat een volk zich 
voortdurend schrap moet zetten 
tegen denationalisatle en vermin
king van' zijn territorium. 

Zoals vroeger Van Cauwelaert 
he t Vlaamse volk in s 'aap suste 
wordt nu o.a. deze vuile en valse 
rol in het anti-Vlaams belgicisme 
o.a. gespeeld door een Van Els-
lande. Zijn 11 juli-rede was om 
misselijk te worden. Wat wij no
dig hebben is heel gewoon : 
Vlaams meesterschap in eigen 
huis. 

In de stad Brussel zijn 26 % der 
kiezers in het Nederlands in de 
kiezerslijsten ingeschreven maar 
in 1962 waren s'echts 6 % der 
leerlingen van de stadsscholen in 
Vlaamse klassen. » 
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d̂e rode vaan 
De figuiu: van Willem Elsschot 

heeft ons steeds warm aange
sproken. 

We waren dan ook benieuwd, 
welke de perskommentaren zou
den geweest zijn n a de TV-uitzen-
ding over deze grote Vlaamse 
schrijver. 

De « Rode Vaan » vindt dat er 
bedrog gepleegd werd en dat Els-
schot erg werd verminkt. 

« Wat we echter wel wilden ho
ren — omdat dat daa r nog niet 
genoeg de nadruk op gelegd werd 
— is da t WUlem E'sschot, zonder 
zich tot deze of gene politieke 
richting te bekennen, een diep so. 
ciaal voelend mens is geweest. 

Beslist, men deed er goed aan, 
het schrijnende en voor een 28-
jarige werkelijk onthutsende ge
dicht « Het Huwelijk » te dekla-
meren. Dit gedicht is nu eenmaal 
één van E'sschots sterkste stuk
ken. Maar men vergat (?) er aan 
toe te voegen, da t Elsschot ook de 
schrijver is van een gedicht dat 
« Van der Lubbe » heet (« W a n t 
zio'n gala met wat bloed — doet 
een hakenkruiser goed »...). Laat 
het niet zijn beste gedicht wezen, 
het toont tenminste een ander, 
belangrijker facet van Eil.'schots 
rijke talent. 

De ware Elsschot en zijn kijk op 
de wereld werden in deze TV-uit-
zending met opzet verborgen ge
houden. » 

Juist, « Kode Vaan! » Maar he t 
« laatste » gedicht van Elsschot, 
zijn laatste rechtvaardigheidsim-
puls-verzen, gingen naar de afge. 
s larhte Vlaams-nationalist Borms. 
Voor wie E sschot stemde op het 
einde van zijn leven, stak hij niet 
onder stoelen of banken als hij in 
het Rubenshof te Antwerpen 
kvi am. 

e siieuf^e 
Was heel wat openhartiger. .To-

han Antierens zegt terecht : 
« wanneer zal men eens in het pu
bliek durven belichten dat Els-
schot een van de weinige echte 
niet geëngageerde humanis ten 
was, die dierf protesteren tegen 
elk onrecht. 

« Inmiddels wachten wij nog 
steeds op een biograaf of een li-
terair kritikus die in een radio of 
TV-ultzendmg aan de rechtvaardi
ge humanist Elsschot eer bewijst. 
Een linkse na tuur met het h a r t 
op de rechte plaats is hij , bij mijn 
weten, de enige vooraanstaande 
Vlaming geweest die in het open-
baar elk onrecht, van welke kleur 
ook, durfde te lijf gaan. Voor de 
tweede wereldoorlog herdacht hij 
de kleine Nederlander Van der 
Lubbe, door zijn land aan de nazi-
beulen overgelaten (« 't Had de 
Koningin behaagd — dat je gra
tie werd gevraagd — maar voor 
zulk een vieze jongen — wordt 
meestal niet aangedrongen. 

Lang heeft men geprakkezeerd, 
wat een mens het meest onteerd, 
hangen branden, vierendelen — of 
gewoon als varken kelen 

Toen heeft men he t mes geko
zen — om je toch eens te doen 
blozen — want zo'n gala met wa t 
bloed — doet een hakenkruiser 
goed. 

Holland vraagt nu onverdroten 
— of je niets werd ingespoten — 
maar die vuige, laffe moord -— 
vindt het minder ongehoord 

Laat het stikken in zijn centen 
— in zijn kaas en in zijn krenten 
— in zijn he'den, als daar zijn : 
Tromp, De Ruyter en Piet Hein. »)' 

Dat zijn uittreksels uit zijn 
weenzang voor Van der Lubbe 

Na de oorlog aarzelde hij niet 
om de vermoorde ideali.st Borms 
op de gepaste manier te he rden . 
ken. (« Gij zijt mij vreemd ge
weest, vermetele oude-vriend — 
maar da t gij Neerlands vaan 
manmoedig hebt gediend — da t 
weet ik niet temin zoals 't eenieder 
weet — die nu, in dit ons Land — 
2ijn brood in schaamte eet. 

Al werd uw oude romp in aller-
ijl vermoord — de echo van uw 
stem wordt door geen schot ge
smoord. — En wat van u resteert 
wordt éénmaal, naa r de Wet van 
Vlaanderens eergevoel, met s taa t 
sie bijgezet. 

Voorop de kardinaal, gedost In 
Vol ornaat . — Herzegend en ver-
kist zijt gij zijn kameraad. — Hi] 
zal, n a 't eersaJuut, liturgisch 
heengaan : — en zo heeft dan he t 
Land postuum zijn plicht ge
daan. ») 

Oog voor onrecht en idealisme, 
in welk kamp ook, dat is het wa
re gelaat van de mens Elsschot. 
Maar dit gezicht is zowel in Ne
derland als bij ons voor allen nog 
taboe. » 

Walter Luyten. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
15,30 : International landbouwma-
gazine — 16,00 : De Fllntstones — 
16.25 : Georglos Zambettas speelt 
bouzouki — 16.50 : Dwaaltocht door 
het dierenrijk : Atleten op vier voe
ten —17.05 tot 17 25 : Klein, klein, 
kleutertje — 18.35 : Wanneer de 
klokken luiden (Wenn die Glocken 
hel! erklingen). Jeugdfilm — 20,00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Het K.V.S.,-
gezelschap voert op « Peegle » — 
21,55 : Sportweekend — 22.25 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19,30 : Tienerklanken — 19,55 • De 
Weerman — 20,00 : TV-nieuws — 
20 25 : De spookbrigade (The Ghost 
Squad) : TV-feullleton, 4e afl. : De 
ontvoerde geleerde — 21.15 : Hu-
morrr... is maar een woord : Quiz
programma — 22 05 : Film en We
tenschap — 22.25 : Zoeklicht — 
22,45 : Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
19 00 : Gastprogramma : De liberale 
gedachte en actie — 19.30 : Ivanhoe, 
TV-feuilleton voor de jeugd (10 afl.) 
— 20,00 : TV-nieuws — 20,25 : 
Danny Kaye Sliow (6e afl,) — 21.15: 
De Titanen : De Verenigde Staten. 
Opkomst en groei tot een wereld
macht — 22.15 : Taaiexperiment — 
22.25 : Tweede nieuwsuitzending. 

WOENSDAG 
19.00 : Klein, klein, kleutertje — 
19,20 : Televisum — 19.55 : De 
Weerman — 20,00 : TV-nieuws — 
20.25 : Penelope — 20.55 : Open

baar kunstbezit. Cornells De Vos 
1584-1651 — 21,05 : Verdi-Pestival. 
Don Carlos : Opera in vier bedrijven 
van Giuseppe Verdi — 23.20 : Twee
de nieuwsuitzending, 

DONDERDAG 
19,30 : Tijd voor U — 20,00 : TV-
nieuws — 20.25 : Tekenfilms voor 
jong en oud : De Plintstones — 
20.50 : Speelfilm : Vreemde harts
tochten, met Margareth Leighton en 
Ralph Richardson — 22,20 : 50 jaar 
Zwitserse kunst — 22,50 : Tweede 

-nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
19,30 : Ali en de kameel. 7e afl. t 
De kikvorsman — 19,45 : De avon
turen van Popeye, tekenfilm — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20,25 : Echo — 20.55 : 
Vriigezellenhemel : TV-spel van 
Michelle Cousin — 22.05 ; Tweede 
nieuwsuitzending — 22,15 tot 23,00 : 
Close-up van de Amerikaanse film-
producer Sam Spiegel. 

ZATERDAG 
16,00 tot 18 00 : Atletiek : Recht
streekse reportage van de ontmoe
ting Benelux-Prankrijk te Brussel 
(1ste dag) — 19.30 : Tijd voor U ^ 
20,00 : TV-nieuws — 20,25 : Da 
vader van de bruid. TV-feullIeton. 
13e en laatste aflevering : Het 
Huwelijk — 20.50 : Sprookjesnach : 
amuseihentsprogramm vanuit het 
Zeepreventorium te De Haan m.m.v, 
Lize Marke, Tonla, Udo Jurgens e.tt. 
Orkest o.l.v. Francis Bay — 21 35 : 
« Suspens » : 3e aflevering in een 
reeks politiefilms — 22,35 : Ballet) 
In perspectief — 23.15 : Tweede 
nieuwsuitzending. 



D l VOLKSUNIE 

- 1 3 

:̂;s.> 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Gemeenteverkiezingen. 
Oproep aan al onze leden en 
simpatisanten! 
Wie helpt onze militanten aan 
het nodige materiaa] voor de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen o jn . borstels, emmers, 
koudlijm, kalk, benzine, enz. 
Giften worden In dank aan
vaard op het arrondissemen
teel sekretariaat te Berchem, 
grote steetiweg 163, of bij u 
thuis afgehaald. 
Geldelijke steun op postreke
ning 86.89.97, Bert Raets, St. 
Matheusstraat , 45, te Borger-
hout met vermelding, gemeen
teverkiezingen. 
Autokaravaan. 
Zaterdag 13 september 1964, 
grootscheepse autokaravaan 
doorheen het arrondissement 
Antwerpen. Bijeenkomst te 
Borgerhout, Moorkengplein 
(gemeentehuis). Verzamelen 
vanaf 14 uur, vertrek 15 uur 
stipt! 
Leeuwevaandel en de nodige 
slogans niet vergeten! 
V.UJM. - Nieuws (Volksunie 
Mil i tanten) . 
Dinsdag, 1 september 1964, 
i"eer belangrijke en dringende 
vergadering voor alle militan
ten in het lokaal « Tijl n. 
Antwerpsestraat 59 te Mort-
sel. 
Begin stipt te 20 uur 30 Geen 
ach ' Tblijvers! 
Vanaf de maand september 
alle donderdagen oefening 
voor het volledig muziekkorps 
telkens te 20 uur in het lo
kaal « Tijl » te MortseU 
Nieuwe propagandisten en mi
litanten die zich honderd ten 
honderd willen inzetten, mel
den zich onverwijld persoon
lijk, schriftelijk of telefonisch 
op de volgende adressen : 
V.ü. - sekretariaat , grote 
steenweg 165, Berchem. Tel. 
39.92.06. 

Militanten - lokaal « Tijl n, 
Antwerpsestraat 59 Mortsel. 
Tel, 49.81.64. 

KAPELLEN 
IJzerbedevaart . 

Een bus werd ingelegd door de 
Vlaamse Kring T en Zaï 

Vertrek 6 uur te Mariaburg 
.(Molenweg), 6 uur 05 te Kapellen 
(lokaal Terminus) , 6 uur 10 te 
Put te (kerk). Heenreis over Zee
land en Vlaamse kust. Terug langs 
leper, Westvlaamse heuvelen. 
Gent . Terug te Kapellen ; ong. 22 
uur . 

Prijs : 125 F. Inschrijven : Ter
minus, Antwerp^estwgv 107, Ka
pellen, tel. 74.29.91. 

MECHELEN 

De gemeenteraadverkiezingen 
moeten te Mecheien beschouwd 
worden als een krachtproef van de 
Volksunie met de spitsbroeders 
Spinoy en de Saeger. Hertogmne-
dal en Mol, 2 knooppunten. Twee 
redenen waarom de voornoemde 
heren een duidelijke afstraffing 
verdienen 

Het komt er nu niet op aan dat 
de riolering in s t raa t X beter af
loopt dan in s t raa t Y. Nee, he t 
l and moet de reaktie van de Vla
mingen duidelijk gewaar worden. 
Daarom : 

Geef ons patronen, wij geven u 
de overwinning onder he t motto : 
Volksimie = 3 zetels. 

Tweede steunlijst kiesfnnds 
Overdracht eerste lijst 22.780 P 
F.D. Beuk 100 P 
D. Goossens 500 P 

L. 300 P 
Voor federalisme 200 P 
V. Van den Ejrade 1.000 P 
J.V. 750 P 
V.K. 2.500 P 
Vriendenkring lokaal « Op 

Sinjoorke » 1.972 P 
O. Renard 1.000 P 
H.V. d. Branden 500 P 
E.H. 500 F 
Voor méér eenheid onder 

de Vlamingen 300 P 

Totaal 32.402 P 
Wij doen een dringend beroep 

op al onze leden abonnementen 
en simpatisanten, om een storting 
te doen op P.R. 601972 van A. Van 
de Werf, Caputsteenstraat 138, 
Mechelen. Onze verkiezingsover
winning zal he t waard zijn! Een 
geldelijke bijdrage verruimt onze 
propagandamogelijkheden en ver
stevigt onze kansen. 

We moeten oprukken naar 
100.000 P voor Mechelen stad. 

BURCHT 
Financiële mobilisatie. 

Koken kost geld... en onze pro-
paganda-werking nog meer. Daar
om doen wij een oproep om ons 
ge'delijk te steunen. Dat kan men 
door onze steunbons van 20 P te 
kopen, bij a l onze leden, ofwel 
door 20 F te sturen, onder geslo
ten omslag, naa r onderstaande 
adressen : 

Voorzitter : Pons Uyttersprot, 
Antwerpsestraat 300, Burcht. 

Propagandaleider : Oktaaf 
Meyntjes, Kruibeeksestwg 32, 
Burcht . 

Sekretaris : Walther Verhulst, 
Koning Albertstraat 39, Burcht. 

BRABANT 

BERTEM-LEEFDAAL 
De verlofperiode was geen hin

der om onverpoosd te werken aan 
de uitbouw. Op zaterdag 1 oogst 
werd inderdaad de stichtingsver
gadering gehouden met bestuurs-
verkiezing. 

Alles verliep vlot en wij zijn 
overtuigd dat dit flinke bestuur 
ha rd zal werken om deze afdelmg 
uit te bouwen tot een der beste 
van ons arrondissement. 

Het past da t wij nogmaals de 
grote verdienste van onze vriend 
Staf onderstrepen die gedurende 
vele weken alleen stond en toch 
doorwerkte en nu tevreden mag 
terugbhkken op de vele opoffe-
ringen maar ook op het bereikte 
resultaat . 

En nu er een bestuur is en meer
dere werkers wil hij toch door 
zijn inspanningen de beste pro
pagandist en werker blijven. 

ERPS-KWEBPS - KORTENBERG 
Onder de stuwing van onze 

vriend Jef werden talrijke huisbe
zoeken afgelegd, nieuwe abonnen-
ten aangeworven en nu tenslotte 
een grootse propaganda gevoerd 
voor de IJzerbedevaart. Het re
sultaat is niet uitgebleven. 

Nog nooit zijn m deze gemeen
ten zoveel inschrijvingen geweest 
als dit jaar . Voort doen Jef! Waar 
gewerkt wordt, zijn er ook resul
taten. 

Terloops gezegd, kan deze afde
ling als voorbeeld gesteld worden 
in ons arrondissement. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS 
Begin 64 kwam er schot in de 

leden- en abonnementen-werving. 
Onder he t impuls van de heer 

Deblieck werd er een bestuur ge
sticht. 

Voorzitter ; Pas Edward; sekre
taris : Deblieck Firmln; pennings
meester : Calders Leon; gewone 
leden : Dietens Karel, Deschou-

W e g m e t d e z o r g e n 
B e s c h e r m uw g o e d e r e n 
D e k uw v r e r a n t w o o r d e i l j k h e l d 

tONSTA^TlA 
WIM MAES 
G r o t e S t e e n w e g 165 - B e r c h e m ( A n t ) 
T e l e f o o n ( 0 3 ) 39 92 06 
B r a n d L e v e n P a m i l l a » ) O n r e v a l l e n 

wer Leopold, Pieters J a n en Au
gust. 

De sekretaris alleen heeft dit 
jaar reeds een dertigtal huisbe
zoeken afgelegd. 

Vele jonge elementen sloten aan 
en allen zijn bezield het aantal 
abonnementen en leden omhoog te 
drijven. 

Een kolportage-ploeg zal samen
gesteld worden om de omliggende 
gemeenten grondig te bewerken. 

Voor alle inlichting zich wenden 
of schrijven naar Deblieck Firmin, 
Stat ionsstraat 22, Kapelle-op-den-
Bos. 

LEUVEN 
Een uitgebreid arrondissements-

bestuur vergaderde deze week om 
de laatste schikkingen te treffen 
voor de gemeenteverkiezingen. I n 
vele gemeenten van ons arrondis
sement zullen Inderdaad lijsten 
ingediend worden al dan niet on
der naam Volksunie. Ook onze le
den en abonnenten zullen zorgen 
om in deze gemeenten propagan
da te voeren voor onze kandida
ten. 

We mogen met vertrouwen de 
uitslagen afwachten. 

SCHAFFEN 
Het weer t rad op als spelbreker 

maar kon onze wer^loeg toch 
niet klein krijgen. Met de ken
merkende overmoed van onze pro
pagandisten werd de zaak aange
pakt en in korte tijd werden in de
ze gemeente bij de honderd num
mers verkocht. Een hartelijk pro
ficiat voor onze ploeg. 

LIMBURG 

MAASKANT 
'Belangstellenden die volgende 

zondag naar Diksmuide willen, in 
verband met de IJzerbedevaart, 
doen idit' best door mee te reizen 
met de ekstra-trein die uit Tonge
ren vertrekt. 

Deze heeft aansluitingen van de 
meeste stations in Limburg, even
eens van de treinbussen. 

De vertrekken uit de Maaskant 
zijn als volgt : 

L'.naken (kerk) ; 6 uUr 05. 
Eisden Mijn (station) : 6 uur. 
De prijs voor de reis is maksl-

mum 149 F, een prijs die geldt 
voor heel Limburg, en die erg 
voordelig is. 

Voor verdere inlichtingen wendt 
men zich tot de leden van de ver
schillende plaatselijke IJzerbede-
vaartkomitees. 

STEUNFONDS LIMBURG 
Naamloos Nieuwerkerken 
Vlaamse Ziekenkas Eisden 
Holthof Leut 
J .B. Meeswijk 
A.M. Opglabeek 
B.J. Opglabeek 
Leenders Fr. voor Gruitrodc 
Veestraeten Jef Gruitrode 
Veestraeten Gruitrode 
R.M. voor Eisden 
J.V. voor Eisden 
Naamloos Engelmanshoven 
M.M. Gelmden 
Duchateau voor Bilzen 
Naamloos Lanaken 
Naamloos Opgrimbie 
O '-i Opgrimbie 
!. (-vj»rcelet Tongeren 
i \ B . Leut 
VM. Leut 
Naaml. Mechelen a-m 
Naaml. Mechelen a-m 
Naaml. Leut 
J.K. Lanaken 
J .P . Stevoort 
Mevr. B.O. Stewiort 
G.O. Stevoort 
C O . Stevoort 
U.H. Stevoort 
C?usters H. Heusden 
H. Heppen 
Naamloos Beringen 
Naamloos Beringen 
Balemans Hasselt 
Swartele Alken 
Konikgs Riemst 

50 P 
50 F 
50 P 

100 P 
100 P 
20 P 

300 P 
300 P 
200 F 
100 F 
20 P 
50 F 

100 F 
100 F 
500 F 
50 F 
20 F 
50 P 

100 F 
20 F 

100 P 
50 F 

100 F 
100 F 
100 F 
150 F 
200 F 
100 F 
100 F 
20 P 
40 F 
50 F 

100 F 
126 F 
100 F 
50 F 

Huidig totaal 17.218 P 

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

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Op het V.U. - sekretar4aat, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1, 

zijn de volgende uitgaven van de Studiedienst l.vjm. de ge-
meenteverkiezmgen te verkrijgen tegen 20 P per stuk : 

1) Technische aspekten. 
2) Verkiezingsprogramma. 
De officiële formulieren nml. formulier G (voordracht van 

de kandidaten) en formulier P (aanwijzing der getuigen) zijn 
eveneens beschikbaar op het algemeen sekretariaat te Brussel. 

Tegen betaling van onderscheidelijk 6 F en 1 F worden ze 
op aanvraag toegezonden. 

V.ü. - Studiedienst. 

van woensdag 12 dezer, werd de 
volgorde der vijf eerste kandida
ten, met algemene stemmen aan
vaard : 

1) J a n Van Der Weeën. 
2) Julien D'Hoe. 
3) André Goessens. 
4) Wilfried De Metsenaere. 
5) Petrus Wynant . 
Hun gemiddelde leeftijd is 35 

jaar . 
De eerstvolgende dagen zullen 

onze bestuursleden met kaar ten 
om steungeld komen. Mogen we 
een milde gift verwachten? 

Tevens verwijzen we naar onze 
Bankrekening. U stort op postre
kening n r 806.20 van de Krediet
bank te Denderleeuw, met vermel
ding op de strook : Volksunie re
kening 14.811. 

LIEDEKERKE 
I n he t kanton Asse gaat Liede

kerke naar de top. 
Ingevolge het uitbundig succes 

dat de Volksunie in voornoemde 
gemeente reeds te beurt is geval
len, werd door het Bestuur eenpa
rig besloten bij de a.s. gemeente
verkiezingen een volledige lijst 
voor te dragen. 

De bloeiende afdeling Liedeker
ke, telt momenteel méér dan 200 
betalende leden. Mede dank zij de 
hulp en de raad die gratis ver
leend wordt aan de mensen die in 
juridische, fiskale en sociale 
moeilijkheden verkeren, worden de 
rangen van de Volkstmle steeds 
meer en meer aangedikt. 

Terecht mag men zeggen, dat te 
Liedekerke een nieuw Vlaams na
tionalisme opduikt, dat des te 
krachtiger om zich heen zal kun
nen grijpen naarmate er meer 
stuwkracht uitgaat van het groei
end aanta l leden. 

Wij twijfelen er niet aan, dat 
nog meer Liedekerkenaren zullen 
inzien, dat zij er alle belang blJ 
hebben gehoor te geven aan de 
wijze oproep van de plaatselijke 
Volksunieafdeling om aan onze 
part i j hun vertrouwen te geven. 

De Volksunie zal te Liedekerke 
strijden voor het gemeentehuis. 

70EKERTJ 
Volgende tweedehands auto's te 

koop in zeer goede staat . 
Opel Record 1961 —- Volkswagen 

de Lux — Peugeot 203 — Ford 
Anglia gans vernieuwd en allen 
met waarborg, schrijven redaktie 
blad onder letters J.M. 

Zwaar beproefd Vlaams - natio
nalist, 51 jaar, zoekt dringend 
licht werk (vb. nachwaker) in 
Deurne, Antwerpen, Berchem of 
Merksem. 

Zich wenden tot Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne (O). 

VL gezin Kortrijk zoekt dienst
meisje. Schr. kant. blad. 

Jong leraarsgezin 3 kind., wo
nende op 200 m. van de zee te 
Stene - Mariakerke wenst tegen 
vergoeding 1 of 2 kinderen op te 
nemen, leeftijd 4 - 1 0 j . , maanden 
aug. . sept. Inlichtingen tel 0.̂ 9 
72940. 

DENDERLEEUW 
Verkiezingen. 

Tot hiertoe is er weinig uitge. 
lekt over onze kandidatenlijst. 

Op de algemene vergadering 

Zeer moderne en bloeiende win
kel in algemene voedingswaren 
over te laten door eigenaar (be
s taat tien j aa r ) . Maandelijkse 
ontvangst 200.000 P . Huur 3.000 
F. 7 plaatsen, zeer goed gelegen bij 
t ram, autobus, kerk en school. 
Steenweg Alsemberg te ükkel . 
Tel. 44.93.00. 

Onze leuze is dat alleen jonge, be-
kwame, maar vooral eerlijke men
sen met durvende ondernemings
zin kunnen borg s taan voor een 
beter beleid. Op de lijst die de 
Volksunie een dezer dagen zal be . 
kend maken zult u die mensen t e . 
rug vinden. 

MARIAKERKE - O.Vl. 
We reizen mee met de Renaa t 

De Rudder - karavaan naar de 
37ste IJzerbedevaart. 

Vertrek 7 uur 15 aan de kerk 
(center) 7 uur 30 kerk Ctolegem 
15 uur gezelhg samenzijn te Dein-
ze, terug rond 21 uur. 

Prijs 60 F . herkenningsteken 
niet inbegrepen. 

V.T.B. reis naar de 37ste Uzei<-
bedevaart. 

Vertrek 7 utir 15 aan de ke i* 
(center) 7 uur 30 kerk Ctolegem. 

I n de namiddag verrassings
rondreis. 

Prijs 100 P herkenningsteken 
inbegrepen. 

Inschrijvingen : 
J . Anthonis, Pr. Elisabethstraal 

26. 

WELLE 
Afdeling Welle legt op 23 augustus 
een autobus in naar de IJzerbede-
vaart. Na de bedevaart een paar 
uren aan zee. Vertrek te 8 uur. Ia-
schrijven in het lokaal « Cambrv 
nus ». Prijs 75 F, 

WAARSCHOOT 
IJzerbedevaart. 

Te 8 uur, autocar aan de kerk. 
Inschrijven bij VTB - bestuurs

leden of Alfons , Van Holtjlerbeke, 
Stat iestraat 6. 

Ook bedevaarders uit Lemoeke, 
Sleidinge, Lovendegem en andere 
omliggende gemeenten kimnen 
zich bij ons aansluiten. Bespreek 
tijdig uw plaatsen. 

WEST-VLAANDEREN 

OOSTENDE 
De plaatselijke afdeling van de 

V.U. heeft eenparig besloten deel 
te namen aan de ajs. gemeente
verkiezingen met een Volksunie-
lijst. 

Op onze leden en sympatisan-
ten, en op alle bewuste Vlamingen 
uit Oostende wordt een beroep ge. 
daan om ons te steunen met 
woord en daad, maar vooral fi-

^ a n t i e e l . De eerste bezoeken bij 
onze Oostendse vrienden over
troffen onze hoogste verwachtin
gen. 

Wij haalden reeds meer dan 
20.000 P op! Hartelijk dank a a n 
deze milde schenkers. Wij ver
wachten dezelfde vrijgevigheid 
bij tientallen anderen. Wij moe
ten naar de 50.000 F ! Dat kani 
Stort nog heden uw bijdrage op 
P,R. nr. 14.62.70 van Ki-edietbank 
Oostende, voor rekening nr 4617 
van V.U.-Oostende. 

Indien gewenst, oezoeken wij u 
ten huize. Telefoneer nr 763.28. of 
verwittig ons op de hieronder 
aangegeven adressen. 

Op onze kandidatenlijst is er 
nog plaats voor enkele kranige 
Vlamingen. Wie meldt zich aan? 

Van af 1 sept. verzamelen wij 
de handtekeningen voor onze pe-
terslijst. Maak het ons gemakke
lijk door nu reeds uw naam en 
adres op te geven bi] : 

Leo van de Weghe, Wapenpleln 
9. 

Jef Provoost, Nieuwlandstraat 
47. 

Viktor de Keyser, F. Michiels-
laan 47 (Mariakerke-Stene). 

Ons eerste pamflet verschijnt 
begin september. 

Al onze propagandisten zijn 
druk in de weer. Geef ons uw me
dewerking. Maak propaganda. Een 
tegen allen : de Volksunie in do 
gemeenteraad! 
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V(».KSUNIE PROVINCIE ANTWERPEN 
Zaterdag 29 augustiK 1964 ( la uur — 18 um). 

Hotel « Bristol », Mechelsestwg., Mortsel. 
PKOVINCIALE KADERDAG 

I n he t teken, van de gjemeenteraadsverkiezlngen. 
Uitnodigingen te bekomen op het sekretariaat : Grote 

steenweg 165, Bercliem. TeL (03) 39.92.06. 
— In de voormiddag : algemene werkvergadering ondei lei

ding van Etienne S'osse, hoofd van de studledien.sten. 
— 13 uur : gemeenschappelijk middagmaal (70 F) . 
— 14 uUiT 30 : kaderdag met kort verslag van cïe provfncfaie 

gevoünachtigden. 
Toelichting door Mr H, Sctoiltz, ir. O. Benard en. Wim 
Maes. 
BdaJigrijke slottoespraak door Rudl Van der PaaJ mjet 
voorstelling vaa de voornaamste lijstaswivoeders. 

BRABANT 

ANTWERPEN 

«ERCHEM 
financiële mobilisatie. 

Wij s taan «>p minder dan twee 
Baanden van de gemeenteraad!^ 
lerkiezingen. HA de verlctfperiode 

S O K T M U N D E R 
Tbie rb rauhof I 

Ie Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
Stemtming - p lez ier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t duur . 
Vanaf 's moFgens 
tot 's n a c h t s . . . 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder i nge r i ch t voor 
groepsre izen scho len enz. . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' s . 
Alles prinaa verzorgd 
en goedkoop . 

T h i e r b r a n h e f II 
Groenp laa t s 33 t e An twerpen 

p r i m a koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af H e r m a n Segei-s, 
oude b a a s van Monopol 
Gent aan de t a p k r a a n . 

D O R T - B I E R K E L D E R 

Oude Markt 22 Leuven 
Schoons te b ie rke lde r 
van he t land. 

Niet vergeten da t men in 
de d r i e lokalen de ech te 
D o r t m a n d e r Tb ie rhcau 
d r i n k t met de 2 Her t jes . 

N ie t vergeten : w e l d r a 
D O R T THIERBRAUHOF I I I 
t e Brussel . 

zaï onze propag-andia. op volle toe
ren moeten draaien. De omvang 
van, casze propaganda zal voor een
groot deel bepaald worden door de 
financiële steun van al onze leden 
en sympatisanten^ Wij hopen dat 
iedereen nog ieta heeft overgehoi^ 
dien van zijn verlofgeld om onze 
kas te helppen vullen. Wij doen 
dara ook een dringende oproep om 
geldelijike steun. Stor t heden nog 
uw b-ijdrage op p.c.r 1711 van de 
Kredietbank te Bercheoi, voor 
rekening 4185 ran. de Vrf.ksunie. 

Personen die aktief willen me
dewerken aan offlize propaganda 
worden vriendelijk verzocht ten 
spoedigste h u n naam en adres te 
wilten. «qjgevert aan; dhi . J. Perir, 
Uitbreldingstraat 518 te Berchem. 
,,,,Blt c^tober 1964 moet vaoi ons 
eea,overwinning wca-den. 

LIER - BERE^^AR 
Zoals gemeld worden autobus

sen ingelegd voor de IJzerbede
vaart. 

Vertrek te JSeriaar . Heikant 
om 6 uur 40, Berlaar . dorp 6 uw 
50^ Lier 7 uur. Prijs t3Ó P. s Na
middags uitstap naar zee. Schrijf 
zo spoedig mogelijk m dat onze 
propagandisten geen huisbezoeken 
moeten afleggen, zij hebben met 
de verkiezingen meer dan hun. 
handen vol. 

AARSCHOT 
U i e r bedevaart. 

Het gewest Aarschot reist per 
autokar n a a r deze plechtigheid. 

's Namiddags wordt een bezoek 
aan de- steden Brugge en Gent 
voorzien. 

Deelname m de reiskosten be
dragen 130 F per persoon. 

Inschrijvingen kunnen gedaam 
worden bij : 

Paui Va'n Hoof, Albertlaan 18, 
Aarscfaot. 

J a n Wittockx, Willem^ Huve-
neersstraat 7, Aarschot. 

Govaerts, Café De Haes,. Grote 
Markt. Aarschot. 

Jo8 Holiemans, Langdorpse steen
weg 97, Aarschot (P.C. 5965.93). 

Oswald Van Herzeele, Franse 
Linieatraat 2. Aarschot (P.C. 
1586,47). 

F . Beylemans sceretaris. Dorp 
19, Langdorp. 

Frans Holemans, Testeltsesteöi-
weg 61, Langdorp. 

W. Vaa de Berekt. Mosvennestr. 
18,--Wallsdank. \ 

F. Van de Zande, Gijmelsteem-
weg 39. Langdorp, 

E. De Wil, Dorp 44, Nieuwrode. 
Nadere schikkingen worden aan 

de Ingesclirevenen medegedeeld. 
Wij rekenen stellig op uw deel

name ! 

&ILBEEK 

De leden en simpatlsanten, die 
wensen deel te nemen aan de ge
meenteverkiezingen, worden ver
zocht zich te wenden tot onze 
SekretarJs. Deze oproep moet ons 
in de gelegenheid stellen^ naast 
reeds opgenomen bestuursleden, 
een flinke schaar V-aams - Natio
nalisten voor te dragen op de 
lijst « Vlaamse - Volksbelangen ». 
Wij kunnen ons slechts verheu
gen over haar Konstruktief pro
gramma en delen u meteen mede 
dat onze principiële s tandpunten 
werden aanvaard . Einde augustus 

GRONDEN IN 

G K U I T R Ü D E 

O V E R P E L I 

K T E E R G t A B B E E K 

H E L C H T E R E N 

O O S T M A L L E 

W E E L Ü B 

R I J K E V O R S E I . 

S T J O Z E F R I J K E V O R S E L 

Rechtstreeks van eigenaar 

B E E R S E 

S C H O T E N 

M O R T S E L 

O P O E T K R E N 

K A L M T H O Ü T 

E D E U E M ( M o l e n v e k l ) 

D I L Z E N 

Z O N U E R E t U e ^ 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijkiaan 62 
Antwerpen 
Telefoon • 38.91.24 
Direktie : Rudi van der Paal 

B E I GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN RAN T E i V MOEl VERZEKERD ZIJN . 

• Voor uw leven. 

• aw auto , 

• OW bufx. 

• OW meubelen. 

HaadpleeB ons V rnif er haal bij vinden. 

Daarom slechts een ad res : 

VERZEKERINGEN VAN OER PAM vnoRRRUPPK & CO P V B A 
J a n V a n R t l s i v U r k l a a n 62 « n t w e r p e a l e l e t o o n 93 3 1 5 4 38 P C R 1636Z0 
Befaeer > Vma (tet l>a«l Voorbr»eG:t Direkt ie Lie Rik De Voa. 

begin september zal de modelUjfrt 
ter goedkeuring voorgelegd, alsook 
de hoofdgedachten van i»et v « -
kieziengsprogi-amma. Ztmder fi
nanciële steun gaa t het echter 
niet; noteer het juiste a ^ e s en 
geef ons de geldmiddelen op prk, 
1*2«47 van de Kredietbank • 
Scheut voor rekening 13-107.42. 
MACHELEN 

Een autobus naar de IJzerbede
vaart op 23 augustus wordt inge
legd door de afdeling. De prijs. 
met deelnemingstiket inbegrepen, 
bedraagt 120 F. 

Maak .^et werk van de inrich
ters gemakkelijker en schrijft U 
zo vlug mogelijk in op volgend 
adres : 

Dr . Aneiaux, Van Obberghestr. 
24, Machelen. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
JlJzerbede^'aa^t. 

Wie naar Dilusmuide wil, kan 
dit met de trein doen. 

De direkte trein vertrekt te 
Dendeneeuw om 8 uur 23. 

Kentekens tegen 20 F zijn te 
verkrijgen in het Vlaams Huis 
« De Klok ». Op vertoon van Uw 
kenteken krijgt U korting voor 
het spoorkaarïje. 
Verkiezingen. 

Degenen die de afdeling willen 
steunen in de propaganda - strijd, 
kunnen dit doen door het kopen 
van een steunkaart . 

Hoe meer zaad er in he t verkie
zingsbakje komt, hoe beter we on» 
kunnen weren. 

Ë R E M B O D E G E M 
37ste IJzerbedevaart te Diksmuide 
d.d. 23 oogsK ' ' ' ' . : » < . ! , 

Het plaatselijk bedevaartkowl-
tee roept alle vredelievende Vla
mingen onzer gemeente op om sa
men te bidden voor en deel te ne
men aan de hulde aan onze dier
bare IJzerhelden. tevens om ge
tuigenis af te leggen van onze on
vervalste trouw aan Vlaanderen. 

Schikkingen : per bus met 42 
plaatsen — vertrek Dorpsplein te 
7 uur 30; prijs 100 P 

Inschrijving tot 21 dezer bij de 
bestuursleden van de V.tT. en d e 
kulturele verenigingeen. 

Na de plechtigheid bezoek aan 
onze Vlaamse kust-

WEST-VLAANDERËN 

ASSEBKOEK 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

De plaatselijke VO . afdeling 
geeft haar steun aan de lijst 
« Volksbelangen » bij ae a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. Lijst
trekker in dr. Jur. Raymond Rey-
naert . Eventuele belangstellenden 
kunnen kontakt nemen p-a : Tuin-
stjraat &,. Assebroek. 

BLANKENBERGE 
Sekretariaatsbulp gevraagd. 

Het plaatselijk afd. bestuur 
doet een dringende oproep- om 
hiUp te verlenen bij de uitbouw 
van het sekretariaat. 

Men neme kontakt p-a : leper-
s t raa t 7, Blankenberge. 
Naar de IJzerbedevaart. 

Men kan inschrijven voor de 
reis naar Diksmuide op 23 oogst 
a.s. in het lokaal Rubenshof. 
Weststraat, Blankenberge 

Vertrek aldaar te 9 uur, prijs 
per plaats : 70 F . 

BBUGGE 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Aan de lijsten c Volksbelangen S 
die te Brugge - Zleebrugge en !•* 
meerdere randgemeenten zullea 
neergelegd wOTden, geven <le 
plaatselijke VU-afdelingen h u n 
wrtledige steun; de s teunkaar teo 
c Vo^sbeiangen » die -reeds wer» 
den in omloop gebracht, bevelen 
wij graag aan. 

I>EN HAAN 
Tentoonstelling Gie» Cosïjn». 

Kunstschilder Giea COsiJns stelt 
te Klemskerke - Den Haan ten • 
toon in de zaal « Caracss ». Ko-
ninklijike Baan 43 Ctot 30 aug.).. , 

Bezoek warm aanbevolen 1 

KNOKKJS 
Naar de IJzerbedevaart . 

Voor de busreis n a a r de IJzer
bedevaart van 23 ang a.s. kan 
men inschrijven in he t « Vlaams 
Huis » Elisabethlaan, Knokke. 

OOSTENDE 
Het tJzerbedevaartkomitee Ge

west (Jostende doet een. dringen
de oproep om massaal deel te n©. 
men a a n de 37ste IJzerbedevaart . 
Hier volgen de schikkingen ; 

Wie over een wagen beschikt 
wordt verzocht aan t e sluiten bij 
de autokaravaan. Vertrek te 9 
uur. Verzamelen aan he t Stefanie. 
plein (Koninginnelaan). 

Voor degenen die geen wagen 
bezitten wordt een autobus inge
legd. Prijs 40 F. Uur en plaats van 
verzamelen zoals hierboven. Ver
trek uit Diksmuide te 17 mar. 

De bus neemt de deelnemers op 
te 9 uur 15 te Leffinge (café Zon
neveld) te 9 uur 30 te Gistel 
(Markt) en te 9 uur 45 t e Zeve-
kote (kerk). 

Privéwagens uit deze gemeenten 
sluiten a a n bij de karavaan. 

Inschrijvingen o p volgende 
adressen : 

Oostende : Kunsthandel Debus-
schere, (3hristinastr. 10. 

Kunsthandel Artes, Alt Pieters-
laan 28. 

Stene : A. Vergote, Pycke de t en 
Aerdelaan 66. 

Leffinge : G. de Vrlendt, OOB-
tendestr. 16. 

Gistel : de Keyser, Kerks t raa t 
t». 

Vandecasteele, Hoogstraat 14. 
Voor de Jeugd wordt een fiets

tocht georganiseerd. Vertrek t e 
Oostende te 8 uur 30 aan « ICleln 
Parijs ». Aansluiting biJ de jeugd
groep uit Gistel aan he t café Syl-
veer Maes langs de Torhoutse-
steenweg. 

Bericht a a a de Ijzerbedevaarders. 
Hiermede nodigt het gewestelijk 

IJzerbedevaartkomitee allen ui t 
die, n a de plechtigheid te Diks
muide, Oostende aandoen, om deel 
te nemen aan de vriendenavond 
van af 19 uur in het lokaai « De 
Noordzee », Wapenplein 14 (grote 
markt) te Oostende. Vlaamse leu
te en gezelligheid. Toegang koste
loos. 

ST MICHIELS 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

De plaatselijke üjst « Volksbe
langen » bracht s teunkaarten in 
omloop die door de plaatselijke 
afd. graag worden aanbevolen On
der de leuze « Volksbelangen tegen 
eigenbe-angen » werd reeds een 
eerste vlugschrift over gans de 
gemeente verspreid, een tweede 
pamflet s taat op stapel. Kontakt-
adres : J . Fraipont, Leyselestraat 
104, St. Michiels. 

De meest precieze en 
volledige taalgrenstnformatie 
vindt D in 

c(OE ZUIDNEOERLANDSE T4AI GRENS 
IN H£T BËLGblH PARLtMLNl » 

128 b U . • 19 g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n . 
P r i j s 50 fr 
B e s t e l l e n d o o r s t o r t i n g ' 
o p P C R 1476.97 v a n V o l k s o n l e B r u s s e l 1 of 
o p P C R 5371.46 v a n P M a r t e n s L e d e b e r s 
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BECO 
TeL «3/320477 - 056/109-37 

A N T W E R P E N 

DEURNE 
Gemeenteverkieiang. 

De Volksmüe zal te Deurne op
komen met een volledige lijst. 

Tijdens de maand augustus zul
len onze propagandisten rondgaan 
met de peterslijsten. Deze dienen 
volledig in orde te zijn voor emde 
augustus. 

KALMTHOCT 
IJverbedevaart 1964 

Naa*' Diksmuide woi'dt zoals ver
leden jaar een autobus mge-
legd. 

Men kan hiervoor inschrijven in 
het « Vlaams Huis », Dorpsstraat 
te Kalmthout. 

Verdere inlichtingen, uur van 
vertrek en mogelijk uur van aan
komst worden aan de inschrijvers 
medegedeeld. 

Inschrijvingsprijs : 125 F. 

KONTICH 
Uzerbedevaart. 

In samenwerking met bet plaat-
tselijk verbood VOS wordt een au
tocar ingelegd op zondag 23 au
gustus naar Diksmuide. 

Inschrijvingen tot 20 augustus 
in het lokaal « Alcazaj- », MecheU 
sesteenweg 22 te K<mtich. 

Prijs per deelnemer 100 F, toe-
gangskenteken tot de bedevaart
weide Inbegrepen. 

Vertrek aan de kerk, gemeente
plein te 6 oor SO. Hier verzamelen 
ook de deelnemers met privaat-
wagens om gezamenlijk te ver
trekken. 

Na de plechtigheden (bij goed 
weder) wordt eea uitstap voorzien 
naar Blankenberge. In geval van 
slecht weder gaat de terugtocht 
over de Vlaamse Ardennen. Terug 
te Koatich rond 22 uur 

Aan aJ de Vlamingen wordt ge
vraagd, hun huizen te versieren 
met de leeuwenvlag op zondag 33 
augustus. 

LIER (KANTON) 
Er worden' autobvtssen Inge l e^ 

naar de IJzerbedevaart, met uit
stap naar zee In de namiddag. 

Prijs : 130 P Inschrijven : VO-
sekretarlaat. Kolveniersvest 60, 
Lier: café « De Hoorn t>. Koning 
Albertstraat; Llevm De Preter, 
tiiersesteenweg 52, Itegem; Walter 
Luyten, Legrellestraat 32, Berlaar. 

MERKSEM 
IJzerbedevaart. 

Door de zorgen van de Vlaamse 
Kring Groeninghe is een autocar 
ingelegd vooi de reis naar Diks
muide. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreveteerde 

b edekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 

(Brevet - 529768) 

met 

Gebreveterde karkassen 
(Brevet - 512767) 

T E ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien U geen verkoper 
in u w omtrek kent stuur 
ons een kaarte en w e 
zenden U het adres van 
de dichts bijs^elegen ver
koper Star Zele. 

WEEKBLAD DE VOLKSUNIE 
Uitgave van de T.Z.W. VOLKSUNIE 

BEDAKTIE : Mr Fr. Van der Eist Hooldredakteur. 
I . van Uverstraeten Bedaktlesekretarls. 
S. D« Lie. Ur De (yooinck. WiD Jonssen, lic W. 
Lnyten. K. Matttaeyssena. W Cobbaot. U. Babyion. 
E. Slosse, dl U Woatera U Oiercka. 
Alle orletwisseimg voor redaktie naar : 
Botatyp, Sylv DopolsL 110 Brussel 1 Tel Z3.I1.9S. 

Beheer : Maurice Lemonnlorlaan 83. Brussel L Vel 11.83.18. 
Alle klachten voor tilet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement i 200 F. HalfjaarlUks t 110 F Ortemaand» 
lUfcs : 60 F 
Stennabonnement i 500 F (nUnUniun). Losse nommers i 6 F. 
Abonnement bnitenUnd l 300 F. 

Alls Stortingen voor bet blad op postrekenins 1478.97 
Volksunie. Brussel L 

Verantw. ultg. : Mr F Van der Eist. Belzegemstraat 30 Brussel 13. 

De prijs voor de reis is 120 F. 
Men kan Inschrijven in lokaal 

< Tyl », Bredabaan 298 en in «De 
Bloeiende Brem », Bredabaan 845. 
Per telefoon kan men het regelen 
op nimimer 4557 77. 

MORTSEL 

Financiële mobilisatie. 
De propagandavoertng gaat ons 

veel geld kosten. Daarom vragen 
We onze leden en propagandisten 
zoveel medelijk steunkaarten te 
verkopen. Er zijn er van 20, 50 «n 
100 frank, te verkrijgen op het se-
kretailaat Deumestraat 70. 

a W A B A N T 

LEUVEN 

IJzerbedevaart. 

Vertrek aan 't Gerecht^trf te 
6 uur 45 

Na de bedevaart rondrit langs 
de kust. Terug rond 20 uiu:. 

Reiskosten : 110 P. Inschrijven 
by bestuursleden en in lokaal 
Cristal. 

B R A B A N T 

DILBEEK ITTERBEEK 

IJzerbedevaart. 

Itterbeek verzamelt om 7 uur 15 
aan de Ninoofse steenweg ter 
hoogte van de Bettendrieswijk. 
Ten huize van dhr Lissens, 
Nieuwlaan 6 kan men inschnj-
ven. 

Dilbeek komt samen om 7 uur 
aan de St. Ambrosiuskerk. 

Zoals ieder jaar gaan wij na de 
plechtigheid naar zee. 

Reiskosten : 100 P te betaiai 
bij Je inschrijvmg bij Van WiJ-
meersch Emiel, Oranjerielaan 4 te 
Dilbeek of eenvoudigweg per per. 
4167.65. 

Na donderdag 20 augustus kun
nen wij uw deelname met meer 
vergieren. Dus s t ö niet uil en 
bij voorbaat dank. 

ERPS-KWERPS . KOBTENBERG 

Speciale bussen worden mgelegd 
op 23 aug. naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek rond 6 uur 50. Prijs 120 
F 

Inschrijvingen en nadere inlich-
tingen bi] : 

De Konmck Georges, De Mero-
destraat 15, Everberg; Parijs Jan, 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KUESUS 

• 
Algemene handelsepleiding 

Schoolgeld : maxim. 
8.000 F per jaar of 
3 maal 3.000 F. 

met recht op Kindergeld. 

• 
De school waar Vlamingen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

Leuvensesteenweg 199, Kortenberg; 
De Wmter Albert, Smt Michiel-
straat 6, Vel tem; Claes Jan, En-
gerstraat 147, Erps-Kwerps; De 
Blauwe Alex, Nieuwstraat 12, 
idem; Vinck Jef, Mechelsesteen-
weg 67, idem. tel. 59.60.24. 

L I M B U R G 

Prov. kaderdag Limburt;. 
In het vooruitzicht van de in
zet VMi de verkiezmgskampag-
ne WM-dt een algemene ka^ 
derdag gehouden op Eatesrdag 
29 augustus a.s. te 19 uur in 
het hotel Waxson te Hasselt. 
De algem«ie secretaris en or-
ganisatieleidor Wim Jorissen 
en Budi Van der Paal zullen 
de vö-gadering bijwonen. 

HEBK DE STAD 
Zoals ieder Jaar richt Vrienden-

band Herk de Stad een autobus 
in naar de IJzerbedevaart op zon
dag 23 augustus a.s. We doen een 
oproep tot talrijke deelname. 

Men kan Inschrijven tot woens
dag 19-8 bij een der volgende be
stuursleden : 

Lutgart Droogmans. stwg op St. 
Truiden. Herk de Stad; Maurice 
Guffens. Singellaan. Halen. Jan 
Kempeneers, Stationsstraat 25, 
Haien; Albert Colemont, Goeslare, 
Lummen; Theo Rodiers, SchaJ-
broek, Lummen; Pilip VwhemeU 
donck. Lindestraat, Loksbergen; 
Frans Werckx, Holrakkersstraat, 
Kermt; Urbaan De Bruyn. Grote 
Baan 287, Kurmgen; Juul Olaas, 
Tuinwijk 10, Zelem. 

De algemene leiding is in han
den van Frans Werckx te Kermt, 
(tel. 224.84) waar alle verdere bl-
zonderheden kunnen bekomen 
worden De ingeschrevenen krij
gen tijdig de nodige inlichtingen 
over vertrek en reisregellng. 

Prijs per deelnemer ; 130 F. 

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

AALST 
Kaderdag. 

Al onze kaderleden en propa
gandisten noteren thans reeds 
een uiterst belangrijke datum : 
zaterdag 29 augustus. 

Op die dag aai te Ï4 uur 30 in 
« De Vriendschap t te Aalst een 
zeer belangrijke kaderdag worden 
gehouden, met referaten en 
spreekbeurten over verschillende 
onderwerpen in verband met de 
gemeenteverkiezingen Op deze ka
derdag leggen wl] het fimdament 
van een verkiezingszege in de ge 
meenten waar we meedoen Geen 
praatvergadermg. maar een effi 
ciënte en doelgerichte werkbijeen
komst! Individuele uitnodlgüigen 
volgen. 

's Avonds In t Ad Pundum » te 
Erwetegem : laatste prettig sa
menzijn voor de slag. Overhandi
ging van de arrondissementele 
V.U.-vlag. Demokratlsche maaltijd. 

Iedereen welkom maar de strlj-
dera uit de eerste (propagandai-
lljn zeker op post 
Programma kolportages. 

30.8.64 St. Lievens Houtem + 
Wijk Aalst 

zaterdag 5.9.64 Haaltert. 
zondag 6.9.64 Denderhoutem + 

wijk Aalst 
zaterdag 12.9.64 Velzeke. 
zondag 13.9.64 Erembodegem. 
aaterdag 19.9 64 Lede 
zondag 20 9.64 Denderleeuw. 
zaterdag 26.9.64 Welle 
zondag 27 9.64 Zottegem, Strij-

pen Erwetegm. 
Met als apoteose : 
zondag 410 64 : Aalst, de kolpor-

tage met minstens 50 deelnemers. 

Naar Diksmuide. 
Door de « Priester Daensvrlen-

den » wordt een reis p ^ autobus 
ingericht naar Diksmuide op zon-
dag 23 augustus. Vertrek te 7 uur 
aan het lokaal « De IJzer », Vlaan-
derenstraat. Prijs 120 F. Inschrij
vingen in het lokaal en bij Ben. 
De Cock, Rapensbraat 27. 

Voor al 
uv wijnen en likeuren ; 

fiROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 373 
M B C H K L B N 
Telefoon : (01S);4909 

GENT 
Gemeenteverkiezingen. 

Het spreekt vanzelf dat alles nu 
toegespitst wordt op de aanstaan
de gemeenteverkiezmgen. Wil ver
liezen niets uit het oog en zeker 
niet (KIS grootste zor^ekind : de 
financiële mogeUjkheden 

Nogmaals doen wil een oproep 
tot het kopen van onze steunbons 
bij de propagandisten of in de 
vier Vlaamse tokt .sn Blijft a al-
tijd thuis dan kunt ü nog steu
nen door een briefje van 20 P on
der gesloten omslag te sturen aan: 
G. Dekeyser Onderbergen 57. te 
Gent of Uw steun te storten op 
P.CJl. 235.63 Kredietbank Gent 
met de vermeldii^ : voor rekening 
400-13-60100 Volksunie - Gemeente-
verkiezmgen. 

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

BRUGGE 
Op punt stellen van de sefcreta-
riaten. 

Met het oog op de gemeent*-
raads- en nationale verkiezingen 
hebben de afd. sekretarlaten de 
oEKlracht öun steekkaarten-stelsel 
zo snel mogelijk bl] te werken en 
eventuele veranderingen te berich
ten aan het arr sekretarlaat (Van 
Voldenstraat 14 Brugge) 

Te Brugge wordt nog steeds uit
gekeken naar een geschikte plaats 
om het arr. sekretarlaat onder te 
brengen 

Ook D kunt lid worden van de 
grootste brtefwUsellngsciub van 
Belgrlè. allf teeft talen, verzam. 
hobbles Sctar PublL Public re
lations Ardaen Pierre Amster-
damstr 55 Oostende 

DIKSMUIDE 
Vooravond IJzerbedevaart. 

Zaterdag 22 augustus (voor
avond IJzerbedevaart) om 20 uur 
verbroederingsavond : Vlaams 
orkest, samenzang; voor het eerst 
in de streek optreden van de 
Vlaamse zanger Kor van der Go
ten, spreekbeurt door Adv. Antoon 
Samljn « De frontbeweging en de 
IJzerbedevaarten ». 

OU pracntig leeuwen-
schild wordt u tbuisbe. 
tteio door onze cUensT«n 
Indien D 335 F stori op 
postrekening 1476 97 van 
de V.0 te Brussel Se
kretarlaat M L>emon-
nlerlaan 82 

O kunt OOK oetalen als 
volgt : bl) aflevering 
125 F -f- 3 maandelijkse 
stortingen van elk 100 P. 

Afmetingen : 40 X *" 

cm. vervaardigd uit 

duurzame grondstol (C»-

raflx). 

noi«<r.< met biadgoudl 

Een gezellige en aangename 
avond in het kader van de IJzer-j 
bedevaart. 

Volksvergadering. 
Iedereen welkom. Korteloze toe. 

gang. 
Zondag 23 augustus om 15 uur* 

grote volksvergadermg. 
Spreker : pater M. Brauns s.J. 
Allen daarheen. 

Werf tochten. 
Zaterdag 29 augustus : Oosten-

de verzamelen aan het gerecht»» 
hof om 2 uur 30. 

Zondag 30 augustus : Veumo. 
Verzame^en op de markt te 

Veurne om 9 uur. 
Verkoop brosjnre Pater Brauns. 

Ieder die wil medewerken aan 
de verkoop van de brosjure van 
Pater Brauns gelieve zich aan te 
melden zondag 23 august, in het 
Vlaams Huis vanaf 6 uur 30. 

KOKSIJDE 
Wie rijdt mee met de flets naar 

de IJzerbedevaart? 
Alle mhchtmgen daarvoor bij 

Catrysse Roger. Zeepannelaan 9L 
Verlofgangers kunnen er alle aw 
Uchtmgen bekomen wat betreft 
de aanbevolen iaandela^rs; ook 
een nieuwe Vlaamse campmg is « 
voorhanden. 

Aanbevolen 
Huizen 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
In bet V l̂aams Bats 

• PETER BENOIT • 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst be
zoek het Vlaams Hnts 
« DE VRIENDSCHAP » 

Kerkstraat 9 
(bl] Qrote Markt) 

VermtnderlnB tr lezers V.ü. 
Hulsh ADP Radlo-TV-

Bandopnemers-
37 92.57 eiAGRO S8 74 «8 
De Damboudersti S3 Ant. 

Plastic 7loer en trapbedek-
klngen DeQTles - Taplflex 
enz Inllchtineen 
Claessens-Cornens Scbat-
str 18 Denrne T 36-13.12 

Bezoek het Payottenland 
Clueuze Kriek 

goede spijzen vindt O in 
afspanning 

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

Voor al av Vlaanne lektnar 
Ben adres 

Boek- en datïbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

«t Vlaams Huis • Knokke 
Kamers voi oension -

gezelllRc sfeer 
Vermindering * rroepen 
Elisabeth! 105 I 632.70 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Vlaams Huis F-eughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 
Vlak bij het station. 

Zwitserse uurwerken 
bl) m e e s t e r a u r w e r k m a k e r 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 judereem 
T 72.45 43 terminus tr 85 
10% fcorttne leden V-O-

Bar Bo^ llnp Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKF rel 63 811 

Bouw- veranderlngs-
herstelllngswerken 
SEGER5 Adnaao 

Stevnstraat 187 
Hoboken tel. (03) 3'( 43.81 

http://Z3.I1.9S
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ONZE NALATENSCHAP 
T oor ons, oudstrijders van de 

(Eerste Wereldoorlog, is de IJzerbedevaart 
nog altijd een direkter en aangrijpender 
gebeurtenis dan voor de tienduizenden 
die daar naast ons en met ons op de IJzer-
(vlakte staan. Wij keren telkenj are in 
{augustus terug naar het landschap van 
onze jeugd, naar de periode van onze 

iiVormingsjaren, Onder de polderlucht 
.Staan wij daar en onze herinnering gaat 
fterug naar toen. Wij zoeken het profiel 
[ivan de Toren tegen de wolken en wij 
avoelen nog - voelen het met elke vezel • 
t o e toen diezelfde baan getrokken werd 
<door het gehuil der granaten. De vele 
berkenningstekens aan de stroomoever 
['en in het landschap noemen wij nog met 
\de namen die vier jaar lang voor ons de 
Ijvreselijke klank hadden van een afspraak 
.piet de dood. 

officiële vaderland mede in zijn naam 
over « eenheid » en over « het gemeen
schappelijk offer ». Maar op zijn graf zou 
moeten staan : « mort par la patrie ». 
Een letter verschil maar. Een hele 
wereld verschil. 

schoon. Want naast alles wat wij aan tra
gische en stille herinneringen in ons had
den geborgen, droegen wij als een vaan 
de oude frontgeest uit over het land : 
« omver en er over » 1 

D 
E 

N. een, terugkeren naar de 
JJzervlakte is voor ons niet helemaal het
zelfde als voor u. Gemeenschappelijk voor 
©ns allen is het geloof in het IJzertesta-
jnent en de wil om het te verwezenlijken, 
Alet de herinnering aan toen staan wij 
alleen. Een eenzaamheid die wij ieder 
j a a r wat scherper voelen, omdat ons 
Sioopje kleiner wordt en ons haar steeds 
ïwat grijzer. Eenzaam op de plaats, waar 
iwij zovele van onze beste vrienden heb-
fcen weten het laatste offer brengen. De 
iverbondenheid met de doden, die ons eens 
(Vertrouwder waren dan de levenden 
rondom ons, maakt ons eenzelvig. En in 
die eenzelvigheid zoeken we terug hun 
gezelschap. Op de wijdse kerkhoven, 
tussen de populieren. Of op de plaatsen 
Svaar het staal hen trof. 

at verschil is nooit uitge
wist. Een onrechtvaardige taalwet is voor 
ons, oudstrijders, nog altijd wat onrecht
vaardiger, gemener en onaanvaardbaar-
der omdat wij de Poppe's hebben zien 
sterven. Er is een hele romantiek van de 
IJzer ontstaan, meestal buiten ons om. 
Maar denk morgen aan de voet van de 
IJzertoren eens heel nuchter en zakelijk 
aan de jongen die enkele kilometers ver
der werd neergemaaid omdat iemand, die 
meent recht te hebben op een papiertje 
in eigen taal, in ieder geval geen recht 
heeft op rust en aflossing. 

Begrijpt gij, waarom wij op 11 novem
ber 1918 niet afgezwaaid zijn ? Waarom 
wij van de kapoot in het burgerpak over
stapten zonder te ontwapenen ? Gij, die 
op de IJzervlakte naast ons staat, zijt de 
Poppe's van latere generaties die wij de 
stomme dood van Noordschote hebben 
willen besparen. 

n wij hebben het - ei, zo na -
gehaald. Toen de Tweede Wereldoorlog 
over het land raasde, werd er méér in 
puin geslagen dan het « Nie wieder 
Krieg ». Wij stonden op het punt, het 
testament vau de IJzer om te zetten in 
een wettelijke werkelijkheid. Ook dat 
schijnt al eeuwen terug te liggen. Wij 
waren er toen in geslaagd, de geest van 
« omver en er over » mede te delen aan 
heel dat volk waaruit wij gegroeid waren 
en waarvoor wij vier jaar op wacht had
den gestaan in het slijk en al de bruisende 
jaren nadien. Wanneer wij morgen tussen 
u allen, tussen de tienduizenden staan 
aan de kant van hen die nog steeds vra
gen moeten, is het niet onze fout. Wij 
hebben genomen wat van ons was en wat 
we niet kregen : ons recht. Maar toen wij 
het bijna helemaal hadden veroverd, werd 
het ons uit de handen geslagen door de 
ramp van de Tweede Wereldoorlog en 
wat er na kwam. 

r was nog een oude rekening 
te vereffenen. Niet alle Poppe's waren 
met hun trotse weigering op de grote 
kerkhoven in de Westhoek blijven liggen. 
Het dankbare vaderland kon de grote 
kans van 1944 niet voorbij laten gaan, 
zonder een poging om af te rekenen met 
het zelfbewuste, overmoedige ras van het 
<t omver en er over ». De toren van de 
Vlaamse oudstrijders, het graf van de 
besten onder hen, werd opgeblazen. « Hij 
ligt er en hij ligt er goed », zei iemand 
die van Gent was en Lefèvre heette. Zo 
kreeg de Ijzertragedie haar tweede uit-« 
gave : zij, die in de slijkgrachten tiet 
bewustzijn over zchzelf en hun plaats op 
de wereld hadden gevonden omdat dit 
bewustzijn over zichzelf en hun plaats op 
scherpe prikkel van de Belgische onrechte 
vaardigheid, kregen de rekening gepre-
zenteerd. Men zou hen de rebelse nekken 
eens en voor goed breken 1 

M 

O, 
N 

ij staan te Noordschote en 
' ^ i j denken aan de vriend Poppe uit 
iWachtebeke. « Mort pour la patrie ». In 
tt917 kreeg iedere piot aan het front iden
titeitspapieren en die papieren waren » 
hoe kon het anders ? - in het Frans. In 
be t Tweede Linie rees daartegen verzet 
«n honderden piotten weigerden de 
papieren. Ook Poppe uit Wachtebeke, in 
d e Elfde Kompanie. Een dergelijk ver
grijp tegen de zuivere vaderlandsliefde 
moest voorbeeldig worden beteugeld en 
toen Poppe's eenheid voor veertien dagen 
<jrust uit de eerste lijn terugtrok, werd 
Thij dadelijk overgeplaatst naar een kom
panie die optrok naar voren. Hij is er 
•gebleven. Vandaag spreekt het dankbare 

'nze generatie heeft zich 
daarvoor geweerd. Probeer eens, de oud
strijders weg te denken uit het Vlaande
ren der twintiger jaren. Dat is onmoge
lijk. Heel Vlaanderen leek één pot ziedend 
nat, waaronder het vuur gestookt werd 
door de V.O.S.-sen. Wat wij niet allemaal 
gedaan hebben ? Wij zijn in de politiek 
gegaan omwille van de Poppe's. Maar niet 
alleen dat : de geestelijke spanning van 
die dagen, het grote debat over een beter 
maatschappij in een nieuwe wereld, de 
wind van het nieuwe denken die over de 
grenzen heen op het provincialistische 
Vlaanderen beukte, heel dat klimaat van 
vernieuwing en hoop : daar zijn de IJzer-
piotten niet uit weg te denken. In geen 
enkel kamp. Wij deden alles tegelijk om
dat er vroeger zo weinig was gedaan en 
omdat alles ineens moest gebeuren : 
ziekenbonden, sindikaten, toneelkringen, 
de duizend en één dingen die van onbe
wuste enkelingen een bewuste gemeen
schap moesten maken. 

Mijn jeugd, schone jeugd : dat zegt 
iedereen. Maar de onze was toch héél 

oem mij nog één land in de 
wereld waar de oudstrijders na de 
Eerste Wereldoorlog met zovelen een zo 
beslissende rol hebben gespeeld in alles 
wat er reilde en zeilde. Noem mij nog één 
land in de wereld waar de oudstrijders 
na de Tweede Wereldoorlog met zo velen 
een zo fatale slag hebben gekregen van 
alles wat plots terug macht en invloed 
had, nadat het jarenlang als stof voor de 
bezem was uitgejaagd. « Mort par la 
patrie » : meer dan een kwarteeuw na 
de Poppe's van Noordschote moest het 
dankbare vaderland nog steeds beteugelen 
en nam het terug, wat de oudstrijders aan 
vanzelfsprekend recht hadden veroverd. 
Ook deze bladzijde uit het zwartboek van 
onze geschiedenis is nog steeds niet om
geslagen. Onze dekoraties, die wij met het 
vanzelfsprekend gebaar van solidariteit 
hadden verzameld om het woord «amnes
tie» te vormen, werden ons ook nog 
eens officieel en op papier ontnomen. En 
« amnestie » moesten wij - de overwin
naars van 1914-1918 - plots niet meer 
afdwingen voor ènderen. Want aan ande
ren was het nu, amnestie te eisen voor 
ons. 

aar tóch staan wij morgen 
terug op de plaats van onze opstandige 
jeugd, daar waaf wij onze weg naar het 
recht zijn begonnen. De nek wat gekromd 
door de ouderdom, maar ongebroken. En 
sterk genoeg om nog steeds de kop te 
heffen voor de ontembare schreeuw om 
recht. Ja, Koning-Ridder, wij zijn nog 
steeds de soldaten uit het grote leger dat 
te hoop liep onder uw aansporing van 
één dag ; wij gedenken inderdaad nog de 
slag der Guldensporen. Tussen ons en het 
vergeten ligt het lijk van Poppe uit 
Wachtebeke en daarom zal ook ons 
laatste woord er een zijn van opstandig
heid, zolang de koninklijke belofte van 
gelijkheid in rechte en in feite nog een 
koninklijke leugen is. 

Gij zijt van ons nog niet af ! Wij zijn 
geen oudstrijders-met-pensioen : wij 
staan nog volop in de slag die onafgebro
ken heeft geduurd van toen wij op 
koninklijk bevel voor één keer de slag 
der Guldensporen moesten gedenken. 

1 eder jaar met enkelen min
der, ied«r jaar een stap dichter bij het 
einde. Méér dan tijd om na een halve 
eeuw de balans op te maken en onze na
latenschap overzichtelijk en geordend 
klaar te leggen. Veel is het trouwens niet : 
hetzelfde geloof en dezelfde liefde die in 
u leeft, met wie wij op de IJzervlakte 
staan. En iets wat van ons was, speciaal 
van onze generatie die veel kon verliezen 
omdat zij de betrekkelijkheid der dingen 
had gepeild over de miklijn van het 
geweer : de geest van « omver en er 
over ». Wanneer gij, die ons opvolgt in 
de strijd, deze vier woorden niet schrapt 
uit onze nalatenschap, dan zal uiteinde
lijk geen enkele Poppe een stomme dood 
zijn gestorven. 

Jef Cool 

Oudstrijder 14-18, Vuurkruiser, 

Oorlogsinvalide. 
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K O O P B I J O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S 

m^^^ 
HOGE LOTEN 

^^ 
van 

10.000.000 F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( K . D . F . ) 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. ANTWERPEN — TELEFOON J 37.54.38 

FINANCIERING ran at uw aankopen, auto's, T.V., machines 
LENINGEN voor alle doeleinden 

HYPOTEKEN Ie en Zde rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot uw dienst 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer : R. van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : L ic Rik De Vos. 

60.000.000 F LOTEN 

NATIONALE 
LOTERIJ 

en 58.025 LOTEN van 
200.000 F tot 400 F 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen, reklamewagens. kerken, huis
kamers enz.. 

Wendt l) in vertrouwen tot | 
ELECTRO-AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON* 
Lange Leemstraat 7 a 
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95 

Radio • T.V. - draagbare radiotoestellea 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid. -.- Bandopnemers vanaf 2.250 - F . 
tot 117 000 F 
Op vertoon van cieze aankondiginq gentel 


